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A experiência européia no
tratamento de assimetrias de

política: lições para o Mercosul
Pedro da Motta Veiga

A relevância das assimetrias de política para processos de integração econô-
mica vincula-se às externalidades transfronteiriças que as políticas nacionais
de cunho macro e microeconômico podem produzir. Esse tipo de assimetria

pode gerar distorções nas decisões de alocação de recursos, afetando fluxos de
comércio e investimento entre países e regiões e influenciando as condições de
concorrência no espaço que é objeto dos esforços de integração. Processos de
integração econômica, ao reduzir os custos de transação dos bens e serviços e
aumentar a mobilidade dos fatores, tendem a maximizar os impactos transfronteiriços
dessas distorções. Na ausência de algum tipo de tratamento "supranacional" desse
tipo de assimetria, seus impactos tendem a gerar processos descoordenados de
competição regulatória entre países e regiões e produzem reações unilaterais defen-
sivas cujo resultado é a fragmentação dos mercados.

No entanto, nem todas as assimetrias de política são igualmente relevantes para
processos de integração preferenciais, como o Mercosul. A importância relativa das
assimetrias de política é função de características estruturais dos processos de
integração - e, em particular, da existência de assimetrias estruturais entre os paí-
ses do bloco - da etapa vivida pelo processo de integração e dos objetivos explícitos
do projeto. Esses fatores é que conferem maior ou menor relevância às externalidades
transfronteiriças atribuíveis aos diferentes tipos de assimetria de política, estabele-
cendo uma hierarquia de prioridades na agenda de negociação. Esse ranking de
prioridades é também influenciado por fatores conjunturais, que podem atribuir às
assimetrias macroeconômicas tanto importância prioritária, quanto papel secundá-
rio na agenda dos países-membros.

Pedro da Motta Veiga é diretor do Cindes.
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O Mercosul é um processo de
integração caracterizado por
fortes assimetrias estruturais
entre seus membros - algumas
das quais se acentuaram nos
últimos anos - e cujo objetivo
imediato é a consolidação da
união aduaneira, ou seja, de um
território aduaneiro único. Nessas
condições, as assimetrias de
política mais relevantes para o
processo de integração em sua
etapa atual são aquelas que,
mais além de conjunturas
específicas, distorcem não
apenas os fluxos de comércio e
de investimento entre os países-
membros, mas também aqueles
entre esses países e o resto do
mundo, e, ao fazê-lo, geram
potencialmente impactos sobre
os fluxos econômicos intrabloco.

Trata-se essencialmente das
assimetrias entre políticas
industriais - ou políticas de
competitividade - praticadas pelos
países-membros e, em especial,
das políticas para fomentar os
investimentos, a produção e as
exportações industriais. Tais
políticas supõem a transferência
de recursos públicos para o setor
privado e, nesse sentido, são
assimiláveis às "ajudas de Estado",
conceito utilizado pela normativa
da União Européia voltada ao
disciplinamento dessas políticas
(Baruj et alli, 2005). As
preocupações com esse tipo de
assimetria de políticas estiveram
na agenda do Mercosul
praticamente desde o início do
processo de integração e, embora
as divergências entre políticas
nacionais tenham gerado muitos
conflitos e tensões e dado origem
a diversas reações defensivas
unilaterais, praticamente nada
se avançou na discussão de
formas de lidar com os problemas
gerados pelas assimetrias entre
políticas industriais nacionais.

Ao contrário, no processo de
integração europeu, esse tema
recebeu tratamento prioritário
desde o Tratado de Roma,
através da adoção de regras que
disciplinam a concessão de ajudas
de Estado às empresas pelos
países-membros. Posteriormente,
o acervo de regras à disposição
da Comissão Européia na área
de ajudas de Estado foi se
enriquecendo e sofisticando por
meio da adoção de medidas e
diretrizes disciplinando o uso dos
instrumentos horizontais, setoriais
e regionais de política industrial
por parte dos países da UE.

As disciplinas aplicáveis às
ajudas de Estado no processo
de integração européia têm
características únicas: formam
parte da política de concorrência
da U E, mas têm como objeto ações
e iniciativas dos Estados-membros,
e não das empresas, que são o
alvo tradicional das políticas de
concorrência. As instâncias
comunitárias têm competência
muito limitada na área de política
industrial - que é atribuição dos
Estados nacionais - mas, através
das regras de ajudas de Estado,
a Comissão Européia limita e
direciona as iniciativas dos Estados
nacionais na área de política
industrial segundo critérios que
priorizam preocupações
"supranacionais" de eficiência
econômica e de coesão do bloco.

Nesse sentido, a definição e a
implementação dessas disciplinas
se fazem sempre em um ambiente
de tensão entre os objetivos
da comissão e as pressões e
demandas originárias dos distintos
Estados nacionais. A política da
comissão é um alvo prioritário
dos defensores, na esfera
nacional, de políticas industriais
ativas e das estratégias de
promoção de campeões nacionais.

Diferentemente
do que ocorre no
Mercosul, no processo
de integração europeu
o tema das assimetrias
de política recebeu
tratamento prioritário
desde o início
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As assimetrias de
política se originam
em diferenças nas
preferências sociais
nacionais com relação
à provisão de bens
públicos

Essas tensões apenas se
acentuaram nos últimos anos
com as pressões geradas pela
ampliação da União Européia -
integrando países menos
desenvolvidos do que os membros
mais antigos - e com o
acirramento da concorrência na
região entre empresas européias
e entre estas e empresas de outras
partes do mundo. O resultado
desse jogo será sempre um
compromisso intrinsecamente
instável entre, de um lado,
diferenças legítimas nas
preferências nacionais, e, de outro,
a limitação do exercício dessas
preferências a um marco de
políticas compatível com os
objetivos de não distorcer o
comércio e as condições de
competição dentro da região.
Apesar da instabilidade intrínseca
a esse tipo de compromisso,
a política comunitária de
disciplinamento das ajudas de
Estado nunca foi questionada
enquanto tal e demonstrou
grande dinamismo e capacidade
para evoluir, adaptando-se a
mudanças estruturais ocorridas
nos setores da indústria e de
serviços e, a termo, influenciando
o próprio processo de formação
das preferências coletivas
nacionais na área de política
industrial.

Este trabalho discute a
experiência européia na área
de gestão das assimetrias
de política - e especialmente
das assimetrias nas políticas
industriais nacionais - buscando
dela extrair algumas lições para
o caso do Mercosul. A segunda
seção traz alguns comentários
sobre a natureza do problema
"assimetrias de política", a
emergência desse tema nas
negociações comerciais e as
formas de tratamento a ele dadas
em diferentes processos de

integração. Na terceira seção,
depois de contextualizada
no marco de um padrão de
relacionamento específico entre
política de concorrência e políticas
industriais, é descrita e analisada
a política da Comunidade Européia
em matéria de ajudas de Estado,
suas motivações, funcionamento,
principais instrumentos e impactos
/desempenho. A quarta seção
busca sintetizar as principais
lições, para o Mercosul, da
experiência européia no que
se refere ao tratamento das
assimetrias de políticas na área
de indústria e competitividade.

AS ASSIMETRIAS DE
POLÍTICA: A NATUREZA
DA QUESTÃO

As assimetrias de política se
originam em diferenças nas
preferências sociais nacionais
com relação à provisão de bens
públicos (Giordano et alli, 2004).
A diversidade das preferências
coletivas nacionais não gera
necessariamente problemas.
Ela é fonte de complementaridade
entre os países e regiões: "se
todos os países fossem dotados
das mesmas preferências,
os ganhos obtidos a partir do
comércio seriam menores, pois
o efeito da complementaridade
desapareceria" (Lamy, 2005).
Mas, reconhece esse autor,
"há limites a partir dos quais
as diferenças podem gerar
problemas de compatibilidade".

O problema internacional
potencialmente suscitado pelas
diferenças nas preferências de
política é sua capacidade para
gerar externalidades negativas
transfronteiriças, afetando
negativamente as decisões de
alocação de recursos entre países
e, no caso de processos de
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integração econômica, produzindo
"problemas potencialmente
capazes de minar a coesão
política do projeto" (Intal, 2006).

Há um certo número de
problemas identificados como
"globais" - questões como o
aquecimento global - em que
a preocupação com a geração de
externalidades transfronteriças
decorrentes de políticas
nacionais se coloca desde
o início: a abordagem desses
temas é, por definição, também
global e requer esforços de
coordenação e de harmonização
entre os países.

Em outros temas ou áreas de
política, os riscos e custos da
existência de diferenças nas
preferências coletivas, que se
cristalizam em assimetrias de
políticas entre os países, são
menos óbvios. Além disso,
nessas áreas, o custo de
oportunidade dos esforços de
coordenação ou de harmonização
das políticas nacionais também
tende a ser maior, até porque
aumentam, no plano doméstico,
os incentivos para a adoção de
estratégias nacionais autônomas
que não sejam restringidas por
acordos ou normas internacionais.
Nesses casos, não é nada óbvia
a necessidade e a conveniência
de tratar desse tipo de
assimetrias através de métodos
institucionalmente exigentes,
como a coordenação e a
harmonização.1

A questão das assimetrias de
política e de seus impactos
internacionais sobre os fluxos
comerciais e as decisões de
investimento emerge, na agenda
do comércio internacional,
quando esta se desloca dos
temas tarifários e de barreiras
fronteiriças aos fluxos de
intercâmbio para as chamadas
questões beyond the border, o
que ocorre, na esfera multilateral,
na Rodada Uruguai, com a
integração à agenda dos temas
de comércio de serviços, direitos
de propriedade intelectual
e medidas de investimento
relacionadas ao comércio
(TRIMs). Durante os anos 1990,
assistiu-se, tanto na agenda
multilateral quanto naquela dos
acordos preferenciais, à contínua
expansão do escopo temático de
negociação: a expressão "novos
temas" foi aplicada a diferentes
áreas de política à medida que
estas eram trazidas para a
agenda de negociação comercial.

Kahler (1995) observa que essa
"ampliação do escopo pode exigir
um shift cognitivo que permita
aos negociadores e policy-
makers aceitar vínculos que eram
previamente invisíveis (...):
investimentos e propriedade
intelectual foram vistos como
'relacionados ao comércio'
apenas depois desse shiff'. No
entanto, o mesmo autor chama
a atenção para a fragilidade
da base de conhecimento
desenvolvida em apoio à hipótese

1 As políticas domésticas e as posições negociadoras que concretizam preferências coletivas nacionais
são dotadas, em países democráticos, de legitimidade política inquestionável. No caso específico das
políticas industriais, além da legitimidade política vinculada ao papel que muitos países a elas atribuem
na promoção do desenvolvimento e da industrialização - valores políticos sólidos, nos países do Sul
-, estas contam com justificação econômica consistente, especialmente quando as ações de política
se dirigem a corrigir falhas de mercado (OMC, 2006; Sanguinetti, 2006).
2 Depois da Ministerial da OMC em 2003 (Cancun) que determinou a exclusão dos chamados "temas
de Cingapura" (comércio e investimentos, compras governamentais e comércio e política de competição)
da agenda da Rodada Doha, Sauvé (2003) questionou a necessidade de incluir no temário das
negociações comerciais determinadas políticas pelo simples fato de estas potencialmente gerarem
externalidades transfronteiriças e argumentou sobre a necessidade de levar em consideração critérios
adicionais para selecionar temas que deveriam fazer parte da agenda, entre os quais a identificação a
príorí dos benefícios sobre o bem-estar da ação coletiva vis à vis do status quo.

- dominante, nos ambientes
negociadores dos anos 1990 -
de que os benefícios de uma
sempre maior coordenação e
harmonização de políticas
superariam os seus custos.2

As negociações multilaterais
e preferenciais da década de
1990 e, com maior nitidez,
aquelas do início do século
revelam sistematicamente as
dificuldades para o tratamento
desse tipo de agenda, a começar
pela identificação dos temas que
a compõem: há divergências
recorrentes, entre países, quanto
ao escopo (conteúdo e limites)
das agendas negociadoras,
sobretudo quando estas se
pretendem ambiciosas, em
termos de abrangência e de
objetivos.

O acordo sobre o conteúdo e
limites da agenda eqüivale a
chegar a um consenso sobre
quais são as áreas de diversidade
econômica, política e institucional
que requerem tratamento nas
negociações, na suposição
de que tal diversidade afeta
negativamente os objetivos
do projeto que se busca
implementar. Mais além do
acordo em relação ao escopo da
agenda, a negociação deve definir
que tipo de tratamento se daria
aos temas nela incluídos:
redução das divergências mais
fortes e mais capazes de gerar
distorções alocativas, busca
de harmonização ou, indo ainda
mais longe, o estabelecimento
de políticas únicas.

