
PROCESSO TEVE INÍCIO EM SETEMBRO DE 2002

OMC pede que G-20 evite ampliar protecionismo

Para idealizador do contencioso, agora é para valer
Pedro de Camargo Neto diz que é a favor de um acordo desde que seja “consistente”, e não “intenções futuras”

Proposta
dos EUA é
compensar
subsídios

● Em setembro de 2002, o Brasil
inicia na Organização Mundial do
Comércio (OMC) o processo de
questionamento dos subsídios
concedidos pelos Estados Unidos
à produção e exportação de algo-
dão

● Em agosto de 2009, depois de
todos os recursos, a OMC autoriza
o Brasil a retaliar as importações
dos Estados Unidos nas áreas de
bens, propriedade intelectual e
serviços, como quebra de paten-
tes e suspensão de pagamento de
royalties

● Com base nos valores de subsí-
dios concedidos em 2008, o Bra-
sil poderá retaliar até o valor de
US$ 829 milhões – dos quais pelo
menos US$ 560 milhões na área
de bens. É o segundo maior valor

de retaliação já autorizado pela
OMC

● Em novembro de 2009, a Ca-
mex aprova o início da retaliação
e coloca em consulta pública uma
lista com 222 itens que poderiam
ter o Imposto de Importação eleva-
do para as compras dos EUA. Os
produtos poderão ter a alíquota
ampliada em até 100 pontos por-
centuais

● Em fevereiro de 2010, o governo
publicou medida provisória permi-
tindo ao Brasil aplicar retaliações
nas áreas de propriedade intelec-
tual e serviços

● Depois de sucessivos adiamen-
tos, o governo publicou ontem a
lista definitiva de bens, com 102
produtos, que terão um impacto

de US$ 591 milhões nas importa-
ções norte-americanas

● As novas alíquotas para importa-
ção dos produtos norte-america-
nos entram em vigor dentro de 30
dias

● O governo também anunciou
ontem que colocará em consulta
pública a lista que sofrerá retalia-
ções na área de propriedade inte-
lectual (patentes) e serviços. O
impacto será de US$ 238 milhões

● A lista de propriedade intelec-
tual deve ser aprovada no próxi-
mo dia 23 pela Camex e ser colo-
cada em consulta pública por 20
dias. O governo prevê um prazo
de um a dois meses para fechar
lista definitiva após encerramento
da consulta pública

COMÉRCIO EXTERIOR

Haroldo Cunha
Presidente da Abrapa
“Já conversamos com o setor
privado americano. Eles estão
pressionando o governo para não
terem que pagar a conta”

Nefeterius McPherson
Porta-voz do USTR
“Estamos muito desapontados
por saber que as autoridades do
Brasil decidiram levar adiante
retaliações contra os EUA na
OMC na disputa envolvendo o
algodão. O USTR está
trabalhando para alcançar uma
solução nos termos ligados à
disputa, sem que o Brasil precise
recorrer a retaliações, optando
por uma solução negociada”

Em visita ao Brasil, secretário do
Comércio tenta alternativa ‘pacífica’

●●●O G-20, grupo de países ricos
e emergentes, tem sido bem-su-
cedido em controlar pressões
protecionistas nos últimos me-
ses, mas ainda precisa ficar vigi-
lante, disse a Organização Mun-
dial do Comércio (OMC) ontem.

Alguns países do G-20, em
contradição com suas promessas
feitas nos encontros de Londres e
Pittsburgh no último ano, imple-
mentaram novas medidas para
restringir o comércio, mas seu
alcance tem sido limitado e o gru-
po continua evitando um aumen-
to do protecionismo, disse a enti-
dade em relatório, cuja cópia foi
obtida pela ‘Reuters’.

O documento pede aos líderes
do G-20 que reforcem a recupera-
ção da crise, reafirmando seu
comprometimento em abrir mer-
cados e tornando real seus pedi-
dos para uma conclusão da roda-
da de Doha. “Os números que
divulgamos hoje (ontem) mos-
tram que os governos do G20
têm, em geral, conseguido conter
o protecionismo. Está claro que
para termos uma recuperação
econômica sustentável, temos
que manter os mercados aber-
tos”, disse o diretor-geral da
OMC, Pascal Lamy, à ‘Reuters’.

A maior parte dos países do
G-20 está conseguindo lidar com

o processo político de manter as
pressões do protecionismo sob
controle, acrescentou o relatório.

IMPACTO
O relatório estima que as novas
medidas de restrições de importa-
ção tomadas pelos governos do
G-20 entre setembro e meados
de fevereiro afetaram cerca de
0,7 % das importações do grupo,
ou 0,4 % das importações totais
do mundo.

Este resultado é praticamente
metade do impacto das medidas
de restrições do grupo entre outu-
bro de 2008 e outubro de
2009. ● REUTERS

OFERTA–SecretáriodeComérciodosEUA,GaryLocke, podeapresentaroferta relacionadaa ‘interessespolíticosdogovernobrasileiro’

Raquel Landim

O especialista em comércio ex-
terior e mentor do painel do al-
godão, Pedro de Camargo Ne-
to, avalia que o governo agiu na
direção certa ao divulgar a lista
de bens dos Estados Unidos su-
jeitos à retaliação e, principal-
mente,aoindicarumprazocon-
creto,de30 dias,paraaentrada
em vigor. “É para os Estados
Unidos entenderem que é para
valer”, disse ao Estado.

