
O que esperar das
negociações comerciais

Em 2006, o sistema multilateral de
comércio comemorou 20 anos do
lançamento da Rodada Uruguai,
mas as negociações da Rodada de
Doha estão paralisadas. O Tratado
de Assunção que instituiu a criação
do Mercosul completou 15 anos,
mas o ideal do mercado comum está
distante. Não houve progressos no
acordo Mercosul — União Europeia
e, nem para um possível acordo Mer-
cosul — Estados Unidos.

O que esperar para 2007? Um
dado importante é o desenrolar das
negociações multilaterais. De certa
forma, a estratégia de condicionar as
negociações Mercosul com os EUA e
a União Europeia aos resultados da
Rodada de Doha parecem cada vez
mais distantes. Um segundo tema é o
futuro do Mercosul. O terceiro, são
os rumos da agenda da política de
comércio exterior brasileira.

A Rodada de Doha lançada, em
2001, começou ambiciosa, cobrindo
todos os temas que fazem parte das
regras da Organização Mundial do
Comércio (OMC) e com a possibili-
dade de incorporação de novos itens,
como políticas de competição. Em
adição, o mandato acordado pelos
países-membros da OMC apresentou
dois importantes compromissos: pro-
moção de uma ampla liberalização
do comércio agrícola e negociações
comerciais que contribuíssem para o
desenvolvimento dos países e redução
da pobreza.

Após os impasses na reunião Mi-
nisterial de Cancun (2003) na área
agrícola, as negociações só foram
retomadas, em julho de 2004, mas
com menos ambição. As negocia-
ções deveriam se concentrar em
quatro temas: agricultura; produtos
não-agrícolas; serviços; e, facilitação
de comércio.

As negociações na OMC seguem o
princípio do single undertaking — o
acordo final só é assinado depois de
todos os temas terem sido negocia-
dos. O princípio garante que os países
possam avaliar se no balanço final
de concessões e ganhos, o resultado
é positivo. Ao mesmo tempo, se um
tema é alvo de negociações conflituo-
sas, os países tendem a se concentrar
no mesmo, pois se não houver um
acordo, não é possível alcançar um
acordo global.

As negociações agrícolas englo-
bam três questões: subsídios às ex-
portações; medidas domésticas
de apoio à renda agrícola; e,
acesso a mercados (tarifas e
barreiras não-tarifárias).
Os principais obstáculos
para o acordo estão nas
propostas, consideradas
modestas, de redução
dos programas de
apoio doméstico à ren-
da agrícola pelos EUA
e as ofertas limitadas
da União Europeia de
acesso a mercados.
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Impasse agrícola
Na Rodada Uruguai (1986/1994),
o impasse agrícola foi resolvido por
um acordo entre os EUA e a União
Europeia, apoiado pelo Japão e o
Canadá. Na OMC, as decisões são
consensuais. Numa organização com
mais de 100 membros, o consenso
tende a ser construído, a partir de um
grupo identificado como o principal
articulador e interlocutor do proces-
so. A negociação agrícola permanece
como o principal obstáculo na Roda-
da de Doha.

Em meados de 2007 será vota-
do o Trade Promotion Authority
(TPA) — a delegação de poder que o
Congresso dos EUA concede ao Exe-
cutivo para a realização de acordos.
Nada impede que as negociações,
mesmo sem a aprovação do TPA,
continuem. No entanto, perdem
relativamente a sua importância.
Os acordos precisam da aprovação
do Congresso. A recente eleição
garantiu maioria para o Partido
Democrata no Congresso. Esse é
um dado novo nas perspectivas das
negociações comerciais dos EUA.
Quais os cenários possíveis para a
Rodada de Doha?

•l A percepção que os democratas
não irão renovar o TPA poderá levar
os países a tentarem concluir algum
acordo, no primeiro semestre de
2007. Haveria um consenso em torno
de concessões mínimas nas áreas ne-
gociadas e um acordo implícito que as
negociações seriam retomadas, após
as novas eleições presidenciais. Um
cenário similar já ocorreu, durante
a Rodada de Tóquio, em meados da
década de 70.

• A última aprovação do TPA, em
2001, mostrou que os congressistas
estão dispostos a ampliarem o escopo
de exigências para a delegação de po-
der ao Executivo. Temas, como meio
ambiente, cláusulas de trabalho, pro-
teção a setores sensíveis, tendem a se-
rem priorizados pelos democratas na
hipótese de uma renovação do TPA,

em 2007. Nesse caso, os negociado-
res estadunidenses podem criar mais
obstáculos para um acordo na área
agrícola e demandarem uma nova
revisão do mandato de Doha.

