
negociações comerciais

A Alca não é mais uma opção
Rubens Barbosa

Torna-se urgente

uma discussão ampla,

despolitizada, com a

participação do setor

privado, de uma nova

estratégia para as

negociações comerciais,

tendo como foco os reais

interesses do Brasil

O Governo brasileiro elegeu a
negociação multilateral (Rodada
de Doha) como principal prioridade
nas negociações externas, dando,
dessa forma, menos destaque,
neste momento, às conversações
regionais, como o Mercosul, os
entendimentos para um acordo
comercial do grupo sub-regional
com a União Européia e os
entendimentos visando a um
acordo hemisférico de livre
comércio (Alca).

Autoridades norte-americanas
em recentes reuniões na Fiesp
deixaram claro que os Estados
Unidos só terão interesse em
retomar os entendimentos da
Alca, com vistas a concluir um
acordo de livre comércio (ALC)
hemisférico, se o modelo for o
do Nafta, isto é, o dos acordos

firmados com o Canadá e com
o México e, ultimamente, com os
países centro-americanos (Cafta)
e com a Colômbia e o Peru, na
Comunidade Andina de Nações.

Os centro-americanos e andinos
tiveram grande interesse e
aceitaram o referido modelo
de acordo, a fim de tornar
permanentes concessões
tarifárias temporárias, renováveis
a cada ano, para boa parte de
suas exportações para o mercado
dos Estados Unidos. No caso dos
centro-americanos, com o ALC,
mais de 80% das exportações
tiveram seu acesso ao mercado
norte-americano consolidado. No
caso da Colômbia, mais de 50%
e, no do Peru, 43%. Não se trata
de ganho de comércio, uma vez
que esses países já desfrutavam
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desse acesso ao mercado
americano com base em sistemas
preferenciais unilaterais.

Os países membros do Mercosul
não têm nenhum regime
preferencial consolidado negociado
com os Estados Unidos (o SGP
é um regime de preferências
concedido pelos países
desenvolvidos a empresas dos
países em desenvolvimento) e por
isso não têm incentivo maior para
fazer concessões importantes
sem obter ganhos concretos em
acesso a mercado no maior
mercado do mundo.

O que significa negociar um
acordo de livre comércio nos
moldes do Nafta?

® Acesso a mercado.
Os Estados Unidos fazem
poucas concessões quanto
à redução dos picos tarifários
(tarifas elevadas - há cerca de
30 posições entre 50 e 300%)
e à redução ou eliminação de
barreiras não tarifárias, como
quotas e restrições sanitárias e
fitossanitárias, as quais dificultam
- se não impedem - a exportação
aos Estados Unidos de produtos
agrícolas nos quais o Brasil é
competitivo, como açúcar -
sujeito a quota - e carne bovina -
que não vendemos aos Estados
Unidos por barreiras sanitárias,
embora o pedido de certificação
tenha sido formalizado, há oito
anos, ao Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos.

® Mecanismos de defesa
comercial, como antidumping,
e os subsídios domésticos e
os créditos à exportação,
considerados temas sistêmicos
pelos Estados Unidos, são
discutidos na Rodada Multilateral
de Doha e por isso ficam
excluídos das negociações
hemisféricas, o que permite aos

americanos manter sua aplicação
segundo a atual legislação interna,
o que é contestado pelo Brasil.

Regras e marcos
regulatórios que vão muito além
das obrigações que o Brasil já
assumiu na OMC e, em diversos
aspectos, tolhem a capacidade
do governo em respaldar medidas
de apoio ao desenvolvimento.

Quais são as principais
disposições do modelo Nafta
no tocante a regras?

Em termos de compras
governamentais, os ALCs
prevêem o acesso em bases
preferenciais das empresas
norte-americanas, enquanto as
companhias das contra-partes
dificilmente poderão aproveitar
as oportunidades no mercado
dos Estados Unidos em virtude
do Buy American Act, que
garante prioridade a fornecedores
norte-americanos em licitações
públicas.

Em investimentos, os acordos
consagram a eliminação de
requisitos de desempenho,
inclusive de exportação,
e o acesso ao mercado sem
presença comercial - ou seja,
empresas americanas poderão
ter acesso a esses mercados
sem precisar fazer qualquer
investimento local - autorizam
a livre transferência de recursos
de investimentos e permitem
a contratação de profissionais
independente da nacionalidade.