Ou seja, ao serem trazidas
para a mesa de negociações
comerciais áreas de política
não diretamente comerciais, a
questão que se coloca é não
apenas a definição dos limites
da negociação, mas também do
modelo "de administração da
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Os países do Norte
"exportam", em
negociações fortemente
assimétricas com
pequenos países,
seus modelos de
política em áreas
como serviços e
investimentos

convergência internacional"
que se adotará: se a completa
autonomia nacional não é uma
resposta adequada para as áreas
de política em negociação - já
que os países aceitaram incluir
tais áreas na agenda -, quais são
as opções? Aaron et alli (1995)
identificam alternativas de
administração da convergência
que vão do reconhecimento
mútuo até a governança
federalista, passando - nessa
ordem - pela coordenação e
pela harmonização explícita.

Como observa Kahler (1993), na
União Européia a competição
institucional e o reconhecimento
mútuo fizeram parte da solução
encontrada, dada a convicção,
partilhada pelos membros, de
que todos os países da União
"aplicam variantes de um modelo
europeu de produção que oferece
alta proteção (e considerável
poder político) ao trabalho".
Nesse contexto, a competição
institucional tornou-se mais
aceitável "porque os limites
implícitos desta competição
estavam claros" e eram
partilhados pelos membros. Ainda
assim, a competição institucional
exigiu um certo grau de
institucionalização no plano
internacional, "para assegurar
que a competição institucional,
relativamente livre em alguns
campos de política, fosse mais
restrita, em outros".

Nicolaídis (1995), discutindo
o sistema europeu de normas

técnicas, refere-se ao
modelo adotado como de
"reconhecimento mútuo
administrado", evitando os custos
da harmonização exaustiva
que se buscou na Comunidade
Européia até meados dos anos
1980, mas também limitando as
opções regulatórias dos países-

membros através de diretrizes
que definiam "requisitos
essenciais" relacionados à
proteção da saúde humana,
proteção ambiental e dos
consumidores. No entanto, a
ampliação da União Européia nos
últimos anos - com o acesso de
um número significativo de países
menos desenvolvidos da Europa
Central e Oriental - colocou em
questão a hipótese de que os
limites da competição regulatória
estavam implicitamente definidos
pela convergência das
preferências coletivas
consolidadas historicamente
nos países-membros.

Já no Nafta, um acordo entre
sócios com tradições e
preferências sociais e políticas
muito diferentes - e, em termos
de poder político e econômico,
muito desiguais -, prevaleceu
o modelo de harmonização, mas
o processo se deu ao longo do
vetor de políticas que caracteriza
as preferências do sócio maior.
Nesse caso, a harmonização
assimétrica consagrou a
hegemonia do paradigma liberal
de políticas no acordo, sendo
que as economias menores
"compram", junto com o acordo
e o acesso aos mercados das
economias maiores, um padrão
de políticas.

Os exemplos do Nafta e da
Comunidade Européia chamam
a atenção para o fato de que
as opções de administração da
convergência internacional de
políticas não se referem apenas
ao escopo temático da agenda e
ao grau de convergência desejável
entre as políticas nacionais, mas
também ao "conteúdo de política"
que pode emergir da negociação
nessas áreas.

As opções em relação ao escopo
da agenda e ao grau de
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convergência dependem de
fatores econômicos que
antecedem à negociação -
o grau de interdependência
econômico pré-existente entre
os países que negociam, por
exemplo -, mas também dos
objetivos do acordo que se
negocia e, no caso de acordos
"evolutivos", como o Mercosul
e a União Européia, dos objetivos
do processo de integração em
sua etapa atual. Agendas com
amplo escopo e com elevadas
ambições de harmonização
regulatória são exigentes em
termos institucionais e políticos
e encontram dificuldades
para avançar se não há
fortes incentivos econômicos
sustentando esse esforço. Já
o "conteúdo de política" que
resulta da negociação nessas
áreas decorre, em boa medida,
das "assimetrias no poder de
negociação" entre as partes que
negociam, que permite prever que
a convergência de políticas se
fará em torno "dos padrões
próprios do parceiro mais
poderoso" (Kahler, 1995).

O início do novo século assiste
a uma notável reversão das
tendências que predominaram
na década anterior, no que se
refere ao tratamento das
divergências de política na
agenda comercial. Tanto nos
países desenvolvidos quanto
nos em desenvolvimento, perdem
força as coalizões domésticas
e internacionais que empurraram,
nos anos 1980 e 1990, a
liberalização comercial e a
convergência regulatória.

As estratégias externas dos
países desenvolvidos tornam-se
crescentemente condicionadas

por non-trade concems
relacionados à proteção
ambiental, direitos sociais e

segurança alimentar e pelos
interesses protecionistas
dos setores ameaçados pela
competição dos países do
Sul. Entre os países em
desenvolvimento, o nacionalismo
econômico volta a recuperar
fôlego, e objetivos de integração
internacional são contra-
balançados pela revalorização
da autonomia nacional.

Os resultados líquidos
dessas evoluções são:

• A reversão da tendência
à ampliação de escopo da
agenda de negociações
multilaterais, hoje novamente
concentradas em temas tarifários
e de acesso a mercado. Ao
longo da Rodada Doha, os
temas de política foram sendo
gradualmente excluídos da
agenda, por pressão de países
em desenvolvimento;

• Nas negociações preferenciais
• essencialmente de caráter
bilateral - as agendas mantêm
um escopo abrangente e, nas
áreas de política não comercial,
os países do Norte "exportam",
em negociações fortemente
assimétricas com pequenos
países, seus modelos de política
em áreas como serviços e
investimentos, e empurram
propostas destinadas a acalmar
constituencies domésticas
preocupadas com
os impactos dos'acordos
(setores protecionistas,
ambientalistas, sindicalistas).
Países em desenvolvimento
com maior poder de negociação
frente aos desenvolvidos têm
recusado essa abordagem,
o que ajuda a entender as
dificuldades observadas no
tratamento da agenda de políticas
não apenas na OMC, mas
também em várias iniciativas
de negociação preferencial.

A EXPERIÊNCIA
EUROPÉIA NO
TRATAMENTO DAS
ASSIMETRIAS DE
POLÍTICA: O CASO DAS
DISCIPLINAS APLICÁVEIS
ÀS AJUDAS DE ESTADO

Políticas industriais
e de ajudas de Estado
na Comunidade Européia

Nos países da Europa Ocidental,
até o início da Guerra Fria,
nos primeiros anos da década
de 1950, as intervenções
governamentais na atividade
econômica eram freqüentes
e intensas, uma herança das
décadas anteriores, marcadas
pela desintegração da ordem
liberal anterior à primeira Grande
Guerra e pelos conflitos políticos
e militares.

No entanto, a reconstrução da
economia européia, depois de
1945, se fez em um contexto
caracterizado pela consolidação
da hegemonia dos Estados
Unidos e do liberalismo, como
princípio regulador das
economias nacionais e das
relações entre elas. Com o início
da Guerra Fria, os esforços dos
Estados Unidos para atrair a
Europa Ocidental para o campo
liberal se intensificaram e novos
mecanismos institucionais foram
criados, inclusive no campo
econômico, para consolidar a
aliança transatlântica: a OCDE e
a União Européia de Pagamentos
são criados nessa época e os
Estados Unidos incentivaram a
criação de um mercado comum
europeu, cuja criação se iniciaria
com o Tratado de Roma, em 1957.

Essa genealogia ajuda a explicar
porque "o Tratado de Roma
criando a Comunidade
Econômica Européia adotou sem
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Recentemente, com
o recrudescimento
do nacionalismo
econômico, as
resistências nacionais
contra as disciplinas
comunitárias aplicáveis
à política industrial
voltaram a se tornar
mais intensas

ambigüidades o liberalismo
econômico" e a doutrina segundo
a qual "o livre movimento de bens,
serviços e fatores de produção
aumenta a competitividade"
(Foreman-Peck, 2006). Também
permite entender porque não
há nenhuma referência explícita
no tratado à política industrial,
embora dele já façam parte os
dois artigos que regulam a
concessão de ajudas de Estado
pelos países-membros (e que
se manteriam inalterados
nas sucessivas alterações e
consolidações por que passou
o tratado que estabeleceu a
CE), dentro de uma seção
inteiramente dedicada à
promoção da competição dentro
do território da comunidade.

Apesar disso - ou talvez
em parte por isso, já que a
política industrial não fazia parte
dos compromissos assumidos
pelos países que assinaram o
Tratado de Roma -, as políticas
industriais nacionais continuaram
a fazer parte do menu desses
países, e boa parte dos subsídios
nessa área foi, nos anos 1960
e 1970, direcionado às indústrias
estatais (nos setores de
eletricidade, gás, carvão, aço e
companhias aéreas), que eram -
junto com as barreiras comerciais
contra a competição externa -
um dos principais instrumentos
de política industrial.
Gradualmente, os setores
de computadores e de
aeronáutica passaram também
a receber grandes somas de
recursos de origem pública,
num período em que os
Estados-membros da CEE
patrocinavam intensamente os
seus "campeões nacionais" e
resistiam, com razoável êxito, às
tentativas da Comissão Européia
para disciplinar as ajudas de
Estado (Foreman-Peck, 2006).

As crises dos anos 1970, em um
contexto de crescente integração
da economia mundial, tiveram
forte impacto sobre a produção e
o emprego industrial na Europa,
gerando novos incentivos para
que os países-membros da
CEE recorressem a medidas
de política industrial para se
defender dessas tendências.
Apoios a indústrias declinantes
afetadas pela intensificação da
concorrência internacional -
concedidos não apenas pelos
Estados nacionais, mas também
por governos subnacionais
preocupados com as implicações
do fechamento de fábricas em
suas jurisdições - somavam-se
aos subsídios às indústrias
intensivas em tecnologia, que
absorviam percentuais cada vez
maiores das ajudas de Estado.
A competição via subsídios para
atrair investimentos externos
também mobilizava governos
nacionais e subnacionais e,
de forma geral, as políticas
industriais nacionais contribuíam
para a fragmentação do espaço
comunitário e impactavam
negativamente a coesão do
projeto de integração.

Nesse quadro, diversas diretrizes
da Comissão Européia
destinadas a disciplinar as
ajudas de Estado e a abrir
mercados nacionais de compras
governamentais enfrentaram
muitas resistências e tiveram
poucos resultados concretos.
A visão da comissão discrepava
nitidamente daquela dos policy-
makers nacionais: a política
industrial propugnada por
Bruxelas combinava a eliminação
de barreiras de todo tipo aos
fluxos comerciais dentro da
região, a abertura crescente do
mercado regional à competição
dos produtos importados e o
apoio aos esforços de networking

42 RBCE - 91



intra-CEE em setores intensivos
em tecnologia (programa ESPRIT,
de 1984, por exemplo).

Foi sobretudo a partir dos
anos 1980 que a política de
disciplinamento das ajudas
de Estado ganhou força na
Comunidade Européia:
concorreram para isso não
apenas a retomada do dinamismo
do processo de integração -
expressa pela adoção da Ata
Única Européia de 1987 -,
mas também os custos fiscais
crescentes das políticas industriais
nacionais e a intensificação
de iniciativas defensivas dos
Estados-membros, em defesa de
"suas" indústrias afetadas por um
quadro de crise e crescimento do
desemprego.3 Além disso, ganhava
força a "onda liberalizante" que, no
plano do desenho das políticas
públicas e da gestão da ordem
econômica internacional, se
consolidaria na segunda metade
dos anos 1980.

Esse conjunto de fatores
aumentou o poder político e o
espaço de manobra da comissão
na sua queda de braço com os
policy-makers nacionais nas
áreas de política industrial.
A comissão tornou-se
crescentemente ativa na
promoção da competição entre
os países da CEE e entre estes
e o resto do mundo: as políticas
de concorrência e a política
de importação seriam
instrumentalizadas
com esse objetivo.

Nesse contexto, as ajudas de
Estado tornaram-se alvo
prioritário dos esforços de
disciplinamento empreendidos

pela Comissão Européia, na
medida em que:

• As ajudas estatais tendem a
substituir, como fator de distorção
da concorrência, as barreiras
comerciais que vão sendo
desmanteladas no contexto de
consolidação do mercado comum;

• Com a concretização do
mercado único, liberalizam-se
mercados de setores até então
protegidos e regidos por padrões
de concorrência restrita. Em
conseqüência, os Estados
nacionais tendem a conceder
valores expressivos de ajudas
às empresas domésticas que
atuam nesses setores; e

• Os Estados tendem a
recorrer sistemática e amplamente
a políticas de ajuda em um
contexto de reestruturação
industrial e de altos níveis de
desemprego.