B No cenário político-internacional,
as críticas proliferam em relação à po-
lítica do presidente Bush. O governo
decide mostrar a sua contribuição no
sistema multilateral de comércio, algo
similar ao que ocorreu após setembro
de 2001 para o lançamento da Ro-
dada de Doha, e oferece concessões
substantivas na área agrícola. A União
Europeia segue, em parte, os EUA. No
entanto, é preciso mostrar ganhos e,
logo, em troca os países em desenvol-
vimento aumentam suas ofertas nas
áreas de serviços e reduções tarifárias
de produtos não-agrícolas.

O cenário três é pouco provável,
pois significa perda do apoio do
lobby agrícola, num ano de eleições
presidenciais. O cenário dois é pos-
sível, mas significa que a Rodada
de Doha irá se prolongar por mais
anos. O cenário um é, talvez, o mais
provável, mas apenas adiará por mais
anos os impasses das negociações
multilaterais.

O que se pode ter relativa cer-
teza, é que a realização de acordos
regionais, bilaterais tende a ganhar
novo ímpeto com os cenários pouco
otimistas em relação às negociações
multilaterais.

No contexto analisado, a agen-
da de negociações Mercosul-EUA
fica ainda mais "complexa". O não
progresso de Doha impede que os
temas sensíveis do Mercosul (in-
vestimentos, compras de governo,
direitos de propriedade intelectual)
e dos EUA (apoio doméstico à ren-
da agrícola, obrigações relativas às
investigações sobre dumping e sub-
sídios) possam ser solucionados no
sistema multilateral e que um acordo
Mercosul-EUA se restrinja ao acesso
de mercados. Em adição, um TPA
aprovado pelos democratas poderá
ter mais restrições para negociar

os temas sensíveis, além da inclusão
obrigatória das cláusulas ambientais
e trabalhistas, temas que o governo
brasileiro tradicionalmente rejeita
como parte de acordos comerciais.

Mercosul
No ano 2006, a união aduaneira
do Mercosul deveria estar em vigor,
conforme determina o Protocolo de
Ouro Preto de 1994. As crises das
economias do Mercosul, contenciosos
entre os países, e objetivos distintos
de políticas económicas, levaram ao
não cumprimento da meta. O anún-
cio da "morte", da "irrelevância"
do Mercosul foram palavras usadas
por alguns. A forma de dar uma
nova chance para o projeto da união
aduaneira foi a criação de exceções.
Uma se refere à prorrogação da plena
vigência da Tarifa Externa Comum
(TEC) e do livre-comércio intra-regio-
nal. A segunda, ao uso de cláusulas
de salvaguardas — o Mecanismo de
Adaptação Competitiva — que per-
mite, após uma investigação, o uso de
medidas temporárias protecionistas
no comércio Brasil-Argentina. Num
cenário otimista, a plena união adua-
neira irá vigorar em 2010.

A prorrogação das medidas de ex-
ceções e as cláusulas de salvaguardas,
no entanto, não é vista, seja pelos
seus críticos ou defensores, como a
solução para o Mercosul. Os críticos,
em especial no Brasil, a interpretam
como concessões às demandas prote-
cionistas da Argentina. Os defenso-
res a entendem como a flexibilização
necessária para a continuação do
processo de integração. Ambas as
posições partilham em comum a ideia
que, apenas prorrogar exceções, não
é a solução para o Mercosul. É nesse
ponto, que o tema das perspectivas
do Mercosul surge.

Seria ingénuo supor que os pro-
blemas de um processo de integração
regional sejam solucionados por me-
didas adotadas num ano. No entanto,
o compromisso com medidas sinaliza
a possível trajetória da integração.
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Um exemplo sempre lembrado é de
1985 quando a Comunidade Euro-
peia firmou um compromisso com
cronograma e uma agenda detalhada
de negociações para a implementação
do mercado comum, em 1992. No
caso do Mercosul não se trata da for-
mação de um mercado comum, mas
definir qual o processo de integração
que os países-membros desejam e que
medidas devem ser adotadas e nego-
ciadas para o modelo de integração
desejado. Há uma distância em pro-
clamar o compromisso com a meta
de uma união aduaneira ou mercado
comum, e a agenda de medidas que
estão sendo implementadas.

de
Eleger o Mercosul para analisar
perspectivas de negociações comer-
ciais pode ser considerado um tema,
no mínimo, "cansativo". As questões
tendem a serem as mesmas. No entan-
to, há uma mudança no contexto do
Mercosul. Há uma nítida desilusão
em relação aos benefícios do Merco-
sul dos sócios menores — Paraguai e
Uruguai. Argentina e Brasil apoiam
o aprofundamento do processo de in-
tegração, mas não existem propostas
e compromissos claros em relação à
condução do processo. Qual a pers-
pectiva do Mercosul para 2007?

