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A discussão referente às implicações das negocia-

ções multilaterais sobre subsídios tem ocupado não

só pesquisas acadêmicas (Anderson, 2004; Staiger

e Bagwell, 2005), como também o debate atual sobre

a formulação de opções de "políticas industriais" e co-

merciais, em particular dos países em desenvolvimen-

to (Fernandes, 2006).

O ASMC é fruto de compromisso multilateral entre

diferentes percepções quanto à rationale para a utili-

zação de subsídios e seu impacto no comércio inter-

nacional (WTO, 2006), e inclui uma classificação das

políticas de subsídios, que reflete o entendimento de

que políticas de governo, que interferem na alocação

de recursos, geram impactos diferenciados sobre os

fluxos de comércio. Por essa razão, foram negocia-

dos procedimentos para ações junto à OMC, que se

diferenciam em função do grau de distorção ao co-

mércio gerado pelos subsídios - os "Remediei, na

linguagem do Acordo - e aprimoradas as regras refe-

rentes à aplicação de medidas compensatórias, que

visam a neutralizar os efeitos dos subsídios.
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Sua negociação na Rodada Uruguai acomodou pers-

pectivas antagônicas entre os Estados Unidos e a

Comunidade Européia, advindas de discussões tra-

vadas no Gatt, na década de 1970 (Rodada Tóquio). A

posição norte-americana sempre foi a de estabelecer

disciplinas mais restritivas para os subsídios. Em con-

traste, a maioria dos outros países, cuja posição era

representada mais explicitamente pela CE,1 defendia

a visão de que subsídios constituem importantes e

legítimos instrumentos de política econômica e soci-

al, e uma "válvula de escape" necessária para o apoio

a indústrias durante períodos de recessão econômi-

ca. Advogava, portanto, uma definição de "subsídio"

que permitisse assistência para o ajustamento estru-

tural e desenvolvimento regional (Stewart, 1993, p. 37).

Adicionalmente, outros membros da OMC, que não

os EUA, consideravam ser também necessário res-

tringir a utilização do instrumento da "defesa comer-

cial" como política de proteção comercial.2 De fato, a

limitação da possibilidade de concessão de subsídi-

os não deveria minorar a relevância da negociação

quanto aos impactos da aplicação de medidas com-

1 Esta posição era apoiada pelo Canadá, Países Nórdicos e México, além
de outros países em desenvolvimento, como a Coréia, índia e Brasil, que
também defendiam cláusulas ainda mais flexíveis para os países em
desenvolvimento.
2 Como já notório, esse viés na utilização do instrumento não se restringe
aos países desenvolvidos - diversos países em desenvolvimento vêm
aplicando as medidas previstas pelo ASMC, na medida em que observam
aumento de importação em função da maior abertura de seus mercados.
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pensatórias sobre os fluxos de comércio, bastante

difundidos na análise econômica (Bagwell & Staiger,

2005; Sykes, 2003).

O progresso na liberalização comercial pressupôs,

portanto, avanços, em paralelo, nas duas faces do

mesmo tema: disciplinas para as políticas de subsí-

dios e para a aplicação de medidas de correção dos

seus efeitos distorcivos.

Dentre os resultados que foram alcançados na Roda-

da Uruguai, destacam-se: (a) a definição do "subsídio"

em função, entre outros, da existência de "benefício",

auferido pelo receptor do subsídio; (b) a introdução de

uma classificação das políticas de subsídio, conforme

seu impacto sobre o comércio; (c) estabelecimento de

presunção de "grave dano", em determinadas circuns-

tâncias, aplicáveis a subsídios acionáveis; e (d) critéri-

os para a aplicação de medidas compensatórias.

Não obstante os avanços observados, os profundos

antagonismos existentes implicaram lacunas

conceituais e metodológicas importantes, e vários dos

conceitos contidos no Acordo não foram definidos de

forma suficientemente clara. Um exemplo é a própria

definição de benefício, conceito fundamental para a ca-

racterização de existência de subsídio. E são justa-

mente os "unfinishedbusinesg' da Rodada Uruguai que

têm propiciado a proliferação de controvérsias comer-

ciais no tema.