A política industrial não foi objeto
dos trabalhos da comissão até
1990, quando as primeiras
diretrizes sobre o tema são
produzidas e divulgadas. O Tratado
de Maastricht introduz o
conceito, mas define como
objetivo dessa política algo tão
genérico quanto "a criação de
condições necessárias para a
competitividade da indústria
comunitária". E, como para tornar
mais uma vez claro que a
referência à política industrial
não representa uma mudança
na visão comunitária dominante,
registra-se que aquela política
não deve "fornecer a base para a
introdução de qualquer medida
que possa distorcer a competição"
(Buigues et alli, 1995).

3 A "queda de braço" entre, de um lado, a comissão e, de outro, autoridades e produtores nacionais
ocorreu principalmente em setores nos quais se constatava sobre-capacidade instalada no mercado
comum (aço, construção naval e fibras têxteis sintéticas) e em setores aos quais os países atribuem
relevância econômica estratégica para seus objetivos de desenvolvimento, como o automobilístico
(ver Dancei e Rosenstock, 1996).

Ao longo dos anos 1990,
esse quadro se mantém, sujeito
a tensões localizadas entre
a comissão e suas políticas e
as políticas nacionais, em geral
associadas a momentos de
recessão ou a dificuldades vividas
por grandes empresas que
haviam adquirido o status de
símbolos nacionais em seus
países. Mas a política
comunitária de administração das
ajudas de Estado consolida-se
como um instrumento disciplinador
das políticas industriais nacionais
e, em especial, da utilização,
pelos Estados-membros, de
mecanismos de política intensivos
em subsídios e transferências de
recursos públicos para o setor
privado. A funcionalidade dessa
política para a construção
comunitária também se tornara
mais clara: as disciplinas de
ajudas de Estado apareciam
como parte da política de coesão
econômica e social da comunidade,
a necessária contrapartida das
estratégias orientadas para
reduzir as assimetrias estruturais
intracomunitárias e o instrumento
para "balizar" os limites da
competição regulatória na
área de política industrial.

Nos últimos anos, com o
recrudescimento do nacionalismo
econômico e a consolidação,
em nível regional e mundial,
de diversos setores industriais
e de serviços e seus impactos
sobre a localização da produção
(e do emprego), as resistências
nacionais contra as disciplinas
comunitárias aplicáveis à política
industrial voltaram a se tornar
mais intensas. Governos de
diversos países europeus têm
enfrentado as decisões da
comissão de considerar ilegais
certas ajudas de Estado (de
grande porte) e têm interferido
mais ou menos diretamente nas
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Governos de diversos
países europeus têm
enfrentado as decisões
da Comissão Européia
de considerar ilegais
certas ajudas de
Estado de grande
porte

negociações privadas em torno
de processos de fusão e
aquisição de grandes empresas.

Em 2004, a comissão anunciou
uma nova política industrial
(CE, 2004; Allen et alli, 2006),
cujo diagnóstico rejeita a
idéia de que a CE se estaria
desindustrializando, mas
reconhece Os desafios
suscitados pelo gap de
produtividade que a comunidade
registra frente aos seus principais
competidores do Norte e pela
emergência de uma nova frente
de competição externa, dessa
vez originária nos países em
desenvolvimento. Ou seja, a
natureza do desafio enfrentado
pela indústria européia teria
menos a ver com
desindustrialização do que
com uma inevitável "mudança
estrutural", que deve ser facilitada
e acelerada pelas políticas
comunitárias e nacionais. Os
instrumentos propostos para
enfrentar esse desafio são o
aperfeiçoamento do processo de
lawmaking, que deveria levar em
consideração a dimensão e as
preocupações de competitividade,
a mobilização e o aproveitamento
das sinergias existentes entre
mecanismos e instrumentos já
existentes no plano comunitário
e nacional nas áreas de política
de inovação, de competição,
de acesso a mercados e
de proteção comercial, e a
consideração de aspectos
setoriais na implementação
de medidas horizontais.

Portanto, o histórico estilizado da
política industrial na Comunidade
Européia sugere uma forte
continuidade na "divisão de
trabalho" entre as instâncias
comunitárias e as nacionais.
Aquelas sempre concentraram
sua atuação em dois tipos de

políticas horizontais: a promoção
de capacidades produtivas e
tecnológicas - promoção da
"competitividade" horizontal - e
a promoção da competição, que
inclui, como elemento fundamental,
o disciplinamento do uso de
incentivos e subsídios pelos
Estados nacionais. A abordagem
de política industrial preconizada
historicamente pelas instâncias
comunitárias aponta na direção
de mecanismos e instrumentos -
que não são apenas os de
política industrial strictu sensu -
que incentivem e facilitem o
"ajustamento positivo" da indústria
européia, "evitando estratégias
defensivas em indústrias em
dificuldades" (Gual, 1995).

Às instâncias nacionais coube,
na divisão de trabalho consagrada
pela experiência européia, a
definição e implementação de
seus próprios instrumentos
horizontais de política, bem como
a aplicação de políticas setoriais
(ambas supervisionadas e
avaliadas pela comissão, de
acordo com os critérios das
regras e disciplinas aplicáveis
às ajudas de Estado). No campo
setorial, a comissão estabeleceu
regras específicas para as
políticas nacionais de
reestruturação de setores
em dificuldades e apoiou
a coordenação, no nível
comunitário, desses esforços
de reestruturação (Gual, 1995).
No período mais recente, vem
desenvolvendo uma série de
iniciativas de cunho setorial,
orientadas pela necessidade de
a indústria européia enfrentar o
desafio da "mudança estrutural".

Essas iniciativas concretizam-se,
no entanto, sobretudo através de
um esforço de diagnóstico -
discutido com os stakeholders -
dos problemas e desafios
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enfrentados pelo setor, podendo
desembocar em medidas que
seriam adotadas, no plano
comunitário, nacional e
subnacional, para aumentar a
competitividade setorial. Mais
uma vez, para que não restem
dúvidas quanto aos limites da
dimensão setorial de sua política,
a comissão ressalta que
"o desenvolvimento de atividades
baseadas em setores (pela
comissão) não indica a volta
às políticas intervencionistas d
o passado, mas se baseia na
adaptação de medidas que são
por natureza essencialmente
horizontais às necessidades
específicas de um dado setor"
(CE, 2004).

Essa divisão de tarefas a rigor
pouco se alterou desde a
constituição da CE. O que parece
haver mudado significativamente
é a capacidade das instâncias
européias para "moldar" e
disciplinar as políticas nacionais,
tanto horizontais quanto setoriais,
através das disciplinas de ajudas
de Estado.

O peso da política comunitária de
competição e de disciplinamento
das ajudas de Estado e o caráter
secundário atribuído pela
comissão às políticas industriais
e corte tradicional e, em especial,
às políticas setoriais, geram
debates na CE. Para alguns,
a postura da comissão enfatiza
em excesso a política de
competição, o que se faria
em detrimento de "políticas
estruturais" e de políticas
setoriais (Baruj ef alli, 2005).
Para outros, porém, a
seletividade implícita ou explícita
em muitas definições de política
industrial conflita frontalmente
com os grandes e permanentes
objetivos das políticas
microeconômicas da CE, que são

a promoção da competição
doméstica e externa (Vàlilà, 2006).

A política de controle das
ajudas de Estado na CE

A política de concorrência foi,
desde o início, um dos pilares
das políticas de integração
da Comunidade Européia
concebidas, como se viu,
nos marcos de um liberalismo
econômico claramente expresso
na primazia conferida ao "princípio
de economia aberta com livre
competição" pelo artigo 4° do
Tratado de Roma. A política de
concorrência foi incluída no
tratado como uma seção e
permaneceu, sem alterações
significativas, em todas as
versões alteradas e depois
consolidadas do tratado
constitutivo da Comunidade
Européia. À política de
concorrência, o tratado atribui a
função de garantir e manter um
levei playing field entre todos os
competidores dentro do mercado
único (Gual, 1995).

A seção do tratado dedicada às
"regras comuns de concorrência"
inclui disciplinas comunitárias
que se aplicam à cooperação
entre firmas, ao abuso de posição
dominante e outros temas típicos
de uma política "clássica" de
concorrência. No entanto, inclui
também disciplinas que se
aplicam às ajudas de Estado,
identificando neste e em suas
iniciativas dirigidas ao setor
privado uma fonte potencial de
distorção das condições de
concorrência dentro do mercado
único. Essa identificação das
ações dos Estados como objeto
da política de concorrência é,
em contraste com o perfil usual
dessa política, cujo objeto são
as empresas, uma importante
inovação política e institucional

introduzida pela legislação
primária da comunidade.

Os artigos 87 (ex-artigo 92) e
88 (ex- artigo 93) se referem
especificamente às ajudas de
Estado. O primeiro deles, em
seu parágrafo 1°, considera
incompatível com o mercado
comum qualquer ajuda de Estado
que distorça ou ameace distorcer
a concorrência, na medida em
que afete o comércio entre
Estados-membros. O parágrafo
2° do mesmo artigo, no entanto,
define três tipos de ajuda que são
consideradas compatíveis com
o mercado comum: ajudas de
caráter social a consumidores
individuais, associadas a
desastres naturais e motivadas
pela necessidade de compensar
certas áreas da Alemanha
afetadas pela divisão do país.

Já o parágrafo 3° lista tipos
de medidas que "podem ser
consideradas compatíveis com o
mercado comum": "ajuda para
promover o desenvolvimento
econômico de áreas cujo padrão
de vida é anormalmente baixo
e onde há sério desemprego";
ajuda para a execução de projeto
considerado importante do ponto
de vista do interesse comum
europeu; ajuda para facilitar o
desenvolvimento de certas
atividades ou áreas econômicas,
"quando tal ajuda não afetar
adversamente as condições de
comércio" em sentido oposto ao
interesse comum; e ajuda para
promover a herança cultural,
sujeita à condição de que essa
ajuda não afete negativamente
as condições de comércio e a
concorrência na comunidade.

O artigo 88 do tratado que institui
a CE prevê que a comissão
procederá, em cooperação com
os Estados-membros, ao exame
permanente dos regimes de
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A concessão de
uma ajuda é avaliada
à luz dos interesses
comunitários e não
pode se justificar
somente à luz de
interesses nacionais

auxílios existentes nesses
Estados, propondo as medidas
adequadas, "exigidas pelo
funcionamento ou o
desenvolvimento progressivo do
mercado comum". A conclusão,
pela comissão, de que um auxílio
estatal não é compatível com o
mercado comum ou é aplicado
de forma abusiva implica
a supressão ou correção
(devolução) do auxílio, em prazo
por ela fixado. Para proceder ao
exame da compatibilidade dos
auxílios de Estado, a comissão
deve ser notificada
antecipadamente a respeito
da instituição ou alteração de
qualquer auxílio. Um Estado-
membro não pode implementar
qualquer medida sujeita a
notificação antes de a comissão
admitir a sua compatibilidade
com o funcionamento ou o
aprofundamento do mercado
comum.

As notificações são, portanto,
ex ante, a comissão detém
o monopólio das decisões,
tomadas independentemente
do conselho, e estas se tornam
de aplicação obrigatória no
Estado-membro visado. Ou
seja, qualquer ajuda sujeita
a notificação concedida sem
autorização da comissão é ilegal.

Ademais, a comissão não
somente aplica as regras,
mas está também habilitada
a aperfeiçoar as políticas
de controle, mediante o
estabelecimento de frameworks
setoriais ou horizontais, de
comunicações e de avisos.
Um Estado-membro que se
sinta prejudicado por decisão
da comissão pode recorrer ao
Conselho da Comunidade, o qual,
somente por decisão unânime,
pode rever a decisão da
comissão.

A proibição das ajudas de
Estado, contida no artigo 87 (1),
deriva sua rationale da
combinação de considerações de
eficiência e de eqüidade: trata-se
de evitar as distorções alocativas,
mas também seus impactos
potencialmente negativos sobre
as relações econômicas entre
os países da comunidade e sobre
a coesão do bloco.

