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‘Não violamos
nada’, diz
embaixador

Estados Unidos querem
denunciar Brasil à OMC
Para embaixador americano na Organização Mundial do Comércio,
barreiras comerciais do País impedem reativação da Rodada Doha

GENEBRA

O embaixador do Brasil na Orga-
nização Mundial do Comércio,
Roberto Azevedo, rejeita a acusa-
ção dos Estados Unidos e insiste
que todas as medidas adotadas
pelo Brasil no campo comercial
estão “rigorosamente dentro
das disciplinas multilaterais”.
“Não violamos absolutamente
nada”, disse ele.

Azevedo admite que todo
país, em algum momento, adota
medidas que não agradam aos de-
mais parceiros comerciais. Se-
gundo ele, o Brasil também já es-
taria sendo prejudicado pela vol-
ta dos subsídios aos produtores
agrícolas. “Alguns países estão
caminhando para elevar subsí-
dios agrícolas que distorcem os
mercados. E não vemos nenhu-
ma graça nisso.”

Nos últimos meses, o Brasil
tem sido criticado na OMC por
causa de sua política comercial.
Mas, ao contrário do caso argen-
tino, nenhum país apresentou
queixa nos tribunais. Programas
de apoio do Estado, redução do
IPI, isenção de certos impostos,
exigências de conteúdo local
nos produtos e barreiras têm si-
do alguns dos pontos de atrito.

O Brasil foi sempre reticente
em aceitar um acordo no G-20,
estabelecendo um congelamen-
to de tarifas. O Itamaraty insiste
que o Brasil tem o direito de ele-
var tarifas até 35%, apesar de a
tarifa aplicada ser de fato de 12%,
em média. A diferença é o que o
Brasil chama de “espaço para po-
líticas públicas”.

O governo brasileiro, nos bas-
tidores, também rejeita a tese de
que seja o culpado pela estagna-
ção das negociações na OMC.
Um diplomata de alto escalão de
outro país emergente que con-
versou com o Estado alerta que
o esforço americano de apontar
o Brasil como responsável é par-
te de um esforço do governo Oba-
ma para “limpar a imagem”. / J.C.

Vencedor do Prêmio Master Imobiliário 2012 
nas categorias Empreendimento Comercial e 
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A Brookfield Incorporações
e o Grupo Victor Malzoni

presenteiam São Paulo com
seu mais novo cartão postal
Localizado na Avenida Faria Lima, o Patio Victor Malzoni é um 
verdadeiro ícone arquitetônico da cidade, que preserva o patrimônio 
histórico, a Casa Bandeirista, revolucionando a paisagem urbana.

Patio Victor Malzoni um empreendimento que preserva o passado, 
se destaca no presente e conectado com o futuro.

Referência no Brasil e no mundo

● Abaixo do limite
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O governo americano de Ba-
rack Obama eleva o tom e lan-
ça duras críticas contra a polí-
tica comercial do Brasil. Wa-
shington acusa as barreiras
criadas nas últimas semanas
por Dilma Rousseff de serem
“inconsistentes com os com-

promissos assumidos pelo
Brasil” e indica que a Casa
Branca vai questionar a inicia-
tiva brasileira na Organização
Mundial do Comércio (OMC)
nas próximas semanas.

O ataque foi feito pelo embai-
xador dos Estados Unidos para a
OMC, Michael Punke, um dos
principais negociadores comer-
ciais da Casa Branca. Punke não

deixou de alertar para o já com-
plicado cenário econômico inter-
nacional no qual as barreiras são
estabelecidas. O embaixador foi
claro: o Brasil, com essas medi-
das, está sendo o obstáculo para
a reativação da Rodada Doha, es-
tagnada há anos.

Na semana passada, o Brasil
elevou tarifas de importação pa-
ra cem produtos. Legalmente,

não violou nenhuma regra. Na
OMC, o Brasil tem direito de ele-
var tarifas até 35% e, hoje, man-
tem uma média de impostos apli-
cados de cerca de 12%. Segundo
a decisão da Camex, as tarifas fo-
ram colocadas em cerca de 25%.

Apesar de não violar leis, nego-
ciadores alertam que o proble-
ma é que o Brasil sinaliza que es-
tá indo “na direção contrária” ao
que se esperava com a abertura
de mercados e das próprias pro-
messas do governo no G-20.

O que mais preocupa Washing-
ton é que a medida não foi toma-
da isoladamente e faz parte de
uma tendência protecionista. Pa-
ra americanos, a postura brasilei-
ra poderia ser exemplo para ou-
tros emergentes, que se senti-
riam tentados a elevar barreiras.

Numa coletiva de imprensa
ontem em Genebra, Punke res-
pondeu a perguntas do Estado

com um recado claro ao Itama-
raty. “Estamos extremamente
preocupados”, disse, em relação
às medidas adotadas no Brasil pa-
ra proteger a indústria local.

“Ficamos perplexos pela dire-
ção que o País toma”, insistiu,
apontando também para a onda
de medidas protecionistas na Ar-
gentina. “Isso é extremamente
desapontador”, completou, em

relação específica à elevação de
cem tarifas. Punke já havia ex-
pressado a frustração com o Bra-
sil a negociadores do Itamaraty.

Entidades como o Global Tra-
de Alert já indicaram em junho
que o Brasil havia sido o país
com o segundo maior número
de medidas protecionistas des-
de o começo do ano. Em outro
levantamento, a Câmara Interna-
cional de Comércio apontou o
Brasil como o país mais fechado
do G-20. Na semana passada, a
União Europeia também criti-
cou a postura brasileira.

A pressão internacional não
ocorre por acaso. Hoje, o merca-
do de países emergentes é ainda
o que dá certo oxigênio às expor-
tações de países ricos. Mas, para
que isso seja potencializado, es-
ses mercados precisam ser man-
tidos abertos.

O governo americano, portan-
to, já pensa em ir além de uma
queixa verbal. A Casa Branca de-
verá levar aos principais órgãos
da OMC questões sobre as práti-
cas brasileiras. Não se trata de
disputas nos tribunais da entida-
de, mas de questionamentos em
órgãos especializados, servindo
de instrumento de pressão.

Os EUA insistem que Brasil e
Argentina não estão seguindo o
que os próprios governos acerta-
ram no G-20, de não adotar no-
vas barreiras. Punke também dei-
xou claro que o momento da eco-
nomia internacional ainda é de
fragilidade, e a medida agrava
mais a situação.

Washington é acusado por vá-
rios países de ter impedido a con-
clusão da Rodada Doha. Com
eleições se aproximando, nenhu-
ma nova concessão seria feita pe-
los americanos. Mas a opção é
insistir em apontar o Brasil co-
mo responsável pelas dificulda-
des nas negociações.

A diplomacia americana lem-
bra que no último fim de semana
conseguiu um acordo para libera-
lização de tarifas de bens ambien-
tais com um grupo formado por
México, China, Rússia e países
latino-americanos no Pacífico.
“Não passou despercebido o fa-
to de que, sem Brasil e Argenti-
na, pudemos fechar um acordo,
e vale lembrar que envolveu
emergentes e países ricos”, co-
mentou outro diplomata.

35%
é o limite para as barreiras
protecionistas brasileiras,
de acordo com a OMC

25%
é o que teria sido aplicado pela
mais recente decisão brasileira
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 set. 2012, Economia & Negócios, p. B11.