Em serviços, os acordos prevêem
amplo acesso a mercados com
base em listas negativas, isto é,
a todos os setores, desde que
não expressamente excluídos,
ao contrário da regra da OMC e
da posição brasileira, baseada
em listas positivas. Ou seja, só
estarão sujeitos à liberalização os

setores expressamente indicados.
Não poderão ser estabelecidas
restrições à prestação de serviços
sem presença comercial, ao
número de provedores ou de
operações de serviço, nem ao
valor das transações ou ao
volume de serviços.

Os acordos adotaram
dispositivos de solução de
controvérsias investidor-Estado,
segundo o qual o investidor
privado de ambas as partes
tem o direito de iniciar ação legal
contra o governo hospedeiro,
caso julgue que tenha ocorrido
violação das obrigações
assumidas no acordo,
descumprimento de acordo de
investimentos ou mesmo de
autorização de investimento.

A adoção do mecanismo
investidor-Estado é muito
arriscada; deve-se levar em
conta os precedentes mexicano
(governos municipais, no
conhecido caso Metalclad,
tiveram de indenizar ufria empresa
americana por ter negado a
conceder alvará de instalação de
uma unidade de processamento
de resíduos perigosos) e
argentino (o país é signatário de
diversos acordos de proteção a
investimentos e, como resultado,
é hoje alvo de 36 demandas no
marco do mecanismo investidor-
Estado, 24 das quais superam
US$ 11 bilhões).

O Mercosul
é o nosso destino e a
Alca, nossa opção já
foi a doutrina oficial.
Hoje o destino é incerto
e a opção deixou de
existir
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Nos casos específicos
do Chile e do México,

as vendas brasileiras
a esses países aumentaram
desde que firmaram ALCs
com os Estados Unidos,
mais que as próprias
vendas americanas a
esses países

A perda das
preferências tarifárias,

em conseqüência dos
acordos bilaterais dos
Estados Unidos na região,
aconselha a necessidade de
propor de imediato a
abertura de negociações
com os vizinhos para obter,
pelo menos, a equalização
das tarifas

Em propriedade intelectual,
os dispositivos dos ALCs
ampliam a base de proteção
estabelecida pela OMC em
TRIPS: aumentam os prazos
de proteção, incorporam novas
categorias de objetos protegidos
e introduzem disciplinas para
o cumprimento e a fiscalização
das obrigações legais. Quanto
a normas ambientais e
trabalhistas, os países se
comprometem a adotar altos
níveis de proteção interna, o
que em si é positivo, mas,
por outro lado, se obrigam a
aceitar a vinculação do eventual
descumprimento a sanções
comerciais ou multas (de pelo
menos US$ 15 milhões).

Com a crescente onda
protecionista do Congresso
norte-americano, torna-se
muito difícil negociar um acordo
equilibrado do Brasil/Mercosul
com os Estados Unidos, pois
nas áreas de interesse dos
setores afetados pelas
restrições, os grupos de
pressão nos Estados Unidos
não permitirão qualquer
concessão. Durante a última
reunião ministerial da Alca, por
exemplo, em novembro de 2003,
em Miami, o Governador da
Flórida, Jeb Bush, declarou a
empresários brasileiros do ramo
de cítricos, que participavam de
fórum empresarial simultâneo ao
encontro ministerial, que nunca
deveriam contar com a abertura
do mercado americano para o
suco de laranja brasileiro.

Por outro lado, na prática, o fim
da vigência, em julho de 2007,
do Trade Promotion Authority
(autorização do Congresso para
o Executivo negociar acordos
de comércio) torna inviável a
negociação de um acordo de livre
comércio com o Brasil ou com o

Mercosul, antes das próximas
eleições presidenciais
norte-americanas, pois o
Congresso não o aprovaria.

Pelas suas dificuldades
domésticas e externas nas
negociações com o Mercosul,
o Governo de Washington perdeu
interesse em levar adiante a
negociação da Alca. Como
exemplo disso, assinale-se
que o Itamaraty em dezembro
passado tomou a iniciativa de
propor ao USTR a marcação de
reunião entre os Co-Presidentes
do processo negociador (Brasil e
Estados Unidos). Em janeiro, o
USTR respondeu afirmativamente
e pediu que o Governo brasileiro
apresentasse uma proposta de
agenda. O Itamaraty propôs a
agenda, mas até hoje não
houve reação do Governo
norte-americano.

Por outro lado, o Governo
brasileiro, sem a perspectiva de
ganhos concretos com a efetiva
redução dos picos tarifários e
das restrições não tarifárias aos
produtos brasileiros nos produtos
afetados pelas atuais medidas
restritivas (aço, sapato, têxteis,
camarões, etanol, sucos, fumo,
açúcar e outros), também se
desinteressou em avançar as
negociações, nos termos
propostos pelos Estados Unidos.