As flexibilidades autorizadas pelo
artigo 87 (2) se assentam em
duas lógicas: uma, de ordem
econômica; a outra, política.
A econômica aponta para o fato
de que - sujeitas a certas regras
e condições - as ajudas podem
ter uma importante função: a
de suprir falhas de mercado e
contribuir para o desenvolvimento
de determinado Estado-membro,
sem negativamente afetar outros
membros ou até eventualmente
também contribuindo para o
crescimento desses. A política
apóia-se na constatação
pragmática de que as ajudas
de Estado constituem um
instrumento clássico de política
econômica, amplamente utilizado
em todos os Estados-membros
da União Européia, e que
a proibição generalizada e
incondicional das ajudas seria
uma meta totalmente irrealista.

A legislação primária sobre
ajudas de Estado foi sendo
gradualmente complementada
e detalhada por uma série de
instrumentos secundários, como
diretrizes, resoluções etc. Essa
atividade regulatória, no nível
comunitário, foi substancialmente
intensificada, nos últimos dez
anos: Kleiner (2006) lista quase
duas dezenas de protocolos e
outros documentos regulatórios
emitidos pela comissão, na área
de ajudas de Estado, entre 2000
e 2004.
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Além disso, o tratamento de
divergências entre os Estados
nacionais e a Comissão Européia
acerca da compatibilidade (ou
incompatibilidade) das ajudas
de Estado levou a Corte Européia
de Justiça (CEJ), através
de sucessivos julgamentos, a
consolidar extensa jurisprudência
sobre o tema, buscando superar
as ambigüidades e imprecisões
que caracterizam, inclusive, a
definição, no Tratado de Roma,
do que é uma ajuda de Estado.

O papel da CEJ foi
particularmente relevante no
estabelecimento de critérios que
classificam determinada política
nacional como ajuda de Estado.
Entre esses critérios, encontram-
se a origem estatal - de fato ou
de direito - dos recursos, a
concessão de benefício ou
vantagem econômica aos
receptores da ajuda - vantagem
que é avaliada comparando-se as
condições oferecidas pelo Estado
àquelas que a empresa teria
obtido no mercado (market
investor test) e a especificidade
desta, em termos setoriais,
regionais ou microeconômicos.

Tanto a legislação secundária da
CE quanto as decisões da CEJ
ao longo dos anos confirmaram
a percepção de que,
"contrariamente a outros artigos
do Tratado de Roma, que também
tratam de política de competição,
a política de ajuda de Estado da
CE é profundamente influenciada
por outros objetivos de política
em campos tão diversos quanto
a política industrial e de
pesquisa, o desenvolvimento
regional ou a proteção do meio-
ambiente" Buigues et alli (1995).

O acúmulo de experiência da
comissão e da CEJ na gestão da
política de ajudas de Estado
permitia, na virada do século,

identificar alguns critérios
utilizados pelas instâncias
comunitárias na avaliação de
compatibilidade das medidas
nacionais com as disciplinas da
CE. Entre esses critérios,
pode-se citar os seguintes (Motta
Veiga e Iglesias, 2001):

• A ajuda deve ser
economicamente necessária
para suscitar o desenvolvimento
desejado. Este não ocorreria na
ausência daquela;

• Deve haver proporcionalidade
entre as características da ajuda
(duração, intensidade, impactos
sobre a concorrência etc.) e
os seus objetivos: o subsídio
deve visar a eliminar handicaps
específicos (regionais, por
exemplo) ou deve contribuir para
apoiar um esforço delimitado no
tempo e orientado a objetivos e
funções empresariais específicas,
não para criar vantagens
adicionais ou para reduzir custos
operacionais;

• A concessão de uma ajuda é
avaliada à luz dos interesses
comunitários e não pode se
justificar somente à luz de
interesses nacionais;

• Ajudas concedidas a setores
caracterizados por excesso de
capacidade na CE somente
são autorizadas sob condições
rigorosas, implicando em geral
redução de capacidade global.da
empresa beneficiária; e

• Ajudas para a operação
das empresas estão proibidas,
qualquer auxílio para
reestruturação ou "salvamento"
de empresas devendo se limitar
a medidas orientadas à
recuperação da capacidade
competitiva da empresa.

A adoção e implementação
desses critérios tendem a definir

três blocos de medidas, segundo
o grau de compatibilidade com o
mercado comum:

• Medidas em geral
consideradas compatíveis,
embora sempre sujeitas a
certas condições restritivas
(estabelecimento de de minimis,
exigências de transparência
e de monitoramento): ajudas
regionais, apoio às PMEs, ajudas
à proteção ambiental e a P&D e
ajudas para a criação de emprego
e treinamento. Em 1998,
estabeleceu-se que, para esses
tipos de ajudas horizontais,
a comissão deveria definir
patamares abaixo dos quais
essas ajudas seriam consideradas
compatíveis ex ante com o
mercado comum e, portanto, não
estariam sujeitas a notificação.
As regras aplicadas a essas
ajudas são denominadas block-
exemptions regulations (BER) e
estipulam detalhadamente, para
cada tipo de ajuda, as condições
para que determinada medida
governamental seja elegível para
tratamento sob uma BER.

• Medidas em geral
consideradas não compatíveis:
ajudas genéricas ao investimento
de grandes empresas
implantadas fora das zonas
desfavorecidas, ajudas à
exportação e à operação; e

• Medidas sujeitas a uma
avaliação aprofundada pela
comissão: reestruturação e
"salvamento" de empresas,
transações financeiras entre o
Estado e sociedades por ele
controladas, ajudas a empresas
de setores com excesso de
capacidade.

Há essencialmente três tipos
de regras estabelecidas pela
comissão, segundo o objeto da
ajuda: regras aplicáveis a ajudas
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A unificação da
Alemanha e a
ampliação da União
Européia para incluir
dez novos membros
com níveis de renda
e desenvolvimento
inferiores aos que
vigiam na UE15
tornaram imperativa a
revisão da política de
controle das ajudas
nacionais regionais

concedidas a setores
(estratégicos ou sensíveis) -
as chamadas ajudas verticais;
regras horizontais - para ajudas
a PMEs, a P&D, mas também
ajudas de recuperação e
reestruturação a empresas
individuais (rescue and
restructuring a/c/s); e regras para
assistência nacional a regiões
desfavorecidas - as ajudas
regionais.

Ajudas regionais

As primeiras disciplinas
aplicáveis às ajudas nacionais
desenvolvidas pela comissão
se referiam às ajudas para
desenvolvimento regional. Elas
datam de 1971, quando uma
resolução do Conselho Europeu
definiu quatro princípios que
serviram de base ao tratamento
do tema pela Comissão
Européia: a definição de "tetos"
para as ajudas regionais; a
exigência de transparência
das ajudas; a necessidade de
quantificar os impactos setoriais
das ajudas regionais; e a
obrigação de que as ajudas
sejam específicas para uma
dada região (Cini e Mc Gowan,
1998). A implementação dessas
diretrizes foi gradual. Na primeira
etapa, a comissão questionou os
subsídios desse tipo concedidos
nas regiões e países mais ricos
da Comunidade Européia,
estabelecendo tetos percentuais
para essas ajudas e buscando
reduzir os montantes de ajuda
concedidos, embora ainda não
tivessem sido definidos critérios
e parâmetros para classificar
regiões segundo níveis de renda
etc. Ao longo dos anos 1970, as
disciplinas aplicáveis às ajudas
de corte regional foram se
sofisticando, sendo estendidas
às regiões periféricas da CE.
Também se avançou na

mensuração e na definição de
critérios de avaliação das ajudas.

A intensificação de iniciativas da
comissão na área de ajudas de
Estado de corte regional gerou
muito debate, não só entre a
comissão e os Estados-membros,
mas também dentro da própria
comissão, acerca da
necessidade de compatibilizar o
objetivo de promover a competição
com a promoção da coesão
social e econômica da CE.

Na realidade, como observa
Wishlade (2005), tanto as
políticas nacionais de ajuda
estatal - inclusive as de corte
regional - quanto as políticas
comunitárias de controle dessas
ajudas têm potencialmente a
capacidade para promover ou
para desestimular a coesão
econômica e social do bloco,
e não há, nem da parte dos
governos nacionais nem da
comissão, a certeza ex ante de
que suas decisões de introduzir
ou de vetar a ajuda estatal
contribuirão para promover
a coesão.

No caso concreto do debate
sobre o controle das ajudas
estatais regionais, a solução de
compromisso para esse dilema
foi o estabelecimento e a
atualização de mapas de
desenvolvimento regional, a partir
da utilização dos critérios de
renda e desenvolvimento, para a
avaliação da compatibilidade das
ajudas nacionais de corte
regional. Além disso, buscou-se
compatibilizar crescentemente as
regras de ajuda de corte regional
com os esquemas e a
programação dos Fundos
Estruturais, ou seja, dos
instrumentos desenhados para
lidar com assimetrias estruturais
na CE (Cini e Mc Gowan, 1998).
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Essa busca de consistência
entre instrumentos comunitários
voltados para promover o
desenvolvimento regional -
os Fundos Estruturais -
e disciplinas comunitárias
aplicáveis às políticas industriais
nacionais de corte regional se
manteria nos anos seguintes
e esteve presente na recente
revisão das duas políticas
comunitárias: "a ênfase da
comissão na coerência entre as
políticas aplicáveis às ajudas de
corte regional e as políticas de
coesão da UE significa que a
revisão do controle das ajudas
regionais deve 'cavalgar' as
reformas tanto da política de
ajudas de Estado da UE quanto
a sua política de coesão"
(Wishlade, 2005).

Em 1998, foram colocadas em
vigor as Diretrizes sobre Ajuda
Regional Nacional, que buscaram
restringir a área geográfica
passível de ser assistida, pelas
políticas nacionais, com base em
motivações de desenvolvimento
regional, o que significou reduzir,
para muitos países, as áreas
elegíveis para ajuda de corte
regional.

Em 2002, entrou em vigência o
protocolo multissetorial aplicável
às ajudas regionais em benefício
de grandes projetos de
investimento, cujo objetivo era
controlar de maneira sistemática
as ajudas regionais aos projetos
de grandes "investimentos
móveis". O protocolo leva em
consideração avaliações
correntes na Europa acerca dos
impactos da competição para
atrair investimentos via incentivos,

segundo as quais essa
competição favoreceria
incontestavelmente os
Estados-membros mais ricos
e/ou as regiões dotadas de
orçamentos maiores para as
ajudas regionais. O objetivo do
protocolo, nesse quadro, era
"limitar as ajudas aos grandes
projetos de modo a prevenir, na
medida do possível, os seus
efeitos desfavoráveis sobre a
competição, preservando ao
mesmo tempo a capacidade
de atração da região ajudada".

A preocupação em reduzir os
níveis de ajuda aos grandes
projetos de investimento -
sobretudo àqueles que
apresentam alta intensidade
capital ística - é evidente nesse
protocolo, e parte da constatação
de que, em geral, a intensidade
do apoio do Estado, além de
mais do que compensar
handícaps estruturais da região -
o que vai contra os objetivos da
comissão -, tende a produzir
efeitos setoriais nocivos no
conjunto da UE, especialmente
pela geração subsidiada de
excesso de capacidade produtiva
no território comunitário.

A preocupação da comissão
com os efeitos distorcivos das
ajudas rotuladas como regionais
e dirigidas a grandes firmas
manteve-se, e hoje em dia esse
tipo de empresa somente pode
receber ajudas para investimento
em regiões designadas como
problemáticas pela comissão e
segundo critérios e parâmetros
precisos que limitam o valor
absoluto e a participação relativa
do subsídio no investimento.

4 Com base nas novas diretrizes, a comissão também adotou uma nova BER (block exemption regulation)
para ajudas nacionais de corte regional. Uma medida nacional nessa área ficará isenta de notificação se
for compatível com o novo mapa de ajudas regionais adotado pela comissão em 2006 e se preencher
determinadas condições, entre as quais o atendimento de um nível de transparência que permita calcular
precisamente ex-ante a intensidade da ajuda como percentagem dos custos de investimento.

As Diretrizes sobre Ajuda
Regional Nacional expiraram
em 2006 e novas disciplinas
para o período 2007-2013 foram
adotadas em dezembro de 2005,
em um documento que inclui
provisões que faziam, até então,
parte do protocolo multissetorial
acima referido (Bierwagen,
2006).4 A unificação da Alemanha
e a ampliação da União Européia
para incluir dez novos membros
com níveis de renda e
desenvolvimento nitidamente
inferiores aos que vigiam na
UE15 tornaram imperativa a
revisão da política de controle
das ajudas nacionais regionais.
Daí a necessidade de priorizar a
focalização das "regiões-problema",
redefinindo-as com base nos
dados de PIB per capita da UE
25, em vez de utilizar as médias
da UE15, bem como de reduzir
os tetos de ajuda em todos os
casos e hipóteses.

