
O
governo brasileiro
deu ontem um sinal
importantíssimo
aos Estados Unidos
de que não está ble-

fando no caso do algodão. É cla-
ro que o País ainda prefere um
acordo, já que, no comércio ex-
terior, retaliar é prejuízo certo
para os dois lados: exportado-

res americanos e consumido-
res brasileiros.

Mas, ao publicar a medida
provisóriaquepermitearetalia-
ção 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
quebrandopatentesdemedica-
mentosoudaindústriadedirei-
tos autorais dos EUA. O meca-
nismo é uma maneira inteligen-
te 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 diver-
gências sobre o assunto. Seto-
res do governo temem que a
quebradepatentesafugente in-
vestidores do País.

Para importantes lideran-
ças do setor privado, o governo
demorouparaagir.Iniciadoain-
dano governo Fernando Henri-
que, o painel do algodão já dura
sete anos. A Organização Mun-
dialdo Comércio (OMC) conde-
nou os subsídios americanos
aos agricultores e concedeu ao

Brasil o direito de retaliar em
propriedade intelectual.

O País optou por muito tem-
po pela via da negociação por
acreditar que os Estados Uni-
dos se mexeriam. Quando tinha
esperanças de que o acordo da
RodadaDohafosseselado,ogo-
verno brasileiro chegou a con-
cordar em deixar o assunto do
algodão em banho-maria. Ago-
raparece que apaciência do go-
verno acabou. É possível que as
declarações do novo embaixa-
dor dos EUA, Thomas Shan-
non, que ameaçou contrarreta-
liaroPaís,tenhacolaboradopa-

ra o acirramento dos ânimos.
Quebrarpatentesdemedica-

mentosparacompensarossub-
sídios do algodão é usar uma
bomba atômica para resolver
umconflitoregional.Aesperan-
ça doBrasil é que aameaça pro-
voque uma reação do lobby da
indústriafarmacêutica,quefor-
ce o Congresso americano a re-
duzir os subsídios. Como o lob-
by agrícola também é forte nos
EUA, a briga vai ser boa.

ParaoBrasil,noentanto,tra-
ta-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.Édarorecadoquebas-
ta o país ser grande e poderoso
para não cumprir as regras.

No início do painel do algo-
dão, o Brasil tinha o apoio das
ONGs e da mídia americana,
porque os subsídios aos ricos
produtores americanos provo-
cam fome nos países pobres da
África que dependem da cultu-
ra do algodão. Agora é hora de
lembrar a opinião pública ame-
ricana de que talvez o Brasil te-
nhadeusarsuaarmamaispode-
rosa. ●
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Osprodutoresdealgodãocome-
moraram a decisão do governo
depublicaramedidaprovisória
que permite a retaliação cruza-
da.“Nãotemnadamaisfortedo
que essa MP, a pressão está
completa”, disse o presidente
da Associação Brasileira dos
Produtores de Algodão (Abra-
pa), Haroldo Cunha.

Foi publicada ontem no Diá-
rio Oficial da União a Medida
Provisória 482 que permite ao
País suspender os direitos de
propriedade intelectual. Na
quarta-feira, a Câmara de Co-
mércio Exterior (Camex) apro-
vou 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 ameri-
cana 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-secretáriodePolíti-
ca Agrícola do Ministério da
Agricultura e mentor do painel
do algodão, Pedro de Camargo
Neto, o Brasil não tem outra al-
ternativa a não ser retaliar. “Se
o País acredita nas regras da
OMC (Organização Mundial do
Comércio), é preciso fazer is-
so.” Ele avalia que a publicação
daleiéumsinaldeque“oassun-
to é sério e o Brasil não está pa-
ra brincadeira”. Camargo Neto
disse ainda que o País foi muito
cauteloso e demorou para agir.

A decisão do governo provo-
cou preocupação no setor far-
macêutico. “Qualquer medida
que atinja outros importantes
setores econômicos não resol-
ve a questão central e cria pro-
blemas ainda mais graves”, dis-
se Jorge Raimundo, presidente
doconselhoconsultivodaAsso-
ciaçãodaIndústriaFarmacêuti-
ca de Pesquisa (Interfarma).

A preocupação vem dos di-
versos sinais já emitidos pelo
Palácio do Planalto de que as

retaliações,porcausadadis-
puta envolvendo a conces-
são de subsídios ao algodão
americano, podem passar
pela quebra de patentes de
medicamentos detidas por
laboratórios dos Estados
Unidos.ParaaInterfarma,a
única forma de resolver o
conflito é enfrentar a ques-
tão que motivou o impasse,
ou seja, a política de subsí-
dios ao algodão.