Quais as conseqüências
para o Brasil da não
negociação da Alca ?

As exportações brasileiras pouco
ficarão afetadas, visto que 68%
das importações feitas pelos
Estados Unidos entram com
tarifa zero ou muito próxima de
zero, apesar das dificuldades do
Governo de Washington em fazer
concessões significativas em
acesso a mercado nas áreas
de nosso interesse.
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Na ausência de um acordo com
o Mercosul e levando em conta a
assinatura de acordos bilaterais
com outros países da região,
alguns especialistas expressam
que poderia haver desvio
de comércio e perda da
competitividade dos produtos
brasileiros pela margem de
preferência mais favorável
concedida aos Estados Unidos
em relação aos acordos firmados
com o Mercosul.

É bem verdade que o Brasil,
no âmbito do Mercosul, já possui
acordos comerciais com os
países andinos, o Chile e o
México, e as exportações
brasileiras a esses mercados
têm crescido continuamente
nos últimos anos. Nos casos
específicos do Chile e do México,
as vendas brasileiras a esses
países aumentaram, desde que
firmaram ALCs com os Estados
Unidos, mais que as próprias
vendas americanas a esses
países. No caso do Chile, nossas
exportações cresceram 92%,
contra 90% das americanas,
desde a entrada em vigor, em
2004, do ALC desse país com
os Estados Unidos; no caso do
México, nossas exportações
aumentaram 308%, contra 189%
das americanas, desde a entrada
em vigor do Nafta, em 1994.

Em resumo, uma análise
realista da situação atual
das negociações hemisféricas
deve levar em conta:

® As dificuldades políticas
no Congresso norte-americano
para negociar um acordo
comercial importante com
o Brasil/Mercosul;

® O avanço dos acordos
bilaterais que os Estados Unidos
estão assinando com os países
do Hemisfério;

A impossibilidade de
negociar um acordo equilibrado
e reciprocamente vantajoso
baseado no modelo Nafta.

A perspectiva de a Rodada
de Doha terminar, na melhor das
hipóteses, com resultados
comerciais pouco significativos
do ponto de vista dos países em
desenvolvimento, inclusive do
Brasil, pela pouca disposição
dos paises desenvolvidos, em
especial Estados Unidos e União
Européia, de fazer concessões
mais amplas no tocante a
acesso a mercados, apoio
doméstico e a subsídios à
exportação.

® A inclusão da Venezuela
como membro pleno do grupo
sub-regional torna ainda mais
afastada a possibilidade de o
Mercosul negociar um acordo de
livre comércio com os Estados
Unidos, dentro ou fora do
contexto da Alca.

O que importa agora é como
defender o interesse comercial
do Brasil dentro do contexto
acima resumido. O Mercosul é
o nosso destino e a Alca, nossa
opção, já foi a doutrina oficial.
Hoje o destino é incerto e a
opção deixou de existir.

Em vista da importância absoluta
do mercado dos Estados Unidos
(US$ 1,5 trilhão) e da sua
importância relativa no comércio
exterior brasileiro (os Estados
Unidos são o principal mercado
individual para os produtos
brasileiros, com cerca de 20% do
total das exportações nacionais),
a crítica que o setor privado pode
fazer à atitude do Governo em
relação aos Estados Unidos é a
de não haver empenhado
esforços para buscar um formato
e modalidades negociadoras com
os Estados Unidos que possam
vir a ampliar nossa presença no

mercado americano. Podem ser
mencionados, a título meramente
exemplificativo, dois importantes
nichos nessa área: carne
e etanol.

A perda das preferências
tarifárias em conseqüência dos
acordos bilaterais dos Estados
Unidos na região aconselha
a necessidade de propor
de imediato a abertura de
negociações com os vizinhos
para obter, pelo menos,
a equalização das tarifas.

Será importante re-estabelecer
o diálogo com Washington com
o objetivo de definir uma agenda
comercial positiva: insistir em
um acordo de acesso a mercado
4+1, ou mesmo bilateral, com
concessões recíprocas em áreas
de interesse mútuo (acesso a
mercado, do lado brasileiro, e
aplicação da lei de propriedade
intelectual, do lado norte-
americano), acordos setoriais,
medidas de facilitação de
comércio, entre outros.

Torna-se, assim, urgente
uma discussão ampla, aberta,
transparente, despolitizada,
com a participação do setor
privado, de uma nova estratégia
para as negociações comerciais,
tendo como foco os reais
interesses do Brasil no Mercosul
e nas relações comerciais com
os Estados Unidos. •
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