Como ocorreu em 1998, essas
mudanças implicam o redesenho
dos mapas para ajudas regionais,
cujo resultado é excluir certas
regiões da CE das condições
de eligibilidade definidas pela
comissão e tornar mais restritivos
os critérios para a identificação
de áreas que podem receber
ajudas de Estado para grandes
empresas. Além disso, elas
alteram os percentuais máximos
de ajuda (os tetos) em relação
ao investimento total autorizados
para as diferentes regiões, uma
vez que estas são reclassificadas
segundo critérios de renda
per capita. Essas características
da reforma são suficientes para
sugerir as resistências políticas
que ela suscita entre os Estados-
membros, em que pese a
proposta de reforma da comissão
prever o estabelecimento de
esquemas transitórios para
amenizar os custos do ajuste
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As ajudas de Estado
podem ter uma
importante função:
a de suprir falhas de
mercado e contribuir
para o desenvolvimento
de determinado
país-membro sem
afetar negativamente
outros membros

nas regiões que deixaram de
ser elegíveis para fins de ajudas
de Estado regionais.

Por isso mesmo, a reforma do
regime comunitário de controle
das ajudas de Estado regionais
foi um processo formal de
intensas negociações entre
a comissão e os Estados-
membros, processo que levou à
redução das ambições iniciais da
comissão que, se concretizadas,
produziriam drástica redução da
área elegível para ajudas de corte
regional. Ainda assim, para
alguns Estados-membros,
mudanças nos dados utilizados
e nas metodologias de cálculo
gerarão conseqüências não
desprezíveis em termos de áreas
elegíveis e de "tetos" de incentivo
para as ajudas regionais
(Wishlade, 2005).

Ajudas setoriais

As disciplinas aplicáveis a
políticas setoriais - ou verticais -
se concretizam em protocolos,
cujo objeto são setores em crise,
em relação aos quais os países-
membros desenvolvem políticas
de reestruturação (aço,
construção naval e fibras
sintéticas), setores emergentes
(audiovisual e aeronáutica)
ou setores consolidados na CE
e que enfrentam intensa e
crescente competição de
concorrentes de extra-zona
(automóveis, por exemplo).

Nos setores em crise, geralmente
às voltas com problemas de
sobre-capacidade, a atuação
da comissão se intensificou no
final dos anos 1970, frente às
pressões domésticas, nos
Estados-membros, para que os
governos defendessem "suas"
empresas. Nesses casos, a
atuação da comissão ocorreu no
sentido de impor regras e limites

a esse tipo de competição e de
evitar que as ajudas dos Estados
impeçam a redução da
capacidade instalada.

As dimensões regional e social
de uma crise setorial são levadas
em conta pela comissão, mas
isso não significa um waiver para
as ajudas de Estado, que,
quando autorizadas nessas
circunstâncias, em geral o são
sob condições estritas: que a
ajuda seja dada uma única vez
e que haja um plano de
reestruturação voltado para
garantir a viabilidade de longo
prazo das empresas do setor em
questão. É importante lembrar
que, em vários casos, ajudas
setoriais se traduzem em
subsídios a um pequeno número
de empresas de um setor e,
eventualmente, a uma só firma.

Na realidade, por vezes é difícil
distinguir uma ajuda setorial de
ajudas para salvamento e
reestruturação de empresas.
Identificada pela comissão como
uma das mais distorcivas formas
de ajuda estatal, a ajuda ao
salvamento ou à reestruturação
de empresas tem sido objeto de
atenção crescente das autoridades
comunitárias, especialmente
frente à constatação de que esse
tipo de ajuda é, na grande maioria
dos casos, concedido em bases
individuais e não no marco de um
programa ou esquema de política
(CE, 2006b).

As Diretrizes para Salvamento
e Reestruturação (Rescue and
Restructuring), adotadas pela
Comissão Européia em 1999,
se referem tanto a apoio de curto
prazo a empresa em dificuldades
financeiras agudas (salvamento)
quanto a apoio de mais longo
prazo para redirecionar as
operações da companhia
(reestruturação). A ajuda de
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salvamento pode ser concedida
por seis meses para suprir
problemas de liquidez de curto
prazo da empresa, e visa a
permitir que a firma prepare seu
plano de reestruturação. A ajuda
para reestruturação pode ser
concedida com base em um
plano abrangente com vistas a
restaurar a viabilidade de longo
prazo da empresa.

As medidas previstas no plano
devem contemplar a reestruturação
operacional, industrial e financeira
da firma. A concessão da ajuda
para reestruturação requer
a participação de recursos
financeiros privados (da própria
empresa ou de financiadores
privados) no plano de reestruturação
e implica a adoção de "medidas
compensatórias" para evitar
ou minimizar a distorção na
competição causada pela ajuda
(reduções de capacidade,
desinvestimento em certos ativos
etc). Além disso, aplica-se a esses
dois tipos de ajuda o princípio
one-time, last-time, de acordo
com o qual uma firma que tenha
recebido ajudas dessas
modalidades nos últimos dez anos
não é elegível para voltar a fazê-lo.

A nova versão das diretrizes,
introduzida em 2004, pretende
apurar com maior precisão a
distorção causada por esses
dois tipos de ajuda, reforçando a
aplicação do princípio one-time,
last-time, bem como a exigência
de um valor mínimo de contribuição
privada para o esforço de
reestruturação. Além disso,
as diretrizes reiteram "que uma
firma em dificuldades não pode
ser um veículo apropriado para
promover outros objetivos de

política pública (por exemplo,
ajuda ambiental)", de forma que
ajudas com outros objetivos, se
concedidas a uma companhia em

dificuldades, serão consideradas
e avaliadas como ajudas para
reestruturação.

Mais do que as regras aplicáveis
a salvamento e reestruturação
de empresas, disciplinas
explicitamente direcionadas
a um determinado setor
concretizam a atuação da
comissão no disciplinamento
de políticas nacionais "verticais".
Considerado um setor estratégico
pela contribuição que fornece à
inovação e pela geração direta e
indireta de empregos qualificados,
o setor automobilístico recebeu
tradicionalmente atenção, subsídios
e proteção dos Estados-nacionais,
na CE e no resto do mundo.
Na comunidade, quando as
importações desde o Japão
cresceram fortemente nos anos
1970, alguns países com produção
doméstica de automóveis
impuseram restrições às
exportações japonesas: em
vários países, adotaram-se cotas
de importação oriunda do Japão
(percentuais sobre os mercados
nacionais), que se estenderam
até os anos 1990 (Holmes e
Smith, 1995).

Em 1989, a Comissão Européia
editou o primeiro protocolo
setorial aplicável às ajudas de
Estado no setor automobilístico.
Essa decisão coroou dez anos
de esforços da comissão para
impor algum tipo de disciplina
às políticas automobilísticas
nacionais dos Estados-membros.
A recessão na primeira metade
da década havia tornado impossível
obter consenso em relação a tais
disciplinas, multiplicando
resistências de vários países
e conflitos entre eles.

O ambiente mudou com o período
de expansão e a retomada de
dinamismo do projeto europeu,

que marcaram os últimos anos
da década de 1980, viabilizando
a definição de diretrizes para
regular a concessão de ajudas
de Estado no interior da
comunidade. Na realidade,
a proposta de adoção de uma
estratégia de regulação das
ajudas setoriais fez parte de uma
ampla política definida para o
setor pela comissão, em 1988.
Entre os componentes dessa
política, destacavam-se, além do
tema da regulação das ajudas de
Estado, medidas para completar
o mercado interno (harmonização
de tributos e de normas técnicas,
entre outras), o estabelecimento
de uma política comercial comum
no setor e o fortalecimento dos
esforços de P&D da indústria,
com o apoio da comunidade.

Do ponto de vista da CE, o
protocolo automobilístico "atendia
a três prioridades de política
econômica. A primeira era a de
conter a guerra fiscal entre os
governos locais diante das
oportunidades de desenvolvimento
regional geradas pelas decisões
de investimento das montadoras.
A segunda prioridade era a de
compatibilizar tais privilégios com
as regras de concorrência fixadas
pelo Tratado de Roma. A terceira
era a de não agravar o problema
da capacidade ociosa"
(Araújo Jr., 1998).

Em 1997, foi editada a (até hoje)
última versão do protocolo
automotivo, a partir de um balanço
que incluía pontos negativos e
positivos da experiência com o
protocolo anterior, destacando-se,
entre os negativos, o fato de que
as disciplinas não foram capazes
de deter a criação de sobre-
capacidade produtiva e, entre os
positivos, a constatação de que
os recursos alocados às ajudas
de Estado ao setor
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No caso de pequenas
e médias empresas,
a característica mais
importante das
disciplinas comunitárias
é o estabelecimento de
uma regra deminimis,
segundo a qual ajudas
até um determinado
valor estão isentas
do procedimento de
notificação à comissão
e são consideradas
permitidas

representavam, após a introdução
do protocolo, 25% do total
registrado antes da entrada em
vigor do instrumento.

Para acompanhar a própria
evolução econômica e
tecnológica da indústria, a nova
versão do protocolo passou a
incluir em seu escopo, além da
fabricação de veículos e de
motores, a fabricação de
sistemas e subsistemas de
peças. O mercado pertinente
para a avaliação da ajuda regional
foi ampliado para incluir também
os países da Europa Central e
Oriental que têm livre acesso ao
mercado comunitário de veículos
e que competem com a Europa
Ocidental na captação de
investimentos móveis na
indústria. Finalmente, as
diretrizes aplicáveis às ajudas
regionais passam a levar mais
em conta os problemas gerados
pelo excesso de capacidade na
indústria.

Ajudas gerais ou horizontais

A categoria de ajuda geral ou
horizontal inclui todas aquelas
que não podem ser classificadas
como regionais ou setoriais.
Ao longo das últimas décadas,
a comissão estabeleceu diversos
protocolos e códigos voltados
para o disciplinamento desse tipo
de instrumento pelos Estados-
membros. Entre os temas que
mais atenção receberam da
comissão encontram-se as
ajudas de Estado para pesquisa
e desenvolvimento, para proteção
ambiental e para pequenas e
médias empresas. No caso de
pequenas e médias empresas,
talvez a característica mais
importante das disciplinas
comunitárias seja o
estabelecimento de uma regra de
minimis, segundo a qual ajudas

até um determinado valor estão
isentas do procedimento de
notificação à comissão e são
consideradas permitidas.

A partir dos anos 1980, políticas
nacionais horizontais passaram a
ser vistas pela comissão como
menos capazes de introduzir
distorções do que políticas
setoriais e ajudas para
salvamento de empresas
individuais. Na avaliação da
comissão, políticas nacionais
voltadas para suprir falhas de
mercado têm uma rationale de
eficiência econômica, e os
instrumentos horizontais seriam
os mais adequados e menos
distorcivos para lidar com os
problemas gerados por aquelas
falhas. Nesse sentido, na medida
em que as falhas de mercado
passaram a ser vistas, na
comissão, como a principal
motivação racional, em termos
econômicos, para as ajudas de
Estado, as políticas horizontais
passaram a ser percebidas como
as menos distorcivas.

Em 2006, a comissão adotou
um novo protocolo para ajudas
a pesquisa, desenvolvimento
e inovação (CE, 2006a).
O documento lembra o objetivo,
formalmente definido pela CE,
de levar as despesas de P&D
a 3% do PIB, 2/3 dos quais
provenientes do setor privado,
e afirma que a ajuda de Estado
nesse campo será considerada
compatível se ela gerar P&D&I
adicional e "se a distorção na
competição não for considerada
contrária ao interesse comum". O
documento pretende facilitar para
os Estados-membros a tarefa de
melhor focar (a ajuda) nas falhas
de mercado relevantes e faz
especial menção às atividades de
inovação, que não se distinguiam,
nos protocolos anteriores, das de
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pesquisa e desenvolvimento. No
caso daquelas atividades, a
autorização para as ajudas
não poderia se fazer "com base
em uma definição abstrata de
inovação, mas apenas na medida
em que elas estão relacionadas
a atividades precisas, que
claramente focam em falhas de
mercado que estão impedindo a
inovação e para as quais os
benefícios da ajuda de Estado
provavelmente superam qualquer
possível dano à competição e ao
comércio".

O protocolo busca aplicar à
análise das ajudas de Estado
para pesquisa, desenvolvimento e
inovação a metodologia adotada
pelo State Aid Action Plan de
2005, na Comissão Européia,
inclusive o balancing test de
benefícios e custos da medida
governamental cuja
compatibilidade com o mercado
comum se está avaliando (ver
abaixo). Trata-se, na realidade,
de um dos primeiros documentos
da comissão a tentar traduzir,
para um campo específico das
ajudas de Estado, a metodologia
econômica adotada pelo SAAP.

