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Produtor
de algodão
comemora
decisão
Para presidente da Abrapa, ‘não
tem nada mais forte que essa MP’
Renato Andrade
Denise Chrispim Marin
Célia Froufe
BRASÍLIA

Osprodutoresdealgodãocomemoraram a decisão do governo
depublicar a medida provisória
que permite a retaliação cruzada. “Não tem nada mais forte do
que essa MP, a pressão está
completa”, disse o presidente
da Associação Brasileira dos
Produtores de Algodão (Abrapa), Haroldo Cunha.
Foi publicada ontem no Diário Oficial da União a Medida
Provisória 482 que permite ao
País suspender os direitos de
propriedade intelectual. Na
quarta-feira, a Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovou a lista de retaliação em
bens contra os EUA e deverá
divulgá-la até o dia 1º de março.
Na opinião do presidente da
Abrapa, ou a diplomacia americana parte em busca de um
acordo plausível com o Brasil,
ou será retaliada em algo que é
considerado muito sensível aos
Estados Unidos: o direito de
propriedade intelectual.
Paraoex-secretário dePolítica Agrícola do Ministério da
Agricultura e mentor do painel
do algodão, Pedro de Camargo
Neto, o Brasil não tem outra alternativa a não ser retaliar. “Se
o País acredita nas regras da
OMC (Organização Mundial do
Comércio), é preciso fazer isso.” Ele avalia que a publicação
dalei é umsinal de que“o assunto é sério e o Brasil não está para brincadeira”. Camargo Neto
disse ainda que o País foi muito
cauteloso e demorou para agir.
A decisão do governo provocou preocupação no setor farmacêutico. “Qualquer medida
que atinja outros importantes
setores econômicos não resolve a questão central e cria problemas ainda mais graves”, disse Jorge Raimundo, presidente
do conselho consultivo da AssociaçãodaIndústriaFarmacêutica de Pesquisa (Interfarma).
A preocupação vem dos diversos sinais já emitidos pelo
Palácio do Planalto de que as

Casa Branca
vê espaço para
negociação
A decisão do Brasil de retaliar os EUA na questão do algodão foi acompanhada com a
atenção pela Casa Branca.
Mas Washington insiste que
ainda há espaço para uma negociação que evite sanções.
“Esperamos chegar a uma
solução nessa disputa sem
que o Brasil tenha de recorrer
a retaliações”, afirmou a Assessoria de Imprensa da Representação de Comércio dos
Estados Unidos, órgão ligado
diretamente à Casa Branca. ● JAMIL CHADE
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TRATAMENTO CARO – Estima-se que no Brasil 50 milhões de pessoas não tenham acesso a medicamentos, diz especialista em patentes

retaliações,por causa da disputa envolvendo a concessão de subsídios ao algodão
americano, podem passar
pela quebra de patentes de
medicamentos detidas por
laboratórios dos Estados
Unidos. Para a Interfarma, a
única forma de resolver o
conflito é enfrentar a questão que motivou o impasse,
ou seja, a política de subsídios ao algodão.
O advogado Denis Borges
Barbosa, professor de PropriedadeIntelectualdaPUCRio, disse que é preciso prudência na definição de possíveis retaliações cruzadas
por causa da possibilidade
de contrarretaliações, não
por Washington, mas pelas
empresas americanas. “O
operador privado pode contraditar a retaliação por
meios que fogem ao alcance
da OMC”, alertou.
Para Barbosa, a edição da
medidaprovisóriaéum “passo indispensável” ao governo brasileiro para a aplicação das sanções. Entretanto,
ponderou que é preciso avaliar todos os procedimentos
com cautela para evitar “um
tiro no pé”. “Não temos precedentes, ninguém fez isso
até agora”, disse Barbosa. ●

ONGs apoiam retaliação e
indústria teme prejuízos
Grupos de assistência propõem que drogas contra
aids e câncer sejam prioridade na quebra de patentes
Fabiane Leite

Gruposque defendem a ampliação do acesso aos medicamentos manifestaram ontem apoio
aumaeventualretaliaçãodogoverno brasileiro contra os EUA
no setor de medicamentos. E
reivindicaram que drogas contra a aids e o câncer devem estar entre as prioridades, caso o
Paísrealmenteadoteomecanismo. Pelo menos 18 medicamentosdealtocustousadosnoSistema Único de Saúde poderiam
entrar na retaliação, exemplificou uma das ONGs envolvidas
no debate.
A indústria farmacêutica de
pesquisa (Interfarma), porém,
divulgou nota na qual apela para que o Brasil busque outras
soluções e anunciou eventuais
prejuízos a investimentos no

País, se a medida for adotada.
Procurado, o Ministério da
Saúde informou que não se manifestaria e ainda não tem uma
lista de drogas que poderão ser
abrangidas pela eventual retaliação.
De acordo com Renata Reis,
especialista em patentes da
ONGAbia(AssociaçãoBrasileira Interdisciplinar de Aids), a
retaliação poderia ocorrer, por
exemplo, em drogas protegidas
pelaschamadas patentespipeline, alvo de ação de inconstitucionalidade que aguarda julgamentonoSupremoTribunalFederal. Trata-se de um dispositivo da lei de patentes nacional,
de 1996, que reconheceu patentes obtidas no exterior e sem
análise de requisitos previstos
no marco legal nacional, como
novidade e atividade inventiva.