CamargoNetoidealizoueini-
ciou o contencioso do algodão
na Organização Mundial de Co-
mércio (OMC), questionando
os subsídios americanos, quan-
do era secretário de Política
Agrícola do Ministério da Agri-
culturaem2002.Aavaliaçãodo
especialista é que o governo es-
tá agindo “com cautela” e que a
lista deixou de fora produtos
quepossamprejudicaroconsu-
midor brasileiro.

“Caso contrário seria dar um
tiro no pé”, disse Camargo Ne-
to. “Os setores que reclamam
de serem incluídos na lista es-
tão sendo muito imediatistas.
Deviam ajudar a pressionar os
Estados Unidos”, completou.

Ele disse que não é contrário
a um “bom acordo”, com com-
pensações significativas para o
BrasilenquantoosEstadosUni-

dos não reduzem os subsídios
aoalgodão, comovemsendosu-
gerido por algumas entidades
empresariais.

“Mas a troca precisa ter va-
lor e ser consistente.O que Bra-
silganhouémuitoparadigmáti-
co e muito grande para trocar
porboasintençõesfuturas”,dis-
se Camargo Neto. Ele ressal-
tou, por exemplo, que o Brasil

não precisa da ajuda dos Esta-
dos Unidos para um fundo de
apoio a cotonicultura.

Apesar do reduzido impacto
econômico da retaliação em
bens, Camargo Neto avalia que
omaisimportanteéogestopolí-
tico e o comprometimento do
Paísadivulgar,em23demarço,
a lista de patentes que seriam
quebradas – nesse caso, sim, al-

go inédito e um tema bastante
sensível para as farmacêuticas
americanas.

“A retaliação em proprieda-
de intelectual é a força do con-
tencioso. Temos que mostrar
que é uma decisão contrária à
pirataria,quefortalece osdirei-
tos de propriedade intelectual,
porque só não paga royalty
quando autorizado pela OMC.”

Segundo fontes do setor pri-
vado que acompanham de per-
tooassunto,aquebradaspaten-
tes pode não ser um instrumen-
to de pressão tão forte quanto o
Brasil gostaria. “A força do lob-
by da propriedade intelectual
não chega nem aos pés do lobby
agrícola. As farmacêuticas não
vão querer colocar a mão nesse
vespeiro”, disse a fonte.

A avaliação desses analistas
é que o máximo que os Estados
Unidospodemoferecersãome-
didas restritas as competên-
cias do Executivo, que não se-
riam suficientes para pagar a
conta, sem autorização do Con-
gresso. “Ninguém quer essa re-
taliação, nem o Brasil, nem os
EUA, mas infelizmente é um
choque vai ter que ocorrer.” ●

Denise Chrispim Marin
Gustavo Chacra
BRASÍLIA e NOVA YORK

Os Estados Unidos apresenta-
rão hoje uma proposta de com-
pensação comercial ao Brasil
como primeiro passo na nego-
ciaçãodeumaalternativa“pací-
fica” às retaliações autorizadas
pela Organização Mundial do
Comércio (OMC). A oferta será
apresentada nesta manhã ao
Itamaraty por Michael Fro-
man,conselheiro-adjuntodeSe-
gurança Nacional para Assun-
tos Econômicos Internacionais
da Casa Branca, que acompa-
nha o secretário de Comércio
dos Estados Unidos, Gary Lo-
cke, em visita oficial a Brasília.

Ontem, uma autoridade do
DepartamentodeEstadoconsi-
derou “dura” a lista de produ-
tos americanos sujeitos às reta-
liações, mesmo sabendo da ex-
clusão dos itens que poderiam
ter um peso maior no comércio
bilateral e de sua aplicação ape-
nas dentro de 30 dias, caso as
negociações de uma alternati-
va venham a falhar. A autoriza-
ção da OMC para o Brasil reta-
liar os Estados Unidos foi resul-
tadodeumacontrovérsiadese-
te anos em torno da política
americanadesubsídiosaospro-
dutores de algodão.

Segundo a mesma fonte, os
Estados Unidos poderão apre-
sentar ainda outra oferta, rela-
cionada a “interesses políticos
do governo brasileiro”. O con-
teúdo foi mantido sob sigilo, à
espera da conversa de hoje en-
tre Froman e o subsecretário
deAssuntosEconômicoseTec-
nológicos do Itamaraty, embai-
xador Pedro Luiz Carneiro de
Mendonça.

A expectativa é de que os
americanos adotem uma posi-
ção conciliadora e não levem
adiante uma guerra comercial
contraoBrasil,optandoporten-
tar convencer o governo brasi-
leiro a retornar para a mesa de
negociações, segundo indica-

ram autoridades ontem.
Nasúltimassemanas,empre-

sários brasileiros e americanos
deram algumas indicações aos
EUA sobre o que gostariam de
ver num eventual pacote de
compensaçõesaoBrasil.Segun-
dofontesdosetorprivadoenvol-
vidas na negociação, a tendên-
cia é que a administração Oba-
ma restrinja as ofertas ao que
pode ser resolvido apenas pelo
Executivo, sem entrar no que
depende do Congresso.

