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Retaliação brasileira e câmbio chinês estariam dificultando ações de Obama na área comercial 
 
Os Estados Unidos estão "demonizando" o Brasil e a China, acusando os dois grandes 
emergentes de causarem dificuldades para o presidente Barack Obama na área comercial, 
revelam fontes com acesso direto aos negociadores com poder de decisão nos EUA. Um 
amontoado de queixas em relação ao Brasil e China foi o que mais ouviram autoridades que 
recentemente visitaram Washington. Na ocasião, a maior potência do planeta teria enviado "os 
piores sinais possíveis" para a área comercial. 
 
No caso do Brasil, a administração Obama alega que a retaliação de US$ 830 milhões 
(incluindo patentes, remédios, filmes etc.) complica politicamente sua atuação no Congresso e, 
ao mesmo tempo, enterraria de vez tentativas da Casa Branca de retomar a negociação global 
em Genebra. 
 
Na semana que vem, os 153 países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) 
voltarão a examinar o que fazer com a combalida Rodada Doha de liberalização comercial, já 
que apenas um país, os EUA, estão bloqueando qualquer avanço. Houve uma tentativa de se 
marcar uma reunião ministerial, de maior peso, mas Washington a bloqueou. E a reunião de 
altos funcionários na semana que vem foi encurtada. 
 
A avaliação na cena multilateral é que a retaliação brasileira está servindo de novo pretexto 
para os EUA desviarem a atenção da incapacidade do governo Obama de negociar, já que não 
tem condições, atualmente, de assinar nem um acordo comercial com o Panamá. Pelo clima 
em Washington, o sentimento de observadores é de que dificilmente a administração Obama 
terá condições de apresentar uma proposta de compensação ao Brasil nos próximos dias para 
evitar a sanção contra bens americanos. 
 
Em Genebra, os americanos não tocam no assunto do algodão. A impressão é que os EUA 
querem não apenas que o Brasil não retalie, como peça desculpas por estar incomodando, 
notam certos observadores. Não apenas o Congresso está entrincheirado no apoio 
protecionista a seus agricultores, como a equipe de Obama mostraria uma inação, ou até uma 
incompetência, para tratar com os parlamentares que não querem nem ouvir falar de 
liberalização ou compromissos. 
 
Uma negociação - na OMC ou bilateralmente - demanda, de todo modo, a reforma da lei 
agrícola americana. Só que o Congresso não quer mudar os programas para o algodão, os 
principais beneficiários de subsídios e com lobby fortíssimo entre os parlamentares. 'Eles não 
querem alterar nada para viabilizar uma negociação global, e não é a retaliação do Brasil que 
vai mudar essa situação', diz fonte que conhece bem a posição americana. 
 
Há dois modos de agir quando se perde uma disputa na OMC. A União Europeia foi condenada 
na briga do açúcar com o Brasil e usou a decisão para facilitar a reforma de seu regime de 
subsídios, considerado ilegal. Já os EUA têm posição contrária e certos negociadores falam de 
"intimidação" bilateral. 
 
Em relação à China, os torpedos também aumentaram. Com déficits público e comercial 
enormes, os EUA não cessam de acusar Pequim de manipular a taxa de câmbio e manter a 
moeda desvalorizada em relação ao dólar, o que torna as exportações chinesas 
particularmente competitivas, ao mesmo tempo que protege o mercado chinês contra produtos 
americanos. 
 
Esta semana, 130 parlamentares republicanos e democratas enviaram uma carta ao 
Departamento do Tesouro, exigindo que o governo Obama imponha sobretaxa aos produtos 
originários da China. Longe de se intimidar, os chineses dizem que não vão alterar sua política 
cambial. E, por outro lado, cobraram dos EUA que sejam mais cuidadosos na administração 
econômica, porque estão preocupados com o desempenho da economia americana. 



 
A China e o Japão, os dois maiores credores dos EUA, voltaram a diminuir seus estoques de 
títulos do Tesouro americano, em janeiro, quando a demanda estrangeira caiu para US$ 19 
bilhões, comparada aos US$ 63 bilhões em dezembro. O estoque chinês ficou em US$ 889 
bilhões e o do Japão, em US$ 765,4 bilhões. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. A16. 