O medicamento contra a aids Kaletra, da Abbott, é um
exemplo. Chega a custar US$
1.000por paciente/ano. O genérico, que só pode ser fabricado
ou importado se a patente cair,
sairia a US$ 240, diz a ONG. Já
a droga Gleevec, contra leucemia, cujo custo pode chegar hoje a US$ 30 mil por paciente/
ano cairia para o nível de US$
1.600 por paciente/ano.
Outra possibilidade, aponta
a especialista, é o licenciamento compulsório de determinadas drogas, já adotado pelo governo Lula em 2007 no caso de
umremédio contra aaids,oEfavirenz. Há ainda uma série de
casos em que a indústria farmacêuticabriganaJustiçaparaestender patentes, caso da que
protege a droga Viagra, da Pfizer, contra disfunção erétil. A

patente vence neste ano, mas a
empresa tenta estendê-la até
2011 por via judicial, o que inviabiliza investimentos do setor de
genéricos.
“Seria muito interessante
que o governo atacasse o setor
de remédios para ampliar acesso”, diz Renata. “No Brasil, estima-se que cerca de 50 milhões
depessoas nãotêmacessoamedicamentose 51,7%dosbrasileiros abandonam o tratamento
médico por falta de dinheiro para comprar as drogas.”
Jorge Beloqui, especialista
em acesso a medicamentos do
Grupo de Incentivo à Vida, ressalva, porém, que o País já fez
outras ameaças ao setor farmacêutico para garantir redução
de preços de drogas e não tiveram resultado. Atualmente, porém, o Ministério da Justiça e o
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) vinham
revisando pedidos judiciais de
extensão de patentes.
“O governo tem todo o direito de retaliar, mas os remédios
não são alvo da disputa. Quebrar patentes não trará benefícios financeiros e sim uma insegurançaenormeparainvestidores”, afirmou Jorge Raimundo,
presidentedoconselhoconsultivo da Interfarma. ●

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B3.

Análise

Brasil ainda prefere acordo, mas não está blefando
Raquel
Landim

governo brasileiro
deu ontem um sinal
importantíssimo
aos Estados Unidos
de que não está blefando no caso do algodão. É claro que o País ainda prefere um
acordo, já que, no comércio exterior, retaliar é prejuízo certo
para os dois lados: exportado-

O

res americanos e consumidores brasileiros.
Mas, ao publicar a medida
provisóriaquepermitearetaliação cruzada, o governo enviou
uma mensagem diplomática
clara de que está pronto para
agir.
O Ministério das Relações
Exteriores já havia reiterado
sua disposição para retaliar
quebrandopatentesdemedicamentos ou da indústria de direitos autorais dos EUA. O mecanismo é uma maneira inteligente de incomodar os americanos
em um tema sensível.

Só que até agora a ausência
de uma lei era uma espécie de
seguro para os americanos. Os
EUA sabiam que havia divergências sobre o assunto. Setores do governo temem que a
quebra de patentes afugente investidores do País.
Para importantes lideranças do setor privado, o governo
demorouparaagir.Iniciadoainda no governo Fernando Henrique, o painel do algodão já dura
sete anos. A Organização Mundial do Comércio (OMC) condenou os subsídios americanos
aos agricultores e concedeu ao

Brasil o direito de retaliar em
propriedade intelectual.
O País optou por muito tempo pela via da negociação por
acreditar que os Estados Unidos se mexeriam. Quando tinha
esperanças de que o acordo da
Rodada Doha fosse selado, o governo brasileiro chegou a concordar em deixar o assunto do
algodão em banho-maria. Agora parece que a paciência do governo acabou. É possível que as
declarações do novo embaixador dos EUA, Thomas Shannon, que ameaçou contrarretaliaroPaís,tenhacolaboradopa-

ra o acirramento dos ânimos.
Quebrarpatentesdemedicamentospara compensar ossubsídios do algodão é usar uma
bomba atômica para resolver
umconflitoregional.Aesperança do Brasil é que a ameaça provoque uma reação do lobby da
indústriafarmacêutica, queforce o Congresso americano a reduzir os subsídios. Como o lobby agrícola também é forte nos
EUA, a briga vai ser boa.
ParaoBrasil,noentanto,trata-se também de uma questão
de princípios. Não fazer nada
significa minar a já combalida

credibilidade da OMC, como
disse ontem o ministro Celso
Amorim.Édarorecadoquebasta o país ser grande e poderoso
para não cumprir as regras.
No início do painel do algodão, o Brasil tinha o apoio das
ONGs e da mídia americana,
porque os subsídios aos ricos
produtores americanos provocam fome nos países pobres da
África que dependem da cultura do algodão. Agora é hora de
lembrar a opinião pública americana de que talvez o Brasil tenhadeusarsuaarmamaispoderosa. ●

