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Proposta
dos EUA é
compensar
subsídios
Em visita ao Brasil, secretário do
Comércio tenta alternativa ‘pacífica’
Denise Chrispim Marin
Gustavo Chacra
BRASÍLIA e NOVA YORK

Os Estados Unidos apresentarão hoje uma proposta de compensação comercial ao Brasil
como primeiro passo na negociaçãodeumaalternativa“pacífica” às retaliações autorizadas
pela Organização Mundial do
Comércio (OMC). A oferta será
apresentada nesta manhã ao
Itamaraty por Michael Froman,conselheiro-adjuntodeSegurança Nacional para Assuntos Econômicos Internacionais
da Casa Branca, que acompanha o secretário de Comércio
dos Estados Unidos, Gary Locke, em visita oficial a Brasília.
Ontem, uma autoridade do
DepartamentodeEstado considerou “dura” a lista de produtos americanos sujeitos às retaliações, mesmo sabendo da exclusão dos itens que poderiam
ter um peso maior no comércio
bilateral e de sua aplicação apenas dentro de 30 dias, caso as
negociações de uma alternativa venham a falhar. A autorização da OMC para o Brasil retaliar os Estados Unidos foi resultado de uma controvérsia de sete anos em torno da política
americanadesubsídiosaos produtores de algodão.
Segundo a mesma fonte, os
Estados Unidos poderão apresentar ainda outra oferta, relacionada a “interesses políticos
do governo brasileiro”. O conteúdo foi mantido sob sigilo, à
espera da conversa de hoje entre Froman e o subsecretário
de Assuntos Econômicos e Tecnológicos do Itamaraty, embaixador Pedro Luiz Carneiro de
Mendonça.
A expectativa é de que os
americanos adotem uma posição conciliadora e não levem
adiante uma guerra comercial
contraoBrasil,optandoportentar convencer o governo brasileiro a retornar para a mesa de
negociações, segundo indica-

ram autoridades ontem.
Nasúltimassemanas,empresários brasileiros e americanos
deram algumas indicações aos
EUA sobre o que gostariam de
ver num eventual pacote de
compensaçõesaoBrasil.Segundofontesdosetorprivadoenvolvidas na negociação, a tendência é que a administração Obama restrinja as ofertas ao que
pode ser resolvido apenas pelo
Executivo, sem entrar no que
depende do Congresso.
Entre as propostas apresentadas pelo setor privado, estaria um fundo de apoio à cotonicultura, a transferência das cotas de açúcar de outros países
para o Brasil, o comprometimento de Obama em se empenhar pelo fim da tarifa do etanol
queseráavaliada peloCongressonofimdoano,reduçãodetarifasparaprodutostêxteis,eagilizar a queda das barreiras sanitárias à exportação de carnes
bovina,defrangoesuínadoBrasil para os Estados Unidos.
Oproblemaéessestemasmexemcomoutroslobbies poderosos nos EUA, como os produtores de açúcar ou de milho. E
também tendem a desagradar
outros países, que podem ser
prejudicados no mercado americano para dar mais espaço
aos brasileiros. “Para oferecer
compensações, os Estados Unidos estão entre o ruim e o péssimo”, disse uma fonte.
DECEPÇÃO

Oficialmente, o governo dos Estados Unidos se declarou “decepcionado” com as autoridades brasileiras de anunciar que
vão elevar em 30 dias a tarifa de
importação de 102 produtos depois de a OMC autorizar o Brasil a retaliar os americanos por
concederem subsídios à produção e à exportação de algodão.
“Estamos muito desapontados por saber que as autoridades do Brasil decidiram levar
adiante retaliações contra os
Estados Unidos na OMC na dis-

OFERTA – Secretário de Comércio dos EUA, Gary Locke, pode apresentar oferta relacionada a ‘interesses políticos do governo brasileiro’

OMC pede que G-20 evite ampliar protecionismo
O G-20, grupo de países ricos
e emergentes, tem sido bem-sucedido em controlar pressões
protecionistas nos últimos meses, mas ainda precisa ficar vigilante, disse a Organização Mundial do Comércio (OMC) ontem.
Alguns países do G-20, em
contradição com suas promessas
feitas nos encontros de Londres e
Pittsburgh no último ano, implementaram novas medidas para
restringir o comércio, mas seu
alcance tem sido limitado e o grupo continua evitando um aumento do protecionismo, disse a entidade em relatório, cuja cópia foi
obtida pela ‘Reuters’.
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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”

O documento pede aos líderes
do G-20 que reforcem a recuperação da crise, reafirmando seu
comprometimento em abrir mercados e tornando real seus pedidos para uma conclusão da rodada de Doha. “Os números que
divulgamos hoje (ontem) mostram 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 abertos”, 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.

putaenvolvendooalgodão”,disse em comunicado oficial Nefeterius McPherson, porta-voz
do chefe do United States Trade Representative (USTR),
Ron Kirk. O USTR é órgão do
PoderExecutivoamericanoresponsável pelo setor de comércio internacional.
Segundo ela, “o USTR está
trabalhando para alcançar
uma solução nos temas ligados
à disputa, sem que o Brasil precise recorrer a retaliações, optando por umasolução negociada”. O comunicado é encarado
como a posição oficial dos americanos, que não quiseram se
aprofundar na questão dos subsídios à produção e à exportação de algodão.
Ogoverno americanopretende se esquivar de mudanças em

sua política de subsídios ao setor do algodão. O Itamaraty está ciente do fato de que a Casa
Branca tem autonomia apenas
paraalterar osistemadegarantias de crédito às exportações
do setor. Mas dependerá do
Congresso para reduzir as demais subvenções condenadas
pela OMC.
Para a diplomacia brasileira,
aadequação dossubsídios americanos às normas da organização será a alternativa definitiva
às retaliações.
Mas será possível alguma flexibilidade. Segundo o diretor
do Departamento Econômico
do Itamaraty, Carlos Márcio
Cozendey, o Brasil poderá aceitar a compensação comercial,
em caráter temporário, desde
que haja compromisso dos

