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Governo brasileiro
sai da defensiva e
inicia retaliações
comerciais contra os
Estados Unidos

IVONE BELÉM, DO RIO DE JANEIRO

O sinal verde às sanções foi dado
em agosto do ano passado pela
Organização Mundial do Co-

mércio (OMC), e quem viu o governo pos-
tergar sua decisão para 2010 pode até ter
achado que o Brasil abriria mão de so-
bretaxar os produtos norte-americanos.
Mas as retaliações comerciais contra os
Estados Unidos anunciadas em março
- em decorrência dos subsídios do gover-
no desse país aos produtores de algodão,
que prejudicam as exportações brasilei-
ras - parecem expressar uma mudança
de postura do Brasil em relação aos fó-
runs comerciais internacionais. "O país
atuou defensivamente nos últimos 50
anos; hoje, com a economia crescendo
e com uma postura mais ativa, pode-se
pensar em outro tipo de ação", avalia
o cientista político Ricardo Sennes, da
Prospectiva Consultoria em Negócios
Internacionais e Políticas Públicas.

Embora a cúpula do Bric (grupo que
reúne Brasil, Rússia, índia e China), no
dia 16 de abril, em Brasília, ainda irá se
debruçar sobre assuntos de interesse
multilateral - como as mudanças cli-
máticas e a reforma do sistema finan-
ceiro global-, a atitude do governo bra-
sileiro poderá criar um estímulo a mais
em torno das pressões dos emergentes
visando à retomada de Doha, conforme
avaliação de especialistas.

Motivação é o que não falta aos bra-
sileiros para essa queda de braço; afi-
nal, foram oito anos de peregrinações à
OMC, em que os produtores brasileiros
tiveram de tirar do próprio bolso cerca
de R$ 3 milhões para pagar advogados
e especialistas. O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, em viagem à Cisjordânia,
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justificou tais medidas: "Quando ga-
nhamos na OMC, achamos que os EUA
iam dar o exemplo de obediência a uma
decisão multilateral", afirmou.

JÁ ERA HORA

A lentidão com que os EUA continuam
tratando a questão ainda causa espanto
em quem foi pioneiro na luta contra os-
subsídios. "É como se eles não acreditas-
sem que o Brasil fosse chegar ao ponto
de praticar as sanções. Já está passando
do ponto e da hora", desabafa Haroldo
Cunha, presidente da Associação Brasi-
leira de Produtores de Algodão (Abrapa),
que defende a criação de compensações
até que o Congresso norte-americano
acabe com as subvenções ilegais. "A
criação de um fundo de desenvolvi-
mento para o produto com recursos
norte-americanos seria um paliativo
até que o Congresso consiga enfrentar o
lobby agrícola e acabe com os subsídios,
como estabeleceu a OMC", sugere.

O professor da Escola de Pós-Gradu-
ação em Economia da FGV (Fundação
Getulio Vargas), Renato Flores, tem uma
explicação para o aparente descuido
dos norte-americanos. "Em 20 anos de
caos macroeconômico, o Brasil não ti-
nha como assumir uma postura mais
assertiva", afirmou, durante o seminá-
rio: Brasil, China, e a Arquitetura da Go-
vernança Global, realizado em março,

ALGODÃO:OBJETO DA DISCÓRDIA ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS

no Rio de Janeiro. Contudo, a diplomacia
brasileira não esconde que o Brasil tem
consciência de sua posição mais forte
para enfrentar disputas internacionais.
Antes da divulgação das listas proibiti-
vas, o chanceler Celso Amorim afirmou
que o país "não prefere" a via do conten-
cioso, mas não pode "se curvar".

É fato também que o Congresso
dos EUA enfrenta uma crise de caráter
interno e tem outras prioridades, como
as questões de emprego e segurança.
O prazo curto oferecido pelo Brasil, se-
gundo Ricardo Mendes, sócio-diretor da
Prospectiva Consultoria Internacional,
serve para criar um jogo de ameaça
em que o governo brasileiro ganha a
aprovação da opinião pública com o es-
tabelecimento de uma bravata. "Talvez
exista aí um componente ideológico,
porque o algodão é um produto impor-
tante, embora a segunda lista revele
itens de caráter intelectual."

PERDAS E GANHOS

Cunha, presidente da Abrapa, concorda
que se trata de uma questão de posi-
cionamento: "A decisão adotada pelo
governo brasileiro gerou visibilidade.
Dependendo da postura daqui para a
frente, podemos avançar ou cair em
descrédito", afirma. O que também se
aventa entre os especialistas é que o
algodão pode ter sido o mote para que
o governo assumisse uma posição forte
no sentido de defender a eliminação
dos subsídios no âmbito multilateral
das negociações. "Não é um produto tão
importante para o Brasil como para
países africanos, que dependem do
algodão", argumenta a economista do
Centro de Estudos do Setor Externo da
FGV-Rio, Lia Valls Pereira. O produto
representa apenas 0,03% do total das
importações brasileiras.

Seja como for, para Gabriel Rico,
CEO da Câmara Americana de Comér-
cio (Amcham), esse é um jogo bastante
arriscado. "A implementação de san-
ções não tem prejuízos apenas para
quem é retaliado, mas também para
quem exerce o direito de retaliar. A pri-
meira lista foi prudente, mas a segunda
me pareceu muita munição para o va-
lor envolvido."

Apesar de não ver prejuízos maiores
a curto prazo, Rico lembra que o Brasil
desfruta, no mercado internacional, de
uma imagem de ambiente tranquilo,
para a instalação de novos negócios em
tecnologia de ponta e patentes. "Temos
um clima mais favorável do que China,
índia e Rússia, e não podemos macular
esta posição construída ao longo de
anos." Agora, a bola está nas mãos do
governo norte-americano. •

Text Box
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