
A China comunicou ao Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) a decisão
de habilitar seis frigoríficos brasi-
leiros a exportarem carne suína
e de aves para o país.

Em visita ao Brasil no ano pas-
sado, uma missão chinesa visi-
tou 20 frigoríficos e, desses, op-
tou por habilitar um de carne suí-
na e cinco de carnes de aves. O
início do comércio com os esta-
belecimentos depende do envio
de documentos solicitados pelas
autoridades chinesas.

De acordo com o Mapa, as visi-

tas para habilitar frigoríficos são
um procedimento corriqueiro de
outros países. Antes da visita do
ano passado, eram autorizados a
exportar para a China 24 estabele-
cimentos de carne de aves, oito
de bovinos e cinco de suínos.

O país oriental, no entanto,
mantém atualmente embargo
à compra de carne bovina brasi-
leira em função da suspeita de
um caso da doença da vaca lou-
ca no Paraná.

Para que o processo de expor-
tação das seis empresas habilita-
das tenha início, a China pediu
para que o Brasil envie, nos pró-
ximos dias, a lista dos nomes
dos veterinários encarregados
de assinar o certificado sanitá-
rio emitido pelo estabelecimen-
to exportador.

O lado chinês, assim que rece-
ber o documento, se prontificou
a anunciar o início das exporta-
ções por meio de uma publica-
ção no site oficial daquele país.
Dos frigoríficos habilitados, o de
suínos fica no Rio Grande do Sul
e três de aves em Santa Catarina.
São Paulo e Mato Grosso do Sul ti-
veram um frigorífico de aves au-
torizado cada. ■

Entre os dias 4 e 8 de março três
altos funcionários da Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC) se encontrarão com auto-
ridades do governo brasileiro
para uma sabatina que dará iní-
cio ao processo de revisão da po-
lítica comercial brasileira. Trata-
se de uma agenda rotineira, que
acontece a cada quatro anos em
países em desenvolvimento e, a
cada dois anos, nos ricos.

A OMC quer verificar se o
Brasil tem cumprido as regras
estabelecidas pelo organismo
para o comércio exterior ao ela-
borar suas estratégias de expor-
tação e importação. A respos-
ta, segundo especialistas, é:
sim, até demais.

Para a diretora da Associação
Brasileira de Comércio Exterior,
Josefina Guedes, as recentes me-
didas adotadas pelo Brasil, co-
mo elevação da tarifa de impor-
tação ou empréstimos liberados
pelo BNDES, encontram respal-
do nas regras da OMC. “Não
existe uma política de restrição
ou proteção à indústria nacio-
nal. O que existe é a defesa do in-
teresse nacional”, diz.

O governo brasileiro elevou a
tarifa de importação para até
25%, quando o limite estabeleci-
do pelo organismo é de 35%.

A diretora da AEB ressalta
que as medidas antidumping
adotadas pelo Brasil não che-
gam a 2% do total de US$ 223 bi-
lhões importados em 2012. “O
direito antidumping no Brasil é
aplicado apenas para gerar uma
concorrência justa de merca-
do”, ressalta.

O Itamaraty, que está em
campanha para eleição de seu

representante no organismo,
Roberto Azevedo, como dire-
tor-gerente, diz que o gover-
no receberá a missão com tran-
quilidade. “O Brasil é um país
muito ativo na OMC. Respeita
as regras e está entre os que
mais usam o sistema de solu-
ção de controvérsias, que mais
se vale das suas regras e usam
políticas comerciais em ordem
com as normas”, disse uma
fonte do ministério das Rela-
ções Exteriores.

De acordo com os dados da
OMC, o país participa hoje de
113 contenciosos no organismo.
Em 26 casos figura como deman-
dante, em 14 como demandado
e em 73 como terceira parte.

Josefina Guedes questiona o
rigor nas críticas ao Brasil en-
quanto economias maiores —
Estados Unidos e União Euro-
peia — criam regras à revelia
da OMC ao realizar acordos re-
gionais. “Estados Unidos e
União Europeia fizeram
spaghetti bowl, uma colcha de
retalhos com estes acordos re-
gionais. Estão criando regras
que vão além da OMC e vão for-
çar critérios não discutidos de-
mocraticamente com os de-
mais membros do organismo”.

Ela lembra ainda que políticas
protecionistas praticadas por es-
tes países, como a Farm Bill dos
Estados Unidos e a Política Agrí-
cola Comum (PAC), da União Eu-

ropeia, são exemplos claros de
protecionismo que permanecem
sem punição na OMC.

Nos próximos dia 28 de feve-
reiro e 1º de março, o ex-embai-

xador do Brasil nos Estados Uni-
dos, Rubens Barbosa, participa-
rá de um encontro promovido
pelo Instituto de Comércio Exte-
rior, vinculado à OMC, que vai
repensar a própria OMC. Será o
único perito brasileiro entre
mais de 20 especialistas convi-
dados de todo o mundo.

Não haverá presença de re-
presentantes de governo por-
que se trata de uma revisão críti-
ca dos fundamentos do organis-
mo que, quando criado, era
composto por 76 membros e ho-
je possui 158.

“A OMC acabou não conse-
guindo acompanhar as mudan-
ças do mundo globalizado”,
afirma o embaixador. Para ele,
a instituição ficou fragilizada
com as alterações promovidas
pelos acordos regionais e multi-
laterais que ocorreram em para-
lelo. “Até hoje não foi possível
concluir a rodada de Doha. Es-
sas regras foram sendo criadas
e agora o desafio é incluí-las
na OMC para contemplar todos
os países”, diz.

Para ele o OMC precisa re-
pensar o seu papel diante das
grandes transformações que a
globalização — um processo di-
nâmico — está promovendo no
mundo. ■
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Ao todo, o Brasil está envolvido 
em 113 contenciosos

26 casos COMO DEMANDANTE

14 casosCOMO DEMANDADO 

73 casosCOMO 3ª PARTE

Fonte: Organização Mundial do Comércio
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 fev. 2013, Brasil, p. 8.