A avaliação dos custos da ajuda
leva em conta o volume desta
(volumes maiores têm maiores
chances de gerar efeitos negativos),
as atividades específicas às
quais se dirige a ajuda
(o direcionamento a atividades
próximas à comercialização
de um produto ou serviços ou
a atividades de rotina também
aumentando as probabilidades
de distorções) e as
características dos beneficiários
e dos mercados relevantes.

A aplicação desses critérios
às atividades de P&D&I permite
à comissão identificar uma série
de atividades e medidas nas
quais a ajuda de Estado pode ser

compatível com as disciplinas
do artigo 87 (3) (c) do tratado
constitutivo da Comunidade
Européia. Trata-se das ajudas
cobrindo a pesquisa fundamental
e industrial, bem como o
desenvolvimento experimental;
ajudas para estudos técnicos
de viabilidade para projetos de
P&D&I; ajudas para custos de
direitos de propriedade industrial
para PMEs, ajudas para clusters
de inovação etc. Para cada tipo
de ajuda listada, o documento
cita a(s) falha(s) de mercado
sobre a(s) qual(is) a ajuda
pretende atuar.

As intensidades das ajudas
dependem das atividades visadas:
100% do custo do projeto para
pesquisa fundamental, 50% a
65% para pesquisa industrial
(dependendo do tamanho da
empresa) e 25% a 40% para
desenvolvimento experimental
(também em função do porte
da empresa). Para pesquisa
industrial e desenvolvimento
experimental, prevêem-se bônus
que aumentam a intensidade da
ajuda autorizada quando essas
atividades se realizarem no marco
de esquemas de colaboração
entre empreendimentos distintos.
Esses percentuais podem ser
aumentados caso competidores
localizados fora da União
Européia tenham recebido (nos
últimos três anos) ou venham a
receber ajudas de intensidade
equivalente para projetos
similares (matching clause).

A reforma do regime
de ajudas de Estado na
Comunidade Européia

Como se observou, as disciplinas
européias aplicadas às ajudas
de Estado passaram por diversas
revisões e atualizações. Estas
buscaram levar em conta

evoluções estruturais nas
indústrias e serviços ou as
implicações da ampliação da
CE, mas também traduziram,
em determinados momentos,
a evolução das preferências
de política na região. Em 2005,
teve início a revisão sistemática
do regime comunitário de ajudas
de Estado, com a publicação do
State Aid Action Plan (SAAP),
que inspirou revisões das
disciplinas aplicáveis às
principais modalidades de ajudas.
Trata-se da primeira reforma
abrangente do regime, desde
a sua implementação.

O SAAP se inscreve nos marcos
da Agenda de Lisboa, adotada
pelos países da União Européia
em 2000. A Agenda de Lisboa
determinou a definição de
novos objetivos para a política
comunitária de ajudas de Estado,
para torná-la funcional aos
objetivos gerais da agenda:
aquela política deveria estar
orientada para a redução e a
melhor focalização das ajudas
nacionais (less and better
targetet aid).

Kleiner (2006) identifica três
fatores que motivariam a reforma
do regime comunitário de ajudas
de Estado: o aumento da carga
administrativa gerada pela grande
quantidade de regras e pela
complexidade dos procedimentos
de notificação, verificação de
compatibilidade e suas implicações;
a ampliação da União Européia,
com a inclusão de um grande
número de países menos
desenvolvidos do que os países
da UE15; e a necessidade de
adaptar o regime às prioridades
da Agenda de Lisboa. Friederiszick
et alli (2006) agregam a esses
fatores as restrições fiscais a que
estão submetidos os países da
União Européia no marco do
Tratado de Maastricht.
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Os novos membros
da União Européia
têm níveis de renda
per capita e graus
de desenvolvimento
bastante inferiores
à média prevalecente
antes da ampliação,
gerando desafios
novos para as
políticas comunitárias
de coesão

Segundo Wishlade (2005), quatro
elementos centrais sustentam
a abordagem das políticas de
controle das ajudas de Estado
expressa pelo SAAP: o papel
das falhas de mercado como
rationale para a aceitação da
idéia de ajuda de Estado; uma
ênfase na análise econômica das
motivações, custos e benefícios
das ajudas, por parte da
comissão; preocupações acerca
da eficiência e da efetividade
das ajudas; e a simplificação,
modernização e clarificação
das regras aplicáveis às ajudas
de Estado, cuja complexidade
e custos de administração
aumentaram sobremaneira nos
últimos anos, com a edição
de uma grande quantidade
de disciplinas aplicáveis a
todo tipo de ajuda estatal.

Uma das principais novidades do
SAAP é o papel central atribuído
à análise econômica na avaliação
da ajuda de Estado: "a
abordagem econômica é um
instrumento para melhor focar
certas ajudas de Estado" (CE,
2005) e para permitir à comissão
aperfeiçoar suas ferramentas para
diferenciar as ajudas "boas" das
"más". Esse novo papel da
análise econômica é formalizado
não apenas através da proposta
de adoção de um balancing test
que compara os impactos
potencialmente positivos da
ajuda a seus efeitos (também
potenciais) negativos associados
a distorções comerciais e das
condições de concorrência,
mas também por meio de uma
avaliação mais sistemática dos
efeitos da ajuda.

Na realidade, como observam
Friederiszick et alli (2006), a
análise econômica pode ser
relevante, antes mesmo da
análise de compatibilidade de
uma ajuda com as disciplinas

comunitárias, para estabelecer
se uma determinada política
nacional pode ser caracterizada
como ajuda de Estado. Critérios
relevantes para a caracterização
da ajuda, como a concessão
de vantagem econômica ao
beneficiário ou a seletividade
da medida estatal, podem ser
melhor aplicados através de
análise econômica.

O balancing test proposto pelo
SAAP 2005 se faz em três
etapas, as duas primeiras
avaliando os impactos positivos
da ajuda e a terceira avaliando
seus custos e fazendo um
balanço de custos e benefícios:

• Na primeira etapa, o teste
pergunta se a medida de ajuda
está direcionada a um objetivo
de interesse comum bem definido
(emprego, meio ambiente etc).
Nessa etapa, pretende-se
identificar se a medida é motivada
pela existência de uma falha de
mercado ou por um objetivo de
"coesão", ou, ainda, por ambos.
A existência de objetivos de
eficiência e/ou de coesão é uma
"condição necessária, mas não
suficiente, para que a ajuda
possa ser considerada efetiva
e apropriada" Friederiszick et alli
(2006).

• Na segunda etapa, a questão
é saber se a ajuda está bem
focada, ou seja, se ela visa
efetivamente à falha de mercado
identificada. Essa questão se
desagrega em três perguntas
específicas: (i) a medida de ajuda
é o instrumento apropriado, ou
há instrumentos mais adequados
para lidar com o problema?;
(ii) há um efeito de incentivo,
ou seja, a ajuda ajudará a mudar
o comportamento dos
beneficiários?; e (iii) a medida de
ajuda é proporcional ao objetivo
visado, isto é, poderia a mesma
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mudança no comportamento
das firmas ser obtido com menos
ajuda? Portanto, nessa etapa,
as perguntas questionam a
adequação do instrumento eleito,
o impacto da medida sobre as
empresas (efeito de incentivo) e
a eficiência da medida de ajuda.

• Na terceira etapa, a questão
é saber se as distorções no
comércio e na concorrência são
suficientemente limitadas para
garantir que o balanço final da
medida é positivo. A avaliação
dos impactos negativos das
medidas de ajuda deveria,
segundo Friederiszick et alli
(2006), levar em consideração
determinados critérios como
os aspectos procedimentais
da concessão da ajuda (como
a seletividade da ajuda), as
características do mercado (das
quais dependerá, em boa medida,
a possibilidade de uma medida
afetar fluxos de comércio e de
investimento entre os Estados-
membros) e o volume, a
intensidade (em relação ao
investimento) e o tipo da ajuda.

A principal conseqüência dessa
metodologia, que deverá
impregnar a revisão dos
protocolos específicos aplicáveis
aos diferentes tipos de ajudas
de Estado, será, na visão de
Friederiszick et alli (2006), uma
análise mais "fina" das ajudas
que não se enquadram imediata e
diretamente nas categorias e nas
faixas proibidas e autorizadas
(as block exemptions).

Em 2006, a comissão começou
a implementar vários aspectos do
SAAP. Na realidade, a influência
do SAAP e de suas orientações
se faz sentir nitidamente nas
novas diretrizes para ajudas de
corte regional e no protocolo de
2006 para ajudas voltadas para
P&D&I.

A ampliação da União
Européia e o regime de
ajudas de Estado

A ampliação da União Européia,
nos últimos poucos anos, elevou
o número de Estados-membros
de 15 a 25 e, a partir de 1 ° de
janeiro de 2007, a 27. Mais
importante do que isso, os novos
membros da UE têm níveis de
renda per capita e graus de
desenvolvimento bastante
inferiores à média prevalecente
antes da ampliação, gerando
desafios novos para as políticas
comunitárias de coesão, inclusive
na área do disciplinamento das
ajudas de Estado. Como se viu
nas subseções anteriores, esse
processo de ampliação foi uma
dos fatores que impulsionaram a
reforma do regime de ajudas de
Estado, e isso se dá de forma
particularmente clara no caso
dos regimes de corte regional.

As disciplinas comunitárias
aplicáveis às ajudas de Estado
foram incorporadas ao sistema
legal dos novos membros na fase
de "pré-acesso" à UE, quando os
futuros membros internalizam o
acervo legal e regulatório
comunitário, o chamado acquis
communautaire. Também durante
a fase de pré-acesso, foram
estabelecidas autoridades
nacionais encarregadas de
monitorar e controlar as ajudas
de Estado, com poderes para
vetar a aplicação de ajudas
concedidas por outros órgãos de
governo. A elas também cabia a
avaliação da compatibilidade
entre esquemas vigentes de
ajuda de Estado e as disposições
comunitárias que se havia
internalizado na legislação
doméstica.

A partir do acesso à União
Européia, a legislação nacional
aplicada na fase anterior deixou

de ser aplicada, sendo diretamente
substituída pela legislação
comunitária. As instituições
nacionais encarregadas de
controlar e monitorar as ajudas
de Estado perderam suas
funções principais e tiveram sua
função institucional redefinida, na
medida em que, a partir de então,
caberia à Comissão Européia
a competência exclusiva para
avaliar e autorizar as ajudas
de Estado nesses países
(Marmagioli, 2006).

Três formas de ajuda de Estado
existem nos novos Estados-
membros:

• Medidas de ajuda concedidas
antes do acesso e que não se
aplicam depois deste. Essas
medidas não caem sob a jurisdição
da comissão. A interpretação
de "medidas aplicáveis depois
do acesso" gerou controvérsias,
que a comissão tratou de
desfazer através de decisões
adotadas em 2004;

• Medidas adotadas antes do
acesso, mas ainda aplicáveis
depois deste. Essas medidas
sujeitaram-se a um procedimento
especial de avaliação, descrito
em um anexo do Tratado de
Acesso, e as medidas aprovadas
pela comissão são consideradas
como "ajuda existente"; e

• Medidas de ajuda adotadas
depois da data de acesso:
consideradas como "nova ajuda",
essas medidas sujeitam-se
completamente aos dispositivos
do tratado constitutivo da
Comunidade Européia e, como
tais, devem ser notificados ex
ante à comissão (Marmagioli,
2006).

As ajudas de Estado praticadas
pelos novos membros apresentam
duas características marcantes.
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Nas últimas décadas,
a política comunitária
de controle de ajudas
de Estado impôs-se
e seus critérios de
análise e de avaliação
acabaram sendo
adotados porpolicy-
makers de diferentes
Estados-membros

De um lado, prevalecem as
medidas e instrumentos fiscais
sobre outros mecanismos de
ajuda. Segundo Marmagioli
(2006), "o uso de isenções
fiscais pode ser explicado
pela escassez de recursos
orçamentários na maioria dos
novos Estados-membros",
o instrumento tendo papel central
na estratégia de atração de
investimentos diretos posta em
prática por esses países.

Acordos de transição sobre a
utilização de isenções fiscais
de forma horizontal (para PMEs,
por exemplo) e setoriais foram
estabelecidos no processo de
acesso à União Européia para
diversos países. A maioria desses
acordos tem duração de cinco
anos e alguns dos novos
Estados-membros já adotaram
instrumentos de apoio
alternativos às isenções fiscais,
alguns dos quais não são
considerados pela comissão
como ajudas de Estado.