À exceção das disciplinas referentes a subsídios proi-

bidos, o ASMC não implicou restrição substantiva à

intervenção dos governos nas atividades industriais.

Esse fato, no presente cenário da concorrência inter-

nacional, aliado aos resultados dos contenciosos tra-

vados no âmbito do Órgão de Solução de Controvérsi-

as da OMC e à entrada de novos participantes na

OMC, como os países do leste europeu, China e

Rússia, de economias não predominantemente de

mercado, motivaram que o tema fosse novamente in-

cluído na agenda de negociações da Rodada de Doha.

O presente artigo examina as principais questões que

estão sendo discutidas no curso das negociações so-

bre o ASMC, bem como suas possíveis implicações

sobre as políticas públicas.

3 Declaração Ministerial, WT/MIN (01) /DEC/1, de 20 de novembro de
2001, parágrafo 28.

AS PROPOSTAS SOBRE
SUBSÍDIOS NA RODADA DE DOHA
E AS CONTROVÉRSIAS DA OMC:
O DEBATE

O mandato negociador3 da atual Rodada estabeleceu

que deveriam ser revistas as disciplinas previstas no

Acordo, com o objetivo de "clarificá-las e aprimorá-las".

Não obstante a timidez na linguagem quanto aos obje-

tivos acordados, é ampla a gama de propostas de revi-

são do ASMC apresentadas no Grupo Negociador de

Regras da OMC. Na prática, as posições negociado-

ras, expressas em iniciativas de importantes atores,

envolvem temas substantivos, como os de definição e

classificação de subsídios, regras para financiamento

e créditos à exportação, critérios e metodologias para

cálculo do montante do benefício, e temas referentes

aos procedimentos de investigação para aplicação de

medidas compensatórias. Seus objetivos, implícitos ou

explícitos, buscam atender a interesses domésticos

distintos: ou a defesa dos interesses exportadores, ou

a preservação de maior flexibilidade para concessão

de subsídios. A Rodada de Doha foi interrompida em 24

de julho de 2006, em razão dos obstáculos não supera-

dos nas negociações sobre subsídios agrícolas.

Na medida em que os resultados das controvérsias

não constituem jurisprudência, observa-se que mui-

tos dos temas envolvidos nos casos estão sendo re-

tomados nas negociações: os países buscam, por

meio de modificações no texto do Acordo, referendar

a interpretação que melhor atenda a seus interesses,

seja preservando seu grau de liberdade para a

implementação de programas de subsídios, seja tor-

nando menos rigorosos os critérios requeridos para a

apresentação de recursos.

Nesse sentido, destacam-se as questões relativas à

própria definição dos subsídios - em especial, aque-

las pertinentes à definição e cálculo de benefício (in-

cluindo a necessidade de sua mensuração, para fins

de recursos); à definição de subsídios específicos; à

caracterização de subsídios à exportação; e à deter-

minação de grave dano.

Dessa forma, a negociação retoma questões recorren-

tes da análise dos subsídios e seus impactos no co-

mércio internacional, e reproduz-se a discussão de

questões presentes em rodadas de negociações ante-

riores do Gatt. As posições negociadoras dos países-
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membros apresentam clivagens ou convergências pre-

visíveis, condizentes ou com seus interesses de preser-

vação de espaço para suas políticas domésticas de sub-

sídios, ou com preocupações de proteção contra o im-

pacto dessas políticas sobre os fluxos comerciais.

Ressalte-se, também, que o início da rodada foi

concomitante com a entrada da China na OMC. Ain-

da que a análise das implicações da participação

desse novo membro seja um "ongoing business", a
presença no mercado internacional de um país cujas

empresas são fortemente amparadas pelo Estado

seguramente reforçou a noção de que as políticas de

subsídios abarcadas pelo regime multilateral deveriam

ser "revisitadas", de forma a atualizar sua cobertura.

