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20 de abril de 2022 

 

O QUE VOCÊ PRECISA SABER: 

• Indústria demonstrou preocupação com subsídios, novas regras de créditos de 

carbono e due diligence de terceiros países; 

• A OMC deve lançar um relatório sobre subsídios industriais e agrícolas ainda em abril 

de 2022; 

• A Diretora Geral chamou atenção para o crescimento do comércio eletrônico 

reforçando a necessidade de normas para tal mercado;  

• Reconhecimento da OMC e dos stakeholders sobre a necessidade de reformas na 

Organização; 

• Debate sobre Waivers de vacinas e solicitação de inclusão na 12ª Conferência 

Ministerial da OMC do tema de comércio e saúde. 

 

 

Josué Gomes da Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP), abriu o evento relembrando a importância do funcionamento pleno da Organização 

Mundial do Comércio (OMC). Além disso, o presidente demonstrou preocupação com o Órgão 

de Solução de Controvérsias (OSC) que está funcionando parcialmente desde a paralisação do 

Órgão de Apelação (OA) em 2020. Após dois adiamentos da 12ª Ministerial da Organização, a 

expectativa é que temas importantes, como novas formas de subsídios, sejam debatidos na 

reunião que está prevista para junho de 2022.  

Jackson Schneider, presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior (Coscex) da 

FIESP, reforçou sobre a necessidade da retomada de dois pilares da OMC, sendo o primeiro o 
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compliance de seus membros com as normas da organização e o compromisso de uma ordem 

multilateral de solução de controvérsias, Schneider reforçou que temas sensíveis  ligados à 

agricultura e subsídios devem ser endereços de forma multilateral e não em mecanismos 

temporários e parciais adotados recentemente. Finalmente, o presidente do Coscex demonstrou 

preocupação ao mencionar os debates internacionais ligados a sustentabilidade e créditos de 

carbono, disfarçados de políticas protecionistas. 

A Diretora Geral (DG) da OMC, Drª Ngozi Okonjo-Iweala, iniciou sua fala destacando a 

proeminência brasileira em temas multilaterais no órgão internacional, sendo o segundo país que 

mais participou em painéis de soluções de controvérsias, 30 vezes, tendo vencido as últimas 10 

vezes. Valorizou o Brasil como grande produtor agrícola, mas também notou a importância 

nacional na produção de remanufaturados e semimanufaturados. Destacou que um impeditivo a 

uma maior integração brasileira ao comércio internacional é o já conhecido “Custo Brasil” e 

comprometeu-se a apoiar o país na melhora do ambiente de negócios.  

Em um momento em que a OMC parece estar enfraquecida, a Diretora Geral pediu apoio 

público e não só em reuniões fechadas dos mais interessados uma vez que é necessário vocalizar 

a posição dos setores privados. Afirmou, ainda, que “caso o mundo atual não contasse com a 

Organização, seria necessário criar uma instituição  para condenar posicionamentos 

antiglobalização.   

A DG destacou a proeminência da reforma no debate das normas de subsídios no 

contexto atual, com diversos países e empresas levantando o tema nos últimos anos, com 

destaque a questões agropecuárias. Também comentou sobre a importância da Comissão 

Permanente do Brasil na OMC para facilitar o acordo de comércio de serviços internacional e para 

integrar o país no acordo de compras governamentais. Trouxe luz a insurgência do comércio 

eletrônico que, em suas palavras, é o futuro do comércio internacional e deve ser visto como uma 

ferramenta de maior inserção de pequenas e médias empresas no comércio global.  

