
Lista vale por
365 dias e poderá
ser atualizada

Sobretaxa do trigo vai encarecer o preço do pãozinho
Para celulares, automóveis e produtos têxteis, impacto da medida anunciada pelo Brasil é reduzido ou inócuo

Retaliação sobre a propriedade
intelectual é que incomodará os EUA
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Quebra de patentes de remédios e taxação sobre royalties de audiovisuais são mais sensíveis para países desenvolvidos

Veja a lista completa da retaliação

●●●O diretor do Departamento
Econômico do Itamaraty, Car-
los Márcio Cozendey, disse que
a lista vale por 365 dias, com ba-
senosdadosdesubsídiosaplica-
dos em 2008. Após esse prazo,
casonãohajaumareversãodes-
sa política pelos Estados Uni-
dos, o Brasil fará uma revisão
da lista para ajustá-la aos valo-
res de subsídios de 2009.

Conforme informação ante-
cipada pelo Estado, os automó-
veis importados dos Estados
Unidos terão uma tarifa de 50%
e não mais de 35%. ● R.V.

ALVOPREFERENCIAL– Indústria farmacêuticadosEUA temequebradepatentesde remédiosepressionagovernoamericanoporumasolução

Brasil será o
primeiro a
adotar medida

Renata Veríssimo
BRASÍLIA

A lista de produtos dos Esta-
dosUnidosqueficarãomaisca-
ros para entrar no Brasil já de-
veincomodargovernoeempre-
sários americanos, mas o Bra-
sil espera que a retaliação em
propriedadeintelectualeservi-
çostenhaum impactomais for-
te na economia daquele país. A
possibilidade de quebra de pa-
tentes e de taxação sobre o en-
viode royalties de produtos au-
diovisuais é mais sensível para
países desenvolvidos.

A indústria farmacêutica
dosEstadosUnidostemeaque-
bradepatentesde medicamen-
tos detidas por laboratórios
americanose já pressionao go-
verno e o Congresso a negocia-
rem uma solução com o Brasil.

O governo brasileiro conta
justamente com a pressão dos
setores prejudicados com a re-
taliação para conseguir obter
dos Estados Unidos uma pro-
posta de retirada dos subsí-
dios ao algodão.

RETALIAÇÃO CRUZADA
“É na retaliação cruzada que
vamos incomodar de verdade.
Mas não considero que a lista
de bens seja frágil”, avaliou um
técnico do governo. Ele lem-
brou que o Brasil, assim como
outros países em desenvolvi-
mento, tem limitações para fa-
zer a retaliação em produtos,
porque não pode prejudicar a
indústria nacional. Por isso, fo-
ram excluídos da lista produ-
toscomo bensde capital e insu-
mos químicos. Os itens que se-
rão objeto de retaliação na
área de propriedade intelec-
tualeserviçosainda serãocolo-
cados em consulta pública.

A secretária executiva da
Câmara de Comércio Exterior
(Camex), Lytha Spíndola, in-
formou que, na próxima reu-
nião do colegiado, marcada pa-
ra o dia 23 deste mês, os minis-
tros devem aprovar os termos
da consulta pública. Assim co-
mo ocorreu com a lista de
bens, ela deve durar 20 dias.

Lytha estima que, após o re-
cebimento das contribuições,
ainda se passarão entre um e
dois meses para fechar a lista
final. O impacto das restrições
sobre interesses de empresas

americanas deverá ser de US$
238 milhões por ano.

O diretor do Departamento
Econômico do Itamaraty, Car-
los Márcio Cozendey, explicou
que esta segunda lista é mais
complexa e dependia de uma
legislação específica que só foi
criada no mês passado por me-
dida provisória. Por isso, não
foi divulgada junto com a rela-
ção de bens. Ele disse que isso
dará mais tempo para os Esta-
dos Unidos negociarem com o
Brasil a eliminação dos subsí-
dios.

Segundo o diplomata, para
evitar a retaliação, o governo
americano teria de apresentar
uma solução aser implementa-
daimediatamente ou escalona-
da ao longo do tempo, mas com
compensações financeiras pa-
ra o Brasil até o fim dos subsí-
dios.

Cozendeydissequeossubsí-
diosdistorcemo preçointerna-
cional do algodão e afetam paí-
ses exportadores do produto.
“Quanto mais deprimidos fi-
cam os preços, mais aumen-
tam os subsídios. Isso estimula
os produtoresnosEUA aconti-
nuarem a produção, o que de-
prime ainda mais os preços in-
ternacionais”, explicou. ●

Raquel Landim

O trigo é um dos poucos itens
quepodemserrealmentepreju-
dicados pelas sobretaxas à im-
portação de produtos america-
nos. As medidas são uma reta-
liação contra os Estados Uni-
dospor não reduzirem ossubsí-
dios ao algodão condenados pe-
la Organização Mundial do Co-
mércio. Nos demais setores da
lista divulgada ontem pelo go-
verno brasileiro – como carros,
têxtil e eletrônicos –, o impacto
éconsiderado“reduzido”,“sim-
bólico” ou até “inócuo”.

“Não há dúvida que vai signi-
ficar trigo mais caro e aumento
dopreçodopãozinho,principal-
mentenoNordeste”,disseopre-
sidente da Associação Brasilei-
radaIndústriadoTrigo(Abitri-

go),LuizMartins.Atarifadeim-
portaçãodotrigoamericanode-
vesubirde10%para30%.Entre
os produtos atingidos, o trigo
foi o mais importado em 2009,
com US$ 318 milhões.