De outro lado, as ajudas de
Estado nos novos países-
membros são principalmente
de tipo setorial, aí incluídas
as ajudas para salvamento e
reestruturação de empresas -
consideradas pela comissão
como portadoras de alto potencial
distorcivo. No período
imediatamente anterior ao
acesso, apenas 22% das ajudas
de Estado nesses países não
tinham objetivos setoriais.
Em contraste, no mesmo
período, 73% das ajudas eram
classificadas como horizontais
na UE15. Essa concentração
nas ajudas setoriais se
explicaria, em boa medida, pela
tradição de política industrial dos
novos membros antes do acesso
à UE e pelo apoio para tornar
atrativa para o capital externo a

compra de empresas em curso
de privatização, depois do
acesso. Também nesse caso,
foram negociados arranjos
transitórios para a reestruturação
de determinados setores
(construção e reparos navais em
Malta, aço na República Tcheca e
na Polônia). Nos últimos anos,
esse quadro vem-se alterando,
com o aumento do peso das
ajudas com objetivos horizontais
- especialmente ajudas regionais
e ao emprego - às custas da
redução da participação das
ajudas setoriais, principalmente
daquelas direcionadas aos
setores de serviços (CE, 2006b).

Para efeito da avaliação, pela
comissão, das ajudas nacionais
de corte regional - bem como da
alocação dos fundos de coesão
da CE - todo o território dos
novos membros foi considerado
como elegível para aquele tipo
de ajuda, dados os níveis aí
prevalecentes de PIB per capita
relativamente ao PIB per capita
médio da UE, mesmo se os tetos
de intensidade da ajuda variam
entre os novos membros e,
em certos casos, dentro
de seus territórios.

As novas diretrizes para ajuda
regional, válidas para o período
entre 2007 e 2013, foram
publicadas pela comissão em
dezembro de 2005. Para três
(os países bálticos) dos dez
novos Estados-membros,
a situação em termos de
elegibilidade para ajudas estatais
não se altera: esses países
continuarão a ter 100% do seu
território elegível para ajuda
regional e a intensidade máxima
da ajuda permanece em seu teto
(50%). Para outros novos
membros (Hungria, Eslovênia,
malta e Polônia), a cobertura não
se altera, em termos de território
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(permanecendo em 100%), mas a
intensidade máxima das ajudas é
reduzida, em certos casos de
maneira diferenciada segundo as
regiões de um mesmo país. Para
os demais novos membros, há
redução na cobertura territorial e
na intensidade máxima das ajudas.
Esses países se beneficiarão,
durante um período de dois anos,
de um mecanismo compensatório
que supostamente facilitará a
transição para a nova situação.

De forma geral, a expiração dos
mecanismos de transição aplicáveis
às ajudas sob forma de isenção
fiscal e aos instrumentos de apoio
setorial, aliada à redução das
áreas elegíveis para ajuda regional
e da intensidade máxima de
ajuda deste tipo, configura, para
os novos membros um quadro
nitidamente mais restritivo, no
que se refere à concessão de
ajudas de Estado, do que aquele
prevalecente na fase de pré-acesso.

Balanço da experiência
européia em matéria de
controle das ajudas de Estado

Conflitos entre instâncias
comunitárias e nacionais,
bem como dificuldades na
implementação dos procedimentos
de notificação ex ante das ajudas
e no enforcement das decisões
de reembolso das ajudas
consideradas ilegais pela
comissão,5 marcaram a história
da introdução e consolidação
política e jurídica de disciplinas
supranacionais ao uso de ajudas
de Estado na União Européia.

A "queda de braço" entre, de
um lado, a comissão e, de outro,
autoridades e produtores
nacionais ocorreu sobretudo em

setores nos quais se constatava
sobre-capacidade instalada no
mercado comum (aço, construção
naval e fibras têxteis sintéticas) e
em setores aos quais os países
atribuem relevância econômica
estratégica para seus objetivos
de desenvolvimento, como o
automobilístico (ver Dancet e
Rosenstock, 1996).

Mas é inegável que, ao longo
das últimas décadas, a política
comunitária de controle de ajudas
de Estado impôs-se e seus
critérios de análise e de avaliação
das ajudas de Estado acabaram
sendo adotados por
policy-makers de diferentes
Estados-membros.

Como avaliar os resultados da
política comunitária na área de
controle de ajudas de Estado?

Inicialmente, verificando a
evolução de certos indicadores,
como a participação das ajudas
no PIB, a evolução da intensidade
das ajudas (em relação ao valor
do investimento) e o peso das
ajudas com objetivos horizontais
ws à vis das ajudas setoriais,
a fim de avaliar se as ajudas
estatais na União Européia
tendem a se reduzir e a evoluir
para formas de intervenção
menos distorcivas. Observando
a política da comissão nessa
perspectiva, parece claro que
as evoluções observadas no
nível geral, na intensidade e na
qualidade das ajudas estatais
foram positivas. Assim, as taxas
de incentivo a projetos de
investimento tenderam a se
reduzir nos últimos 15 anos e
se mantiveram sistematicamente
abaixo dos patamares máximos
fixados pela comissão. Um

5 Em 30 de junho de 2006, havia 80 decisões de reembolso pendentes: Alemanha, Espanha, França e
Itália respondem por 83% dos casos pendentes e o valor totai de ajuda a ser recuperado com base em
decisões adotadas entre janeiro de 2000 e junho de 2006 é de 9,3 bilhões de euros.

resultado concreto foi a virtual
exclusão da possibilidade de que
os governos nacionais ofereçam
incentivos ao investimento de
grandes projetos, exceto quando
localizados em regiões designadas
pela comissão como menos
favorecidas ou em desenvolvimento.

Refletindo esse fenômeno,
os gastos governamentais
em incentivos (per capita) se
reduziram na maior parte dos
países da União Européia no
período de aplicação das
disciplinas comunitárias (Oman,
2000). Não se pode, no entanto,
atribuir exclusivamente ou até
mesmo majoritariamente às
disciplinas comunitárias essas
evoluções: outros fatores internos
de cada país, como as restrições
fiscais e a preferência por
políticas horizontais, certamente
desempenharam papel importante
nesse processo.

Nesse sentido, parece
perfeitamente possível
argumentar que a contribuição da
política comunitária para conferir
maior racionalidade econômica
às ajudas nacionais à indústria
e serviços foi positiva. Vista,
pois, sob a ótica da eficiência
econômica - uma das suas
rationales fundamentais - a
política comunitária parece ter
passado no teste.

Avaliada sob a ótica da coesão
econômica e social - a lógica
da eqüidade, segundo rationale
da política -, os resultados
receberam algumas críticas, que
questionaram sua capacidade
para bloquear tendências que
vão contra o objetivo de coesão,
como a concentração das ajudas
a P&D e inovação nos países
centrais e a competição que
estes movem, através de ajudas
regionais a seus territórios mais
pobres, com os países periféricos
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O tratamento das
ajudas de Estado
na UE é um capítulo
exemplar na história
da imposição
(negociada) da visão
comunitária às políticas
industriais dos
Estados-membros

da UE (Oman, 2000). Embora
esse questionamento aponte
para os limites da política
comunitária e para a resistência
dos Estados-membros em
cumprir estritamente as
disciplinas supranacionais
às "suas" ajudas, não é menos
verdade que a situação, do ponto
de vista da coesão da UE, seria
provavelmente muito pior se a
competição entre regimes
regulatórios e políticas de ajudas
às empresas praticada entre
os países da UE se desse sem
regras e sem sanções. Além
disso, nos últimos anos
a comissão restringiu
consideravelmente a margem
para a concessão de ajudas a
grandes projetos não localizados
em áreas desfavorecidas.
Portanto, a política comunitária
de ajudas de Estado certamente
deu alguma contribuição aos
objetivos de coesão econômica e
social do projeto de integração,
embora seja difícil avaliar a
importância dessa contribuição.

Há evidentemente pontos fracos
na política comunitária, mas
estes refletem principalmente os
limites que a comissão enfrenta
para restringir (mais) os graus
de liberdade dos policy-makers
nacionais, remetendo, pois,
às condições políticas em que
as disciplinas comunitárias são
desenhadas e implementadas.
Por um lado, é crescentemente
importante o papel dos governos
subnacionais na gestão das
ajudas de Estado, o que dificulta
o funcionamento do sistema de
notificações. Por outro, a pressão
crescente das disciplinas
comunitárias sobre as políticas

nacionais tende a incentivar
ações no sentido de implementar
medidas e formas de intervenção
menos transparentes,
especialmente na área de
isenções e deferimentos fiscais.

O último Scoreboard das ajudas
de Estado publicado pela
comissão ressalta as dificuldades
para quantificar certas ajudas
de Estado de grande porte,
que distorcem fortemente a
concorrência e têm impacto
significativo sobre o nível
agregado de ajudas, no plano
europeu. O mesmo documento
reconhece de forma explícita
que o volume de ajuda setorial
e individual às empresas -
considerada mais distorciva
do que a ajuda horizontal - é,
nas estatísticas, "artificialmente
baixo", em função das
dificuldades para quantificar o
"elemento de ajuda" concedido às
firmas em dificuldade sob a forma
de um empréstimo ou garantia.

Como observam Dancet e
Rosenstok (1998), os Estados-
membros aprenderam a usar os
sistemas de ajudas de modo
sofisticado, de tal forma que, em
setores considerados estratégicos,
"eles montam pacotes de ajuda
a partir de diferentes sistemas
de apoio para atrair projetos
de investimento móveis
internacionalmente ou para evitar
a relocalização de implantações
existentes, estejam estas em
áreas assistidas ou não".6

Um resultado previsível dessa
evolução é que o montante de
ajudas de Estado efetivamente
concedidas pelos governos
nacionais se distancie dos

6 Para tentar evitar a emergência de novas modalidades de guerra fiscal, o Conselho Europeu adotou, em
dezembro de 1997, um Código de Conduta para a Taxação dos Negócios (Business Taxation), pelo qual
os Estados-membros concordam em não introduzir medidas tributárias "prejudiciais" (harmfut) e em
eliminar medidas vigentes com esta característica. Em 1998, a comissão começou a se ocupar do tema
da aplicação das regras de ajudas do Estado a medidas relacionadas à taxação direta das empresas.
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montantes notificados à comissão
pelos países-membros. Uma
auditoria interna do governo,
realizada a pedido do gabinete do
primeiro-ministro da França,
estimou em 4% do PIB - ou seja,
seis vezes e meia o valor notificado
pelo país à comissão - o valor
total das ajudas de Estado às
empresas em 2005. Foram
identificados 730 tipos de ajudas
nacionais e milhares de dispositivos
de ajudas subnacionais. As
ajudas para a "redução do custo
do trabalho" representariam 42%
do total identificado, as isenções
fiscais, 15%, e as ajudas aos
investimentos, 11%
(Lê Figaro, 2007).

LIÇÕES PARA
O MERCOSUL

As condições políticas que
estiveram na origem da
introdução de regras de controle
das ajudas de Estado no tratado
constitutivo da CE e o quadro
institucional e jurídico em que o
regime é administrado fazem da
experiência européia nessa área
um caso único e não passível
de transposição para outros
contextos históricos, como
o do Mercosul.

De fato, o tratamento do tema na
União Européia está, desde a
origem, profundamente ancorado
numa visão liberal do modelo de
integração, traduzindo certos
consensos básicos em torno de
objetivos - como a constituição
do mercado comum - e valores
fundamentais para a consecução
daqueles objetivos - como o
papel fundamental da
concorrência e da política de
competição. Mas o regime de
ajudas de Estado também está
ancorado solidamente em
instituições e procedimentos
rigorosamente supranacionais

(a Comissão Européia e a Corte
Européia de Justiça).

Essa dupla "ancoragem" é um
dado essencial do processo de
desenho e implementação da
política, que ocorreu em um
ambiente caracterizado por
fricções permanentes entre
autoridades comunitárias e
nacionais e por fortes
resistências de alguns dos mais
importantes países-membros
do bloco. Nesse sentido, o
tratamento das ajudas de Estado
na União Européia é um capítulo
exemplar na história da
imposição (negociada) da visão
comunitária - concretizada na
política de competição da
comunidade - às políticas
industriais dos Estados-
membros, que operam segundo
a lógica estrita dos interesses
nacionais e infra-nacionais.