Quanto às medidas compensatórias, a discussão so-

bre seu aprimoramento vem se dando a reboque das

negociações referentes a medidas antidumping, ain-

da que alguns temas pontuais sejam objeto de apre-

sentação de propostas específicas - por exemplo,

harmonização com o Acordo Antidumping de alguns

critérios e procedimentos, e cálculo do montante de

subsídios. Necessariamente, a convergência ou
clivagem dos atores dessa negociação se dará em

função das perspectivas adotadas nesses temas

As propostas para a renegociação do ASMC podem

ser entendidas como as que visam o "fortalecimento"

ou a "flexibilização" das disciplinas vigentes, segun-
do objetivos e interesses dos proponentes. No caso

de medidas compensatórias, considera-se que, ain-

da que justificáveis, vêm sendo utilizadas com fins

protecionistas, devendo, portanto, ser aprimorados os

critérios para sua aplicação. Essa perspectiva não é

nova, e tampouco se distingue da adotada por vários
outros analistas quanto ao uso dos instrumentos de

defesa comercial como instrumentos de "proteção ad-

ministrada" (Finger e Nelson,1982). Assim, o "discipli-

namento" na aplicação de medidas compensatórias
constitui tema tão relevante quanto o da discussão

dos limites à concessão de subsídios.

AS PRINCIPAIS PROPOSTAS EM NEGOCIAÇÃO

A negociação de Doha sobre as disciplinas do ASMC

tem se concentrado nos seguintes temas: (a) defini-

ção de subsídio; (b) aplicação do conceito de especifi-

cidade; (c) revisão da classificação dos subsídios;

(d) o conceito e a presunção de existência de "grave

dano"; (e) fortalecimento dos procedimentos de recur-

sos e medidas corretivas aplicáveis - os "remeofes";

(f) detalhamento da metodologia de cálculo do subsí-

dio; (g) regras para o tratamento especial e diferencia-

do; (h) critérios, conceitos e procedimentos para a apli-

cação de medidas compensatórias; e (i) a negociação

setorial dos subsídios à pesca.

Na definição de subsídios destaca-se a discussão so-

bre a existência de "benefício" ao receptor de contri-

buição financeira de governos ou de políticas de sus-

tentação de renda ou preço. Além disso, discute-se

qual parâmetro de comparação deve-se levar em con-

ta para se avaliar se a contribuição financeira está, ou

não, sendo concedida em condições de mercado.

A preocupação brasileira é salvaguardar situações, pe-

culiares aos países em desenvolvimento, em que não

haveria operações de mercado comparáveis - "objective

benchmarké' - para se determinar a existência de be-

nefício concedido por meio de contribuições financei-

ras governamentais. Esse cenário se observa, por exem-

plo, na concessão de financiamentos de longo prazo,

e por essa razão o Brasil4 propôs que, na ausência de

mercados privados de capital de longo-prazo, o

benchmark aplicável seria aquele observado em ope-

rações comparáveis no mercado internacional. Desse

modo, visa a preservar a capacidade dos países em

desenvolvimento de competir no mercado internacio-

nal em condições que, por um lado, levem em conta

seus níveis de desenvolvimento e por outro, não impli-

quem distorções nas condições oferecidas no merca-

do mundial. Introduziu-se, assim, importante debate

sobre os parâmetros a serem adotados para a deter-

minação da existência de benefício, com implicações

sobre a autonomia nacional para a implementação de

políticas governamentais que os países-membros con-

siderem relevantes.

Há ainda a discussão sobre o cálculo do subsídio, que

envolve o debate sobre a alocação do benefício auferido

pelo receptor. Para o fim de aplicação de medidas com-

pensatórias, não existe discordância da necessidade

de concomitância entre o benefício auferido e o dano

causado (ou seja, o efeito do subsídio). Tal benefício

pode resultar de contribuição financeira concedida no

mesmo período ("subsídios recorrentes") ou, em deter-

1 TN/RL/GEN/101/Rev.1.
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minadas condições, de contribuição financeira conce-
dida anteriormente ("subsídios não recorrentes").