Nas contas dos moinhos, o
Brasilvaiprecisardetrigoame-
ricano para atender ao consu-
mo interno de 10,5 milhões de
toneladas. Martins conta que a
safra brasileira foi de má quali-
dade e ficou em 4,5 milhões de
toneladas. A Argentina teve a
menor safra dos últimos 30
anos, e o excedente exportável
foi de 1,5 milhão de toneladas.

Isso significa que mais de 4
milhões de toneladas este ano
viriam dos EUA ou do Canadá.
Eotrigocanadenseémaiscaro.
Martinsexplicaqueoprejuízoé
maior para os moinhos do Nor-

deste, que importam mais da
AméricadoNortepelaproximi-
dade geográfica.

Nos demais setores, o impac-
todassobretaxasfoi considera-
do reduzido. Primeiro, porque
os EUA vêm perdendo impor-
tância como fornecedor para o
Brasil, enquanto a Ásia ganha
espaço. Segundo, porque o go-
verno reduziu a lista – dos 220
itens previstos para 102 – e ex-
cluiu insumos para a indústria,
como produtos químicos e pe-
ças para aviões.

A avaliação dos empresários
foi que o governo brasileiro
“não tinha opção”, e a divulga-
ção da lista “pode funcionar co-
mo um instrumento de pres-
são”.Osetorprivadoaindaacre-
dita que é possível chegar a um
acordo com os EUA antes do

prazo de 30 dias estipulado pa-
raas tarifasentrarememvigor.

“OBrasildeuasuacartada.É
umaformadetrazerosEstados
Unidos para a mesa de negocia-
ção. Colocou as conversas em
outro patamar”, disse o diretor
de Relações Internacionais da
FederaçãodasIndústriasdoEs-
tado de São Paulo (Fiesp), Má-
rio Marconini. Ele ainda espera
que a retaliação, “que não gera
comércio”, seja substituída por
compensações, “que aumen-
tam o comércio”.

Segundo o vice-presidente
da Associação Nacional de Fa-
bricantes de Veículos Automo-
tores (Anfavea), Antonio Sér-
gioMartinsdeMello, “amedida
foiresultadodafaltadealterna-
tivadoBrasildiantedainflexibi-
lidade do governo americano”.

A Anfavea foi uma das entida-
desquemais reclamaramdain-
clusão dos seus produtos na lis-
taderetaliação.Mello disseque
o assunto é “sensível”, mas não
deveterefeitosignificativo,por-
queovolumedeveículosimpor-
tados dos EUA é pequeno.
Além disso, os valores dos car-
ros são altos, o que reduz o im-
pacto da tarifa.

Oexecutivoaindaestáotimis-
ta com a perspectiva de um
acordo entre os dois países an-
tesdaaplicaçãoefetivadastari-
fas. Ele conta que as montado-
ras americanas estão pressio-
nando seu governo para que fa-
ça alguma concessão ao Brasil
que impeça a retaliação.

No setor têxtil, as sobretaxas
previstas são altas. Para teci-
dos e calças de algodão, por

exemplo,atarifadeimportação
pode subir de 26% ou 35%, res-
pectivamente, para 100%. Mes-
mo assim, a avaliação é de que a
medida é “simbólica”. Segundo
o diretor-executivo da Associa-
çãoBrasileiradaIndústriaTêx-
til (Abit), Fernando Pimentel,
os itens afetados representam
20% dos US$ 31 milhões de im-
portados dos EUA em 2009.

Algunsprodutoseletrônicos,
como celulares, alto-falantes e
microfones, também estão na
lista. “O impacto da sobretaxa é
inócuo”, disse o gerente de co-
mércio exterior da Associação
Brasileira da Indústria Elétrica
e Eletrônica, Mário Branco. Ele
explica que são importados dos
EUA apenas alguns itens muito
sofisticados, e as peças já vêm
há muito tempo da China. ●
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FRED PROUSER/REUTERS

A lista de retaliação tarifária
aosprodutosnorte-america-
nos é apenas a primeira, já
que está sendo esperada pa-
raofimdomêsalistadereta-
liação cruzada, que inclui os
setores de propriedade inte-
lectual e serviços. O recurso
foi autorizado pela própria
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), mas está dei-
xando em alerta a Associa-
ção Brasileira de Proprieda-
de Intelectual (ABPI).

Segundo o advogado Luiz
Henrique Amaral, presiden-
te da ABPI, o governo ainda
não informou quais os seto-
res e royalties devem entrar
na retaliação cruzada. Se o
Brasil recorrer à retaliação
utilizando a propriedade in-
telectual,seráaprimeiravez
na história que tal recurso é
levado à prática. “Isso é me-
xer num tabu, nunca se me-
xeu em propriedade intelec-
tual”, afirmou o presidente
da ABPI. Ele comenta que
apenas o Equador, certa vez,
chegou a ameaçar os EUA
por causa de problemas com
a banana. ● DÉBORA THOMÉ

TERÇA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2010 ECONOMIA B3
O ESTADO DE S. PAULO ECONOMIA B3

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 mar. 2010, Economia & Negócios, p. B3.




