B8 Economia
%HermesFileInfo:B-8:20100420:

O ESTADO DE S. PAULO

TERÇA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2010

EVELSON DE FREITAS/AE-5/5/2004

Brasil e
EUA estão
perto de
acordo
Memorando sobre a disputa do algodão
pode ser assinado hoje, adiando a retaliação
Brasil e Estados Unidos estão
na iminência de um acordo sobre as compensações que os
americanos vão conceder ao
País por não terem retirado os
subsídios ao algodão. Os últimos detalhes estavam sendo
discutidos ontem, mas as perspectivas eram “muito boas”,
conforme negociadores envolvidos nas conversas.
O memorando de entendimento pode ser assinado hoje
em Punta del Leste, no Uruguai.
Osdois países vãoaproveitar um
encontro do Grupo de Cairns,
que reúne os exportadores agrícolas. Estão presentes na capital
uruguaia o embaixador do Brasil
em Genebra, Roberto Azevedo,
e o subsecretário de Agricultura
dos EUA, James Miller.
Se não houver nenhum imprevisto de última hora, na quintafeiraogovernobrasileirosuspenderá por mais 60 dias a imposiçãodesobretaxascontra102produtos americanos. A retaliação
foi autorizada pela Organização
Mundial de Comércio (OMC). A
entidade condenou os subsídios
americanos aos algodão após
uma queixa do Brasil.
Ostécnicosestavamresolvendo ontem as últimas pendências
sobre o fundo de R$ 147 milhões
por ano que os EUA vão oferecer
aos produtores brasileiros de algodão enquanto não retiram os

subsídios. As discussões giraram em torno da utilização do
dinheiro do fundo.
Os americanos exigiram que
osrecursosnãosejam usadospara pesquisa – uma condição que
os brasileiros tiveram que aceitar. Os recursos virão da CorporaçãodeCréditoparaCommodities, uma organização do governo que não permite a aplicação
de seus recursos em pesquisa.
Os EUA também tinham dúvidas sobre aplicar os recursos em
marketing institucional do algodãobrasileiro,mascederam.Outra restrição diz respeito aos países que o Brasil poderá firmar
acordosde cooperação para usar
os recursos. Devem ficar de fora
nações não democráticas como
Cuba ou China.
O principal debate que persiste sobre o fundo é uma questão
de política interna. O governo
brasileiro quer fazer parte do
conselho do instituto que será
criadoparaadministrar osrecursos, mas está impedido por lei se
oinstitutoforprivado.Osprodutores do algodão rejeitam que o
instituto sejapúblico, porque temem que a burocracia impeça o
repasse dos recursos.
Indenização recorde. Nas últi-

mas semanas, os EUA já tinham
cumprido os dois outros compromissosassumidoscom oBra-

Compensação. Americanos vetaram a utilização dos recursos do fundo de apoio aos produtores de algodão em pesquisa
sil. Somadas, as três concessões
alcançam a maior cifra de compensaçãopagaporumpaísnahistória das controvérsias da OMC,
segundoLythaSpíndola,secretária-executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex).
Na semana passada, o governo dos EUA cortou US$ 800 mi-

lhões do mecanismo de garantia
de crédito às exportações
(GSM) e congelaram o total disponível – uma medida que atingiu vários produtos agrícolas
que recebem os recursos do programa e beneficiou exportadores ao redor do globo.
O governo americano colocou

ainda em consulta pública a proposta de abertura do seu mercado para a carne suína exportada
pelo Estado de Santa Catarina.
Os EUA finalmente seguiram as
determinações da Organização
Internacional de Saúde Animal
(OIE) e propuseram considerar
o Estado como área livre de fe-

pelos Estados Unidos aos seus
produtores de algodão.
A disputa se arrasta desde então com sucessivas apelações
americanas. Mesmo depois de
perder em todas as instâncias,
os EUA não retiraram o apoio
financeiro aos produtores.
A OMC autorizou o Brasil a
retaliar em US$ 829 milhões

com sobretaxas para a importação de produtos americanos
e com a quebra de direitos de
propriedade intelectual.
O Brasil iniciou o processo
de retaliação com uma consulta pública aos setores afetados, mas não chegou a elevar
as tarifas, porque os EUA ofereceram compensações.