IMPACTO

O relatório estima que as novas
medidas de restrições de importação 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 outubro de 2008 e outubro de
2009. ● REUTERS

EUA de posterior alteração nos
subsídios ao algodão.
Embora não seja a autoridade responsável pelas negociações comerciais dos Estados
Unidos, Gary Locke abordará o
tema com os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Desenvolvimento, Miguel Jorge.
No entanto, sua principal incumbência será detalhar a Iniciativa de Exportação, programa com o qual os EUA esperam
dobrar as exportações até 2014,
aos presidentes de grandes empresas americanas e brasileiras, que compõem o Fórum de
CEOs.
ALGODOEIROS

Em paralelo ao esforço dos governos, os algodoeiros dos Estados Unidos e do Brasil discutem a criação de um fundo para a pesquisa e o desenvolvimentotecnológico do setor brasileiro, que seria bancado pelo
governo americano. O fundo teria atuação voltada para questões ambientais, de infraestrutura e logística relacionadas à
cotonicultura brasileira.
Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), Haroldo 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 americano. Eles estão pressionando o
governo para não terem de pagar a conta”, afirmou. ●

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 mar. 2010, Economia & Negócios, p. B4.

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”
SERGIO DUTTI/AE–5/5/2009

PROCESSO TEVE INÍCIO EM SETEMBRO DE 2002

Raquel Landim

O especialista em comércio exterior e mentor do painel do algodão, Pedro de Camargo Neto, avalia que o governo agiu na
direção certa ao divulgar a lista
de bens dos Estados Unidos sujeitos à retaliação e, principalmente,aoindicarum prazoconcreto, de 30 dias, para a entrada
em vigor. “É para os Estados
Unidos entenderem que é para
valer”, disse ao Estado.
CamargoNetoidealizoue iniciou o contencioso do algodão
na Organização Mundial de Comércio (OMC), questionando
os subsídios americanos, quando era secretário de Política
Agrícola do Ministério da Agriculturaem 2002. A avaliaçãodo
especialista é que o governo está agindo “com cautela” e que a
lista deixou de fora produtos
quepossam prejudicar oconsumidor brasileiro.
“Caso contrário seria dar um
tiro no pé”, disse Camargo Neto. “Os setores que reclamam
de serem incluídos na lista estão sendo muito imediatistas.
Deviam ajudar a pressionar os
Estados Unidos”, completou.
Ele disse que não é contrário
a um “bom acordo”, com compensações significativas para o
Brasilenquanto osEstadosUni-

● 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 algodão
● 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 patentes e suspensão de pagamento de
royalties
● Com base nos valores de subsí-

dios concedidos em 2008, o Brasil 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

de US$ 591 milhões nas importações norte-americanas

● Em novembro de 2009, a Ca-

● As novas alíquotas para importação dos produtos norte-americanos entram em vigor dentro de 30
dias

mex aprova o início da retaliação
e coloca em consulta pública uma
lista com 222 itens que poderiam
ter o Imposto de Importação elevado para as compras dos EUA. Os
produtos poderão ter a alíquota
ampliada em até 100 pontos porcentuais
● Em fevereiro de 2010, o governo

publicou medida provisória permitindo ao Brasil aplicar retaliações
nas áreas de propriedade intelectual e serviços

● O governo também anunciou

ontem que colocará em consulta
pública a lista que sofrerá retaliações na área de propriedade intelectual (patentes) e serviços. O
impacto será de US$ 238 milhões
● A lista de propriedade intelec-

tos, o governo publicou ontem a
lista definitiva de bens, com 102
produtos, que terão um impacto

tual deve ser aprovada no próximo dia 23 pela Camex e ser colocada 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

Segundo fontes do setor privado que acompanham de pertooassunto,aquebradaspatentes pode não ser um instrumento de pressão tão forte quanto o
Brasil gostaria. “A força do lobby 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
Unidos podem oferecer são medidas restritas as competências do Executivo, que não seriam suficientes para pagar a
conta, sem autorização do Congresso. “Ninguém quer essa retaliação, nem o Brasil, nem os
EUA, mas infelizmente é um
choque vai ter que ocorrer.” ●

● Depois de sucessivos adiamen-

TOM - ‘Uma ação mais forte seria um tiro no pé’, diz Camargo Neto

dos não reduzem os subsídios
aoalgodão, como vem sendo sugerido por algumas entidades
empresariais.
“Mas a troca precisa ter valor e ser consistente. O que Brasilganhou émuito paradigmático e muito grande para trocar
porboasintençõesfuturas”,disse Camargo Neto. Ele ressaltou, por exemplo, que o Brasil

não precisa da ajuda dos Estados Unidos para um fundo de
apoio a cotonicultura.
Apesar do reduzido impacto
econômico da retaliação em
bens, Camargo Neto avalia que
omaisimportanteé ogestopolítico e o comprometimento do
Paísa divulgar, em 23 de março,
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 propriedade intelectual é a força do contencioso. Temos que mostrar
que é uma decisão contrária à
pirataria, que fortalece os direitos de propriedade intelectual,
porque só não paga royalty
quando autorizado pela OMC.”