No caso de recursos a subsídios acionáveis, no en-
tanto, a questão sobre a alocação do benefício ganha
relevância na medida em que não existem nem re-
gras claras, nem consenso, sobre a relação entre o
benefício auferido e os efeitos adversos decorrentes
da concessão de subsídios, que podem ocorrer no
mercado do país importador, exportador, ou em ter-
ceiros mercados. Até o momento, os contenciosos
no tema têm se limitado à discussão desses efeitos
no mercado mundial. A divergência de opiniões a res-
peito ficou evidenciada na controvérsia "US - Cotton",
que tratou inclusive sobre a necessidade de cálculo
detalhado do montante de subsídios.

O Brasil defende que os efeitos dos subsídios não se
confundem com existência de benefício,5 e que, para
fins de avaliação de "grave dano", o método e os
parâmetros de análise econômica a serem adotados
em cada caso devem ser diferenciados. Dessa for-
ma, a quantificação precisa do benefício não é ne-
cessária, uma vez que a caracterização dos efeitos
adversos do subsídio depende de uma avaliação de
seu impacto sobre o comércio. Já os EUA propõem
que seja realizado cálculo detalhado do montante, in-
clusive com alocação adequada dos benefícios, no
caso de subsídios não recorrentes.

Outra questão relevante é a que trata da ampliação
da categoria dos subsídios considerados proibidos,
que envolve uma discussão que confronta, por um lado,
o interesse de países como os EUA e a CE em ampli-
ar o escopo dos programas proibidos no âmbito mul-
tilateral; e, por outro, o interesse de países que pre-
tendem reservar um policy space para políticas inter-
nas de apoio à atividade industrial autônoma. Os EUA
defendem posição de maior restrição na concessão
de subsídios, e sua preocupação específica é com
políticas de intervenção dos Estados por meio de
empréstimos governamentais para socorro financeiro
a empresas privadas.6

5 TN/RL7W/192, de 23 de novembro de 2005.
6 TN/RUW/27, de 22 de outubro de 2002, TN/RL/W/78, de 19 de março
de 2003, TN/R17GEN/94, de 16 de janeiro de 2006.
7 A definição de especificidade também tem estreita relação com as
disciplinas referentes à aplicação de medidas compensatórias, visto que
tais medidas são aplicáveis com o objetivo de anular os efeitos danosos
causados por importações de bens que se beneficiem de tais subsídios.

A presença no mercado internacional

da China, cujas empresas são fortemente

amparadas pelo Estado, reforçou a noção

de que as políticas de subsídios

abarcadas pelo regime muStilaterat

deveriam ser "revisiíadas"

A discussão do conceito de especificidade, conceito
determinante para o alcance das regras multilaterais
sobre as políticas domésticas, envolve determinar se
a política de governo visa a privilegiar certos grupos
de produtores, aproximando-se de um conceito co-
mum no debate de política industrial, o de "industrial
targeting7

Os créditos à exportação constituem tema central nas
negociações sobre as disciplinas referentes aos sub-
sídios à exportação, envolvendo um debate de posi-
ções entre o Brasil e os países da OCDE, represen-
tados nesse tema pela Comunidade Européia. Esta
última considera que as atuais disciplinas do ASMC,
aplicáveis ao financiamento das exportações, não
abrangem todos os aspectos relevantes do financia-
mento, disciplinando apenas as políticas de juros re-
lativas aos créditos à exportação. Por essa razão,
propõe a ampliação das regras atuais com vistas a
abarcar também políticas de garantias de crédito e
práticas de fixação de prêmios de risco, entre outras.

A posição do Brasil a esse respeito sinaliza a neces-
sidade de se adaptar as regras do ASMC ao ambien-
te econômico da atualidade, já que algumas provi-
sões do Acordo foram introduzidas no regime multila-
teral na década de 1960. O cerne da proposta brasi-
leira reside no entendimento de que as condições
macroeconômicas vigentes nos PEDs são distintas
das observadas nos países desenvolvidos, implican-
do diferenciais de custo para a captação de recursos
públicos. O