Okonjo-Iweala comentou sobre a importância que o comércio tem em encontrar 

alternativas conjuntas que combatam, controlem e mitiguem os efeitos do aquecimento global 

sem excluir os países em desenvolvimento. Atualmente, cada país está desenvolvendo uma 

metodologia própria para taxar as emissões de carbono, uma falta de coesão de processos que 

atrapalha o livre trânsito do comércio global. Dessa forma, a DG da OMC defendeu que uma 

metodologia internacional e coesa seja desenvolvida.  
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No mesmo sentido, teceu comentários sobre o mais amplo esquema de taxar emissões 

de carbono, justamente o modelo europeu. Diz que a preocupação do bloco é que o mecanismo 

não esteja correspondendo a todas as normais da OMC e que este não seja visto como uma nova 

forma de protecionismo ao comércio. Por fim, a DG fez um breve comentário sobre o momento 

atual com a guerra no leste europeu, que pressiona o preço das commodities e da energia e reduz 

a estimativa de crescimento dos países assim como o fluxo comercial.  

Após a fala da Diretora Geral, o evento seguiu para uma rodada de perguntas. 

Começando com Fabrizio Panzini, gerente de políticas de integração internacional da FIESP. 

Panzini comentou que a maioria dos países não reportarem os subsídios que oferecem as 

empresas e produtores locais, fugindo das normas de compliance da OMC. Comenta que o tipo 

de subsídio chamando “finance bellow market” já representa 4% dos praticados segundo a OCDE. 

Por isso, destacou a importância de que esse tema seja debatido na próxima Conferência 

Ministerial, agendada para junho de 2022. 

Em seguida, Sueme Mori, diretora de Relações Internacionais da Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), fez um breve comentário em apoio à OMC e destacando 

dois pontos: O primeiro demonstrando preocupação com as regulamentações de due diligence 

na União Europeia como pré-requisitos aos países. Destacou que o Brasil não tem problemas em 

seguir as regras de proteção ambiental e encoraja que essas sejam mais debatidas 

internacionalmente. Entretanto, é possível que esses ordenamentos exijam certificações que 

oneraram de forma a excluir os pequenos e médios produtores do comércio internacional por 

não poder arcar com elas, fazendo um filtro financeiro e não ambiental. Em segundo, reforçou 

que no momento de pandemia e crise de commodities internacionalmente, é fundamental que 

o comércio internacional de insumos e fertilizantes agrícolas seja mantido aberto.  

Por fim, Reginaldo Arcuri, presidente do Grupo FarmaBrasil e da Coalisão Empresarial 

Brasileira (CEB) defendeu que fosse feita uma declaração específica sobre comércio e saúde 

durante a MC-12. Ressalta que os direitos ligados aos TRIPS (Proteção à Propriedade Intelectual) 

sejam respeitados, mas que também seja entendido que o momento global exige que o interesse 

público seja levado em consideração. Dessa forma, solicita que waivers de patentes sejam 

concedidos pontualmente em localidades mais sensíveis. Por fim, solicita que as discussões feitas 

sobre saúde e comércio no Grupo de Ottawa sejam levadas em consideração.  
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Respondendo as questões e finalizando sua fala, a Diretora Geral da OMC diz se encontrar 

de forma constante com membros da União Europeia responsáveis por endereçar as questões 

de due diligence e uma grande preocupação desses é fazer com que o ordenamento não pareça 

mais regras protecionistas e sim de responsabilidade ambiental. De toda forma, ela salienta que 

o “diabo está nos detalhes”, pontuando que a determinação da participação da emissão de 

carbono embutida em um produto não é algo fácil de ser determinado.  

Sobre subsídios, a DG contou com o auxílio de parte de sua delegação para responder à 

questão. Afirmou que a OMC deve divulgar um relatório sobre subsídios ainda em abril. Também, 

a   Drª Ngozi diz que subsídios são estratégias utilizadas em todos os países, sendo esses 

identificados ou não.  

Por fim, comentou que a a Organização demorou mais que o esperado em posicionar-se 

na Pandemia do Covid-19 e concordou em analisar os aspectos técnicos levantados pelo grupo 

de Ottawa, mas salientou que os grandes players do setor de fármacos não estão abertos às 

discussões de waivers.  

O encontro foi finalizado com o presidente da FIESP fazendo agradecimentos gerais aos 

presentes e com votos sobre a importância do fortalecimento do sistema multilateral de 

comércio.  

 


