
 
Nova negociação para evitar sanções no comércio bilateral 
Sílvio Ribas 
 
Representantes do Brasil e EUA ainda acreditam em uma solução conjunta para efeitos da 
disputa na OMC    
 
Embora não estivessem diretamente envolvidos com o tema, a secretária de Estado dos EUA, 
Hillary Clinton, e o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afinaram o coro ontem, no 
Brasil, em favor de uma solução para impasses comerciais entre os dois países. Ambos 
acreditam numa saída negociada para compensar o Brasil no litígio mediado pela Organização 
Mundial do Comércio (OMC). 
 
No mês passado, a Câmara de Comércio Exterior (Camex), órgão ligado ao Ministério da 
Indústria e Comércio, aprovou retaliação comercial aos EUA de US$ 560 milhões. A medida é 
fruto da disputa iniciada em 2002, quando o Brasil recorreu à OMC contra subsídios dados pelo 
governo americano aos produtores de algodão. Com o aval do órgão, o Brasil agora está 
prestes a apresentar a lista de produtos e serviços americanos que serão sobretaxados ao 
ingressar no mercado brasileiro. As medidas seriam anunciadas esta semana, mas tiveram 
atrasos por "razões técnicas". 
 
Janela de oportunidade 
 
A expectativa é que uma solução diplomática seja conseguida até o começo de abril. "Temos 
um período de 30 dias até que as medidas passem a vigorar, um prazo para haver 
negociação", disse Amorim. A secretária também acredita que esse período será suficiente 
para que se chegue a um entendimento. 
 
Segundo o Itamaraty, apesar da disposição brasileira em negociar, os Estados Unidos ainda 
não ofereceram contraproposta para evitar as retaliações. Mas a possibilidade, mencionada por 
autoridades americanas na imprensa, de os EUA contrarretaliarem, foi descartada pelo 
chanceler. "Não acredito que levaria este tipo de susto", disse ele. 
 
Esperanças em Doha 
 
Amorim aproveitou para dizer que se a Rodada Doha, que trata da abertura comercial, tivesse 
sido concluída, problemas como esse do algodão não existiriam. "A Casa Branca ainda vai 
enfrentar questões maiores quando se confrontar com a mesma demanda por países 
produtores da África", alertou o ministro. 
 
Em 2009, o Brasil voltou a acionar a OMC contra os EUA, dessa vez em função de suposta 
prática antidumping no suco de laranja brasileiro. O Brasil, por sua vez, é criticado por grupos 
empresariais americanos por desrespeitar regras internacionais de propriedade intelectual. 
Esse tema também poderá vir a ser objeto de negociação. Até agora, Amorim tem reiterado 
em diversas ocasiões que o Brasil "não se curvaria" diante de interesses de grandes parceiros 
como os EUA.  
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O direito e as conseqüências da retaliação 
 
Retaliar os EUA pelas perdas com os subsídios ao algodão, como autorizado pela OMC, poderá 
trazer mais prejuízos do que benefícios. "Reconheço o direito, mas achamos que isso será 
prejudicial para empresas americanas no Brasil e também para empresas brasileiras 
importadoras, que vão acabar pagando um preço muito maior" diz o presidente da Câmara 
Americana de Comércio, Gabriel Rico.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 6. 
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