PARA ENTENDER

A disputa dos
subsídios do
algodão
No final de 2002, o Brasil deu
queixa na Organização Mundial de Comércio (OMC) contra os subsídios concedidos

bre aftosa, uma doença que ataca os rebanhos.
Nova etapa. Após a conclusão
desse pacote de compensações,
as negociações entre Brasil e
EUA entram em uma nova etapa. Os técnicos terão dois meses
para fechar um acordo sobre a
adequação definitiva da política
de subsídios americano ao algodão às regras da OMC.
A ambição do Brasil é que o
governo de Barack Obama se
comprometa com mudanças.
Mas os negociadores sabem que
não há garantias e que mudanças
concretas só ocorrerão em 2012,
quando a lei agrícola será reformulada pelo Congresso.
Se não houver acordo durante
os próximos dois meses, ainda
há chances de o Brasil retomar a
retaliação. / RAQUEL LANDIM, JAMIL
CHADE E DENISE CHRISPIM MARIN

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 abr. 2010, Economia & Negócios, p. B8.

Exportação do País subiria 8% se EUA aceitassem plano
Se EUA tivessem optado
por implementar
condenação contra
subsídios ilegais, vendas
americanas cairiam 10%
Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

As exportações brasileiras de algodão subiriam 8% e as vendas
americanas seriam reduzidas
em 10% se a Casa Branca tivesse
optado por implementar a con-

denação da Organização Mundial do Comércio (OMC) contra
os subsídios ilegais. Os dados
são do Centro Internacional paraoComércio eDesenvolvimento Sustentável, em levantamento feito em colaboração com a
Universidade Cornell.
Apesar da constatação, o estudo mostra que o impacto para os
brasileiros seria maior com a
conclusão da Rodada Doha que
diante da vitória na disputa que
já se arrasta há sete anos e custou milhões de dólares em pagamentos a advogados.

O Brasil abriu uma disputa
contra os subsídios americanos
em 2003 e, em 2005, a OMC julgouilegalo apoioda CasaBranca
a seus produtores. Para a entidade, os subsídios prejudicavam os
exportadores brasileiros e distorciam os preços internacionais. Mas os EUA nunca implementaram a decisão e o Brasil
ameaçou com retaliação.
Recentemente, Washington
aceitounegociarumasoluçãopacífica,mesmoque oBrasil entenda que a retirada eventual dos
subsídios ocorra apenas em

Brasil cai no ranking
de produção industrial
País perdeu a 9ª posição
para a Índia em 2009;
China supera o Japão
e passa ao 2º lugar,
atrás apenas dos EUA
GENEBRA

O Brasil perde o posto de nono
maior parqueindustrial do mundo. Dados divulgados pela Organização das Nações Unidas
apontam que a Índia superou o
Brasil em 2009 e o País caiu para a décima posição. No topo do
ranking, a China supera pela primeira vez o Japão para se tornar

o agora segundo maior produtor de bens manufaturados do
mundo.
A liderança ainda é dos Estados Unidos. Mas a economia
americana está cada vez mais
ameaçada nessa posição. No
ano 2000, os americanos representaram 26,6% da produção industrial do mundo, o ponto
mais alto em 40 anos.
Em outras palavras, a cada
quatro produtos fabricados no
planeta, um vinha dos Estados
Unidos. Em 2000, o Japão era o
segundo maior produtor. A China era apenas o quarto, com
6,6% da produção mundial.
A ONU não divulgou ainda os

números absolutos da produção industrial no mundo em
2009 e o porcentual é uma estimativa da participação de cada
país. Mas, em 2007, o valor total
da produção havia atingido US$
6,7 trilhões.
No ano seguinte, o valor chegou a US$ 6,81 trilhões. Em
2009, a produção industrial no
mundo teria perdido 10% de
suas atividades, segundo os dados da ONU.
Transformação, “Mas a realidade é que o mapa mundial da
produção industrial está em plena transformação”, afirmou
Shyam Upadhyaya, diretor de
estatísticas da Organização de
Desenvolvimento Industrial da
ONU.
A participação americana começou a cair a partir de 2000 e
essa tendência se acelerou diante da crise em 2009. Hoje, 18,9%
da produção industrial mundial
ocorre nos Estados Unidos.
Em dez anos, a China dobrou