O advogado Denis Borges
Barbosa, professor de Pro-
priedadeIntelectualdaPUC-
Rio, disse que é preciso pru-
dência na definição de possí-
veis retaliações cruzadas
por causa da possibilidade
de contrarretaliações, não
por Washington, mas pelas
empresas americanas. “O
operador privado pode con-
traditar a retaliação por
meios que fogem ao alcance
da OMC”, alertou.

Para Barbosa, a edição da
medidaprovisóriaéum“pas-
so indispensável” ao gover-
no brasileiro para a aplica-
ção das sanções. Entretanto,
ponderou que é preciso ava-
liar todos os procedimentos
com cautela para evitar “um
tiro no pé”. “Não temos pre-
cedentes, ninguém fez isso
até agora”, disse Barbosa. ●

●●● A decisão do Brasil de reta-
liar os EUA na questão do algo-
dão foi acompanhada com a
atenção pela Casa Branca.
Mas Washington insiste que
ainda há espaço para uma ne-
gociação que evite sanções.

“Esperamos chegar a uma
solução nessa disputa sem
que o Brasil tenha de recorrer
a retaliações”, afirmou a As-
sessoria de Imprensa da Re-
presentação de Comércio dos
Estados Unidos, órgão ligado
diretamente à Casa Bran-
ca. ● JAMIL CHADE
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Gruposquedefendemaamplia-
ção do acesso aos medicamen-
tos manifestaram ontem apoio
aumaeventualretaliaçãodogo-
verno brasileiro contra os EUA
no setor de medicamentos. E
reivindicaram que drogas con-
tra a aids e o câncer devem es-
tar entre as prioridades, caso o
Paísrealmenteadoteomecanis-
mo. Pelo menos 18 medicamen-
tosdealtocustousadosnoSiste-
ma Único de Saúde poderiam
entrar na retaliação, exemplifi-
cou uma das ONGs envolvidas
no debate.

Aindústria farmacêuticade
pesquisa (Interfarma), porém,
divulgou nota na qual apela pa-
ra que o Brasil busque outras
soluções e anunciou eventuais
prejuízos a investimentos no

País, se a medida for adotada.
Procurado, o Ministério da
Saúde informouque não sema-
nifestaria e ainda não tem uma
lista de drogas que poderão ser
abrangidas pela eventual reta-
liação.

De acordo com Renata Reis,
especialista em patentes da
ONGAbia(AssociaçãoBrasilei-
ra Interdisciplinar de Aids), a
retaliação poderia ocorrer, por
exemplo, em drogas protegidas
pelaschamadaspatentespipeli-
ne, alvo de ação de inconstitu-
cionalidade que aguarda julga-
mentonoSupremoTribunalFe-
deral. Trata-se de um dispositi-
vo da lei de patentes nacional,
de 1996, que reconheceu paten-
tes obtidas no exterior e sem
análise de requisitos previstos
no marco legal nacional, como
novidade e atividade inventiva.

O medicamento contra a ai-
ds Kaletra, da Abbott, é um
exemplo. Chega a custar US$
1.000porpaciente/ano.Ogené-
rico, que só pode ser fabricado
ou importado se a patente cair,
sairia a US$ 240, diz a ONG. Já
a droga Gleevec, contra leuce-
mia, cujo custo pode chegar ho-
je 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 licenciamen-
to compulsório de determina-
das drogas, já adotado pelo go-
verno Lula em 2007 no caso de
umremédiocontraaaids,oEfa-
virenz. Há ainda uma série de
casosemqueaindústria farma-
cêuticabriganaJustiçaparaes-
tender patentes, caso da que
protege a droga Viagra, da Pfi-
zer, contra disfunção erétil. A

patente vence neste ano, mas a
empresa tenta estendê-la até
2011por via judicial, o que invia-
biliza investimentos do setor de
genéricos.

“Seria muito interessante
que o governo atacasse o setor
de remédios para ampliar aces-
so”,diz Renata. “No Brasil, esti-
ma-se que cerca de 50 milhões
depessoasnãotêmacessoame-
dicamentose51,7%dosbrasilei-
ros abandonam o tratamento
médicopor falta dedinheiro pa-
ra comprar as drogas.”

Jorge Beloqui, especialista
em acesso a medicamentos do
Grupo de Incentivo à Vida, res-
salva, porém, que o País já fez
outrasameaças ao setor farma-
cêutico para garantir redução
de preços de drogas e não tive-
ramresultado.Atualmente,po-
rém, o Ministério da Justiça e o
Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial (Inpi) vinham
revisando pedidos judiciais de
extensão de patentes.

“O governo tem todo o direi-
to de retaliar, mas os remédios
não são alvo da disputa. Que-
brar patentes não trará benefí-
cios financeiros e sim uma inse-
gurançaenormeparainvestido-
res”, afirmou Jorge Raimundo,
presidentedoconselhoconsulti-
vo da Interfarma. ●
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