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WASHINGTON

O governo dos Estados Unidos
abriu uma controvérsia na Orga-
nização Mundial do Comércio
(OMC) contra os subsídios da
China a suas indústrias automo-
tiva e de autopeças sem se preo-
cupar em vê-la tachada como me-

dida eleitoral. A disputa favore-
ce a classe trabalhadora indecisa
em dois Estados-chave na elei-
ção de novembro – Ohio e Wis-
consin – e foi anunciada no dia
em que o presidente dos EUA e
candidato à reeleição, Barack
Obama, fazia comícios em Cin-
cinnati, capital de Ohio.

A iniciativa desencadeou ata-
ques entre Obama e seu rival re-
publicano, Mitt Romney. A cerca
de 4.500 pessoas no Eden Park,
em Cincinnati, Obama disse ter
aberto e vencido, em seu primei-
ro mandato, mais disputas con-
tra a China na OMC do que as
duas gestões do republicano

George W. Bush, seu antecessor.
O presidente americano fazia on-
tem sua 12.ª visita a Ohio desde o
início deste ano, quando já esta-
va em campanha eleitoral.

“Você não pode se confrontar
com a China se você enviou nos-
sos empregos para lá”, afirmou
Obama, retomando sua acusa-

ção a Romney por ter concorda-
do, quando comandou a compa-
nhia de reengenharia empresa-
rial Bain Capital, com a transfe-
rência de unidades industriais
para a China. “Não precisamos
de gente que, durante o período
de eleição, de repente, passa a se
preocupar com as práticas co-

merciais, mas antes levava vanta-
gens com as práticas injustas de
comércio. Não vaiem (as atitu-
des de Romney). Votem.”

Romney acusou Obama de ter
ignorado a China por longo tem-
po e prometeu ajudar as empre-
sas americanas a competir me-
lhor, caso seja eleito. A contro-
vérsia na OMC, insistiu ele por
meio de comunicado, é apenas
“um caso comercial para a cam-
panha eleitoral”. / D. C. M.

EUA e China brigam um
contra o outro na OMC
Campanha eleitoral americana leva Barack Obama a questionar subsídios e
barreiras de chineses, que revidam com queixa contra barreiras americanas

Guerra comercial apimenta disputa eleitoral americana
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A campanha eleitoral america-
na faz eclodir a disputa comer-
cial entre Estados Unidos e
China. Ontem, Pequim e Wa-
shington recorreram à Organi-
zação Mundial do Comércio
(OMC) para abrir processos
um contra o outro.

Barack Obama fez questão de
anunciar que estava questionan-
do a China pelos subsídios ao se-
tor automotivo que estariam pre-
judicando a indústria americana
e ainda abriu um segundo proces-
so por causa das barreiras aos
carros americanos. Já Pequim
abriu um caso contra as barrei-
ras a seus produtos automoti-
vos, siderúrgicos e têxteis.

As duas maiores economias
do mundo vêm trocando farpas
há meses e, diante de uma crise
internacional que ameaça tam-
bém desacelerar a China, a ten-
são comercial ganhou novos con-
tornos. Se não bastasse, Obama
precisa dar demonstração clara
ao setor automotivo e seus traba-
lhadores de que está disposto a
defender seus interesses.

Com os três casos anunciados
ontem, já são cinco os processos
envolvendo os dois países. Três
deles iniciados pelos america-
nos e dois pelos chineses.

Obama fez o anúncio ontem
em visita a Ohio, um Estado alta-
mente dependente do setor auto-
motivo e que, ao mesmo tempo,
é peça-chave nas eleições. O
anúncio em Ohio não ocorreu
por acaso. O setor emprega 54
mil pessoas no Estado. Soma-
dos, os trabalhadores da siderur-
gia, alumínio e fabricação de car-
ros representariam 12% de todos
os trabalhadores do Estado.

A queixa da Casa Branca é de
que Pequim subsidia de forma
ilegal seus fabricantes em 12 zo-
nas especiais de exportação e

num valor de pelo menos US$ 1
bilhão. Graças ao apoio estatal,
os fabricantes chineses estariam
obtendo mercado cada vez mais
significativo no mundo, afetan-
do as exportações americanas.

“Esses subsídios ilegais incen-
tivam empresas a transferir pos-
tos de trabalho para o exterior”,
disse Obama. “Esses subsídios
afetam diretamente trabalhado-
res na linha de produção em
Ohio e Michigan e por todo o
Centro-Oeste. Não está certo. É
contra a lei e não vamos permitir
que fiquem assim”, completou.

Subsidiar setores industriais é
considerado um ato ilegal na
OMC, ainda que países emergen-
tes acusem os países ricos de te-
rem montado sua base indus-
trial na ação de políticas públi-
cas há décadas. Os subsídios chi-
neses também iriam para o setor
de autopeças. O governo ameri-
cano pediu ainda a abertura de
um caso contra tarifas de impor-
tação impostas pela China con-
tra carros americanos.

Com seu rival Mitt Romney
acusando-o de ser suave demais
com os chineses, Obama acusou
Pequim, já em julho, de ter provo-

cado perdas de US$ 3 bilhões à
economia americana. E também
insiste que foi ele quem aprovou
o plano de resgate para a General
Motors, projeto que era rejeita-
do por Romney.

Contra-ataque. Mas a China
não deu espaço para Obama co-
memorar. Horas antes do discur-
so do presidente americano, Pe-

quim anunciou que estava apre-
sentando uma queixa por causa
das barreiras dos Estados Uni-
dos à venda de seus pneus, pro-
dutos de aço, minérios, têxteis e
uma gama de até 30 setores. “Es-
peramos que os EUA possam mo-
dificar esses erros e lidar de for-
ma adequada com as preocupa-
ções chinesas”, disse Shen Dan-
yang, porta-voz do Ministério

do Comércio, indicando que Pe-
quim vai “defender seus direitos
legítimos”.

Segundo Pequim, a disputa
afeta 24 tipos de pneus, num va-
lor de US$ 7,2 bilhões, além de
produtos químicos e pisos de ma-
deira, entre outros produtos. Os
chineses alegam que as medidas
antidumping impostas pelos
americanos são ilegais.

Barreiras. Produtos de aço estão entre os itens incluídos na queixa de Pequim contra os EUA

● Concorrência

US$ 3 bi
é o quanto seriam as perdas
à economia americana com
as medidas chinesas de
proteção a seus fabricantes
de veículos, segundo o
presidente Barack Obama
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 set. 2012, Economia & Negócios, p. B8.