Entre as propostas apresen-
tadas pelo setor privado, esta-
ria um fundo de apoio à cotoni-
cultura, a transferência das co-
tas de açúcar de outros países
para o Brasil, o comprometi-
mento de Obama em se empe-
nharpelo fim datarifa do etanol
queseráavaliadapeloCongres-
sonofimdoano,reduçãodetari-
fasparaprodutostêxteis,eagili-
zar a queda das barreiras sani-
tárias à exportação de carnes
bovina,defrangoesuínadoBra-
sil para os Estados Unidos.

Oproblemaéessestemasme-
xemcomoutroslobbiespodero-
sos nos EUA, como os produto-
res de açúcar ou de milho. E
também tendem a desagradar
outros países, que podem ser
prejudicados no mercado ame-
ricano para dar mais espaço
aos brasileiros. “Para oferecer
compensações, osEstados Uni-
dos estão entre o ruim e o péssi-
mo”, disse uma fonte.

DECEPÇÃO
Oficialmente, o governo dosEs-
tados Unidos se declarou “de-
cepcionado” com as autorida-
des brasileiras de anunciar que
vão elevar em 30 dias a tarifa de
importação de 102 produtos de-
pois de a OMC autorizar o Bra-
sil a retaliar os americanos por
concederem subsídios à produ-
ção e à exportação de algodão.

“Estamos muito desaponta-
dos por saber que as autorida-
des do Brasil decidiram levar
adiante retaliações contra os
Estados Unidos na OMC na dis-

putaenvolvendooalgodão”,dis-
se em comunicado oficial Nefe-
terius McPherson, porta-voz
do chefe do United States Tra-
de Representative (USTR),
Ron Kirk. O USTR é órgão do
PoderExecutivoamericanores-
ponsável pelo setor de comér-
cio internacional.

Segundo ela, “o USTR está
trabalhando para alcançar
uma solução nos temas ligados
à disputa, sem que o Brasil pre-
cise recorrer a retaliações, op-
tandoporumasoluçãonegocia-
da”. O comunicado é encarado
como a posição oficial dos ame-
ricanos, que não quiseram se
aprofundarnaquestãodossub-
sídios à produção e à exporta-
ção de algodão.

Ogovernoamericanopreten-
de se esquivar de mudanças em

sua política de subsídios ao se-
tor do algodão. O Itamaraty es-
tá ciente do fato de que a Casa
Branca tem autonomia apenas
paraalterarosistemadegaran-
tias de crédito às exportações
do setor. Mas dependerá do
Congresso para reduzir as de-
mais subvenções condenadas
pela OMC.

Para a diplomacia brasileira,
aadequaçãodossubsídiosame-
ricanos às normas da organiza-
ção será a alternativa definitiva
às retaliações.

Masserápossívelalgumafle-
xibilidade. Segundo o diretor
do Departamento Econômico
do Itamaraty, Carlos Márcio
Cozendey, o Brasil poderá acei-
tar a compensação comercial,
em caráter temporário, desde
que haja compromisso dos

EUAdeposterior alteração nos
subsídios ao algodão.

Embora não seja a autorida-
de responsável pelas negocia-
ções comerciais dos Estados
Unidos, Gary Locke abordará o
tema com os ministros da Fa-
zenda, Guido Mantega, e do De-
senvolvimento, Miguel Jorge.
No entanto, sua principal in-
cumbência será detalhar a Ini-
ciativa de Exportação, progra-
ma com o qual os EUA esperam
dobrarasexportaçõesaté 2014,
aospresidentes de grandes em-
presas americanas e brasilei-
ras, que compõem o Fórum de
CEOs.

ALGODOEIROS
Em paralelo ao esforço dos go-
vernos, os algodoeiros dos Es-
tados Unidos e do Brasil discu-
tem a criação de um fundo pa-
ra a pesquisa e o desenvolvi-
mentotecnológicodosetorbra-
sileiro, que seria bancado pelo
governoamericano.O fundote-
ria atuação voltada para ques-
tões ambientais, de infraestru-
tura e logística relacionadas à
cotonicultura brasileira.

SegundoopresidentedaAs-
sociação Brasileira dos Produ-
toresdeAlgodão (Abrapa), Ha-
roldo Cunha, o capital teria de
corresponder ao montante de
subsídios condenados pela
OMC, US$ 830 milhões ao ano.
A Abrapa custeou boa parte da
disputa movida pelo Brasil na
OMC. Investiu mais de US$ 3
milhões . “Já conversamos
com o setor privado america-
no. Eles estão pressionando o
governo para não terem de pa-
gar a conta”, afirmou. ●

TOM- ‘Umaaçãomais forte seriaumtironopé’, dizCamargoNeto
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 mar. 2010, Economia & Negócios, p. B4.