"Blindado" política e
institucionalmente contra
as críticas das autoridades
nacionais, o regime de ajudas
de Estado pode não apenas
sobreviver, mas ainda tornar-se
crescentemente sofisticado
e adaptar-se a evoluções
estruturais e teóricas, bem como
ao processo de ampliação da
União Européia. A valorização de
políticas horizontais, a revisão
das diretrizes na área de ajudas
de corte regional e a elaboração
do State Aid Action Plan são
alguns exemplos do processo
evolutivo que marcou a política
comunitária nessa área.

Uma crescente preocupação dos
policy-makers de Bruxelas tem
sido a consistência entre as
políticas voltadas para aumentar
a coesão econômica e social da
UE e, em especial, entre as
políticas de redução de
assimetrias estruturais e o
regime de ajudas de Estado.

Essa preocupação tem estado
presente sobretudo nas
discussões em torno das
políticas de corte regional,
nacionais e comunitária,
ensejadas pela ampliação
recente do bloco.

Essas características
"estruturais" do regime europeu
de ajudas de Estado de certa
forma afastam a experiência
européia do Mercosul.
Os requisitos políticos e
institucionais para a adoção e
implementação de uma política
comunitária cujo objetivo seja
limitar a autonomia das políticas
nacionais, tornando-as
compatíveis com o objetivo de
integração econômica em um
marco de eficiência e eqüidade,
são muito elevados.

Em contraste, no Mercosul,
não há qualquer indício de
institucionalidade supranacional,
e mesmo as instâncias
intergovernamentais funcionam
com poucos recursos e suas
normativas não são muitas
vezes implementadas nos
países-membros. Além disso,
os consensos em torno de
objetivos últimos - em que pese
a expressão "mercado comum"
ser o essencial do nome do bloco
- não parecem ter sido capazes
de gerar convergência estratégica
entre os membros, no que se
refere aos valores essenciais
do projeto, políticas prioritárias
e meios para alcançar objetivos.
Para completar, apenas
recentemente, e de forma tímida,
o Mercosul criou um mecanismo
voltado para atenuar assimetrias
estruturais intrabloco (o FOCEM).

Se é verdade que há um evidente
gap entre o nível de exigência
institucional e política associado
ao regime europeu de ajudas de
Estado e a situação atual do
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Qualquer esforço
para tratar o tema
das assimetrias de
políticas industriais
no Mercosul deveria
olhar com cuidado
para a experiência
européia e dela retirar
algumas lições

Mercosul, não é menos correto
afirmar que qualquer esforço para
tratar o tema das assimetrias de
políticas industriais nesse bloco
deveria olhar com cuidado para a
experiência européia e dela retirar
algumas lições.

Isso porque, apesar das
diferenças acima apontadas,
ambos os projetos visam a
alcançar um estágio de
integração profunda, e é em
relação a esse objetivo que a
regulação de ajudas de Estado
torna-se um instrumento relevante
para a integração. De fato, à
medida que, no Mercosul, se
eliminam as barreiras intrabloco e
se consolida a União Aduaneira,
tende a crescer o potencial
distorcivo das ajudas de Estado
sobre os fluxos de comércio
entre os países-membros, mas
também sobre as decisões de
alocação dos investimentos e a
formação dos custos de produção
das empresas. Esse potencial de
distorção tende a crescer pelo
fato de que, com a consolidação
da União Aduaneira, o Mercosul
tende a ser efetivamente
percebido pelos investidores
como o espaço de referência em
suas decisões de investimento,
ampliando os incentivos para
que os Estados-nacionais e
a entidades subnacionais se
envolvam na competição para
atrair investimentos. Tudo isso
também aconteceu na Europa
e esteve na origem da regulação
comunitária das ajudas nacionais
às empresas. Isso significa que,
apesar de todas as diferenças
existentes entre o Mercosul e a
União Européia, no que se refere
ao tratamento das assimetrias,
a experiência européia é, para o
bloco sub-regional, uma referência
inescapável. O objetivo de
constituir um território aduaneiro
único exige que o tema das

assimetrias - especialmente
as de política - entre na agenda
do bloco, ainda que apenas por
preocupações de eficiência.
Ora, uma lição muito clara da
experiência européia diz respeito
às condições políticas em
que esse tipo de agenda é
implementada e aos requisitos
político-institucionais para que tal
implementação seja bem-sucedida.

No que tange ao primeiro
aspecto, a experiência européia
não deixa margem a dúvidas:
a agenda de assimetrias é
altamente conflituosa, e o
disciplinamento de políticas
nacionais potencialmente
produtoras de assimetrias se
dá em um ambiente de "luta"
entre autoridades comunitárias,
nacionais e subnacionais. Em um

processo de integração composto
por países em desenvolvimento
(alguns dos quais organizados
politicamente como federações),
dentro dos quais há regiões
especialmente pobres, essa
característica tende a se
acentuar.

No que diz respeito ao segundo
aspecto, sem pretender replicar
a experiência européia,
caracterizada por alto grau de

supranacionalidade, o que chama
a atenção é o papel da comissão
na gestação e implementação
das políticas para tratar das
assimetrias. A comissão é, nesse
processo, a "voz regional", que
se contrapõe às vozes nacionais
e as enfrenta em permanência.
Parece muito claro que as
probabilidades de que o
Mercosul avance na direção da
supranacionalidade à Ia União
Européia são próximas de zero,
mas a implementação de uma
agenda de tratamento de
assimetrias no Mercosul
requererá, em alguma medida e
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sob um formato institucional
que não se pretende aqui definir,
a constituição de uma "voz
regional", no plano econômico.

Além disso, há componentes na
experiência européia que podem
se adaptar às necessidades
e possibilidades do Mercosul:
é o caso de alguns critérios e
parâmetros de avaliação de
compatibilidade, sobretudo os
que se utilizam na regulação
específica de grandes projetos
de investimento, ou a importância
atribuída ao conceito de falhas
de mercado, que atua como
macrocritério de avaliação das
ajudas.

De forma mais ampla - isto é,
não se restringindo ao regime
de ajudas de Estado -, a
experiência européia no
tratamento das assimetrias de
política também traz lições úteis
para o Mercosul. Uma delas é
certamente a constatação de que
a própria agenda de assimetrias
é variável e seu escopo e
prioridades dependem das etapas
e objetivos do processo de
integração. Em um processo de
integração, assimetrias existem
em muitos (senão em todos)
campos de política econômica
e social, mas nem todas são
igualmente relevantes para os
objetivos da integração: identificar
as mais relevantes, aquelas
cujo tratamento é essencial
não apenas à luz dos objetivos
de determinada etapa de um
processo de integração, mas
também da necessidade de se
gerar um jogo de soma positiva
entre os Estados-membros, é
uma tarefa prioritária.

No Mercosul, esse esforço de
'localização dinâmica" da agenda
de assimetrias de política é
essencial, tendo-se em vista não
somente a carência de recursos

humanos e institucionais de que
dispõe o processo de integração,
mas também o fato de que,
nesse processo de integração,
o tratamento das assimetrias
de política pode concorrer
decisivamente para, pelo menos,
reduzir as probabilidades de que
tais assimetrias reforcem as
de natureza estrutural.

Nesse sentido, a agenda
de tratamento das assimetrias
de política adequada às
características estruturais do
Mercosul e aos objetivos de curto
e médio prazo da integração deve
estar centrada naquelas políticas
com maior capacidade para
produzir distorções nos fluxos
de comércio e de investimento
e para perpetuar a fragmentação
dos mercados nacionais no
interior do bloco. O trabalho
de Baruj et alli (2005) identificou
de forma muito adequada os
principais instrumentos das
políticas nacionais de
competitividade que "conspiram"
contra os objetivos da integração
profunda, e o estabelecimento
de um quadro regulatório para
gerenciar as assimetrias
identificadas e reduzir (ou
até eliminar) seus efeitos
econômicos deveria receber
prioridade na agenda de
assimetrias de política do
Mercosul.

Além disso, há diferentes formas
de tratar as assimetrias de
política identificadas como
relevantes. Essas formas vão da
competição regulatória ampla ao
estabelecimento de políticas
comuns, passando pelo
reconhecimento mútuo, pela
convergência e pela coordenação
de políticas. A escolha do modelo
de tratamento das assimetrias de
política não é neutra em relação
ao objetivo de integração e

depende de características
estruturais do processo (grau de
interdependência entre os países,
nível de compartilhamento de
certos valores econômicos e
sociais etc). O certo, no entanto,
é que não há qualquer
equivalência entre o tratamento
das assimetrias de política e a
adoção de políticas comuns, que
é apenas a forma mais exigente
de gestão dessas assimetrias.
A visão maximalista do tema
da gestão das assimetrias de
política - que identifica como
objetivo único do tratamento
desse tipo de assimetria o
estabelecimento de políticas
comuns - dificulta politicamente
até mesmo a admissão de que
pode ser importante incluir esse
tema na agenda de um processo
de integração.

Essa é uma consideração de
muita relevância para o Mercosul.
De fato, não apenas a agenda de
tratamento de assimetrias deve
ser focalizada em função das
características estruturais e dos
objetivos do bloco - priorizando-
se as assimetrias de políticas
vis à vis das assimetrias
estruturais e centrando os
esforços nas assimetrias
derivadas das políticas nacionais
de competitividade -, como
também é necessário "calibrar"
os esforços de convergência de
política, definindo-se alvos
prioritários das disciplinas,
mecanismos de transição para
a adequação dos instrumentos
nacionais vigentes às novas
regras e objetivos etc.

Mais além, é importante não
confundir o estabelecimento de
certas disciplinas que reduzam o
potencial distorcivo das políticas

nacionais com o estabelecimento
de uma política comum. Nem
mesmo a União Européia

RBCE - 91 61



É legítimo
perguntar-se se a
agenda de coesão
e de eqüidade de um
projeto de integração
pode ser implementada
de forma sustentável
fora de um marco geral
de política orientado
pela visão liberal

estabeleceu uma política industrial
comum, e isso não decorre apenas
da hegemonia de uma visão
ideológica que rejeita a idéia de
política industrial. A experiência
européia na administração do
tema de normas e padrões
técnicos - próprio da política
industrial - é elucidativo a esse
respeito (ver segunda seção).

Um comentário final, de ordem
geral. A experiência européia no
tratamento das assimetrias
estruturais e de política sugere,
para o Mercosul, uma pergunta
para a qual este trabalho não
pode oferecer resposta.

De fato, a União Européia é um
processo que está historicamente
na origem da formulação, como
problema de política pública,
do tema das relações entre
processos de integração e
distribuição de custos e
benefícios deles derivados. Ao
mesmo tempo em que formulava
a questão distributiva inerente
aos processos de integração, o
projeto europeu identificava nas
ações dos Estados nacionais
que dele participam uma fonte
potencial de alteração "artificial"
da distribuição de custos e
benefícios que decorreria do
funcionamento apenas do
mercado. Sucede que as ações
de um dos Estados-membros,
ao alterar os resultados derivados
do mercado, podem fazê-lo em
prejuízo dos demais sócios.

Portanto, tanto a distribuição,
via mercado, dos custos e
benefícios da integração, quanto
a intervenção estatal para influir
no resultado podem afetar
negativamente a coesão
econômica e social do processo,
gerando conflitos entre países,
regiões e grupos sociais. A
agenda do tratamento das

assimetrias na União Européia
emerge a partir dessas
constatações, mas é desde o
início rigorosamente "enquadrada"
pela adesão do bloco aos
princípios do liberalismo
econômico e à competição como
um valor econômico de primeira
ordem. Sem esse
"enquadramento",
operacionalizado e monitorado
pela comissão, pode-se supor
que o tratamento da agenda de
assimetrias de política em uma
área tão sensível quanto a das
políticas industriais não teria
sido possível.

Essas considerações sugerem
que a agenda de tratamento das
assimetrias na União Européia
é tributária de considerações
de eqüidade, mas que tais
considerações são
permanentemente qualificadas
e "interpretadas" à luz dos
princípios da liberdade de
competição.

Nesse sentido, é legítimo
perguntar-se - num momento
em que o Mercosul inaugura seu
primeiro instrumento condensado
de tratamento das assimetrias
estruturais e em que os
países-membros demonstram
preocupações com o tema
distributivo na agenda da
integração - se a agenda de
coesão e de eqüidade de um
projeto de integração (e até
mesmo a própria integração,
como projeto e objetivo) pode
ser implementada de forma
sustentável fora de um marco
geral de política orientado pela
visão liberal, que esteve tão
fortemente presente no tratado
fundador da Comunidade
Européia e manteve sua posição
inquestionavelmente hegemônica
ao longo de cinco décadas de
integração. •
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