Í
Nada muito diferente do que

« já ocorre a alguns anos. Con-
tenciosos são solucionados politica-
mente. A importância do comércio
intra-regional é influenciada prin-
cipalmente por questões cambiais,
crescimento económico dos países e
padrão de vantagens comparativas.
Os dois outros cenários pressupõem
que os sócios do Mercosul definam o
que esperam do bloco.

2 A união aduaneira não atende
» aos interesses de todos os paí-

ses participantes. Acordos extra-blo-
cos são admitidos, como o possível
acordo Uruguai-EUA. Acordos no
comércio de serviços, facilitação de
negócios, comércio, temas de infra-

estrutura física e energética e outros
permanecem na agenda. Esse cenário
não exclui a criação de um arcabouço
institucional que gerencie e solucio-
ne os possíveis contenciosos entre os
países. O Tratado de Livre Comércio
entre os EUA, Canadá e México é um
exemplo, não para ser replicado, mas
como referência de que uma ampla
agenda de negociações não exige com-
promissos de uma união aduaneira.
A diferença seria a possibilidade que
no âmbito do Mercosul o acordo de
livre-comércio fosse acompanhado
por políticas públicas comuns de re-
dução de assimetrias produtivas e/ou
de desequilíbrios regionais. Não há
uma "camisa-de-força" para a forma
como os países decidam qual o for-
mato de integração que mais beneficie
os seus objetivos domésticos.

3 Os países do Mercosul expres-
* sam o seu compromisso com

uma união aduaneira e a possível
formação de um mercado comum. É
necessário definir a TEC. O Brasil,
em especial, aceita reduções de tarifas
para bens de capital e eletro-eletrôni-
cos. A Argentina aceita maior aber-
tura comercial em relação a produtos
têxteis e de vestuário. O histórico an-
terior do Mercosul leva ao tema de re-
dução de assimetrias produtivas que
se refletem nos fluxos de comércio. A
estrutura produtiva brasileira é refle-
tida num comércio assimétrico, onde
predominam exportações de manu-
faturados e importações de produtos
básicos. Voltar aos compromissos do
Tratado de Assunção significa que a
formação do Mercosul seria um meio
de "melhorar a competitividade" de
todos os países da região no cenário
internacional. O que isso significa?
Como a integração do Mercosul
auxilia nessa questão? Essa é uma
agenda que ainda não foi esclareci-
da. O cenário três pressupõe essas
definições. A criação do FOCEM
(Fundo de Convergência Estrutural
do Mercosul) no valor de US$ 100
milhões, onde o Brasil contribui com
70% e recebe 10%, Paraguai contri-

bui com 1% (recebe 48%), o Uruguai
contribui com 2% (recebe 32%), e a
Argentina contribui com 27% (recebe
10%), é apresentada como uma pri-
meira resposta para como lidar com
assimetrias. No entanto, não estão
definidas as prioridades do fundo e
como serão utilizadas.

Os cenários dois e três sugerem
definições de rumos do Mercosul. O
cenário um, talvez o mais provável,
sinaliza o desgaste gradual do pro-
jeto Mercosul. Nada de novo, no
entanto, o contínuo "desgaste" com
o processo pode torná-lo irrelevante
para os planos de desenvolvimento
dos seus membros. A perspectiva,
aqui sugerida, é que mais um ano de
indefinições do Mercosul torna o ce-
nário de curto prazo uma perspectiva
de longo prazo.

O tema central para as negocia-
ções comerciais do Brasil parte da
definição de suas políticas comer-
ciais, que atualmente abrangem um
leque amplo de temas (investimen-
tos, serviços, compras governamen-
tais, propriedade intelectual, entre
outros). A abrangência dos temas
requer a análise de como as nego-
ciações influenciam as trajetórias
de crescimento do país e seus planos
de desenvolvimento.* Quais são as
implicações para acordar com uma
tarifa externa comum que incorpore
menores alíquotas para bens de te-
lecomunicações, por exemplo? Qual
é o papel do Mercosul, excluindo
questões geopolíticas, no aumento do
comércio e de investimentos do Brasil
na economia mundial? Quais são as
implicações de uma maior abertura
comercial para o comércio de servi-
ços, seja nas negociações da OMC ou
com países desenvolvidos?

As perspectivas das negociações
comerciais dependem dos rumos da
política de comércio exterior e a de-
finição do seu papel numa agenda de
desenvolvimento do país. Essa é uma
questão não-consensual na socieda-
de brasileira e não definida de forma
clara nas políticas governamentais,
desde o final dos anos 90.

Text Box
Fonte: Conjuntura Econônica, n. 12, p. 43-45, dez. 2006.