2012, na reforma da lei agrícola
americana. Até o dia 21, os dois
países precisam fechar um entendimento, caso contrário o
Brasil voltaria a ameaçar com a
retaliação.
Especialistas que trabalham
em Genebra indicam que dificilmente o Congresso dos EUA
aceitará fazer a reforma nos termos que a OMC manda. Mas o
Brasil ficaria satisfeito se parte
dos subsídios já fosse retirada.
Setodaacondenaçãofosse implementada, sete programas de
apoio teriam de ser revistos. Na

sua produção e já tem 15,6% da
fabricação de manufaturas no
planeta, ante 15,4% do Japão.
Alemanha, Reino Unido,
França e Itália também estão
em franca queda. Em 2000, os
alemães eram os terceiros maiores produtores, com 6,8% do
mercado. Hoje, contam com
6,3%. Os ingleses caíram na
quinta posição para a oitava posição.
Brasil. No caso da produção in-

dustrial brasileira, a ONU indica que no início da década o País
representava 1,66% da manufatura mundial. Espanha, México
e Canadá superavam o Brasil naquele momento e o País ocupava a 12a posição.
A partir de 2006, o País ganhou posições, chegando a ser o
nono maior produtor de manufaturados e fabricando 1,89% da
produção mundial.
Mas, em 2009, a crise atingiu
de forma mais importante o Brasil que outros países emergentes. O resultado foi que a Índia
conseguiu avançar de forma
mais rápida e superou o Brasil
no ranking. A Índia dobrou sua
participação no mercado mundial em dez anos, subindo de
1,1% em 2000 para quase 2% no
ano passado.
Em termos de regiões, a Ásia
já se transformou no parque in-

melhor das hipóteses, isso geraria uma alta nos preços internacionais de 2,3% a 3,5% em média.
A tese dos analistas é que, com
os subsídios, os americanos acabamdeprimindoospreçosinternacionais. Já a produção americana sofreria uma queda de 4,3%
a 7% se a decisão da OMC fosse
implementada.
Em todo o mundo. No Brasil, a

produção em volume aumentaria em apenas 1%, mas em valores chegaria a 4,5%. O impacto
da disputa aberta pelo Brasil se-

Vendas de carros
crescem 14,49% na
primeira quinzena
● Os emplacamentos de automó-

veis e comerciais leves no mercado brasileiro atingiram 149.419
unidades na primeira quinzena
de abril, mostrando um acréscimo de 13,49% em relação ao
mesmo período de março e de
24,61% ante os primeiros 15 dias
de igual intervalo de 2009, conforme dados divulgados hoje pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
(Fenabrave).
Se considerados os resultados
mais amplos da indústria automotiva – automóveis, comerciais
leves, caminhões e ônibus – os

dustrial do mundo, produzindo
44% de toda a fabricação de manufaturados do planeta.
A Europa conta com 27%, ante 20,5% na América do Norte. A
América Latina corresponde a
apenas 6,1% da produção mundial, ante um insignificante
1,6% da África.
Os países emergentes hoje
produzem 44% das manufaturas do planeta, ante 66% nos paí-

ria sentida em todo o mundo.
China e Índia teriam uma alta
de produção do algodão se os
americanoscumprissem adeterminação da OMC.
Sem o apoio considerado ilegal, o mapa do comércio mundial de algodão teria um impacto. As vendas americanas seriam
reduzidas até 10% em média. Já
o Brasil expandiria suas exportações entre 6% e 8%. Índia, Usbequistão,paísesafricanos,Austrália e Europa teriam uma alta nas
vendas de 1% a 2,5%.
Mesmo se a implementação
da decisão tivesse um impacto
no setor, os especialistas alertam que só uma negociação na
Rodada Doha reduziria de fato
as distorções.

emplacamentos na primeira quinzena de abril aumentaram 24%
em relação ao mesmo período
2009 e 10% na comparação com
os primeiros 15 dias de março
deste ano.
De acordo a Fenabrave, as vendas totalizaram 242.338 unidades nos primeiros 15 dias deste
mês.
A previsão da MB Associados
realizada para a Fenabrave é de
que sejam emplacados 264.040
automóveis e comerciais leves
neste mês de abril. Considerando toda a indústria automotiva nesta conta não entram motocicletas e implementos rodoviários, mas são contabilizados ônibus e caminhões – a previsão é
de emplacamento de 418.992
unidades neste mês. / FABIANA
HOLTZ

ses ricos. Mas o Brasil vem perdendo espaço. O País representava 10% de toda a produção industrial das economias em desenvolvimento há 15 anos, em
1995. Dez anos depois, caiu para
7,2%. / J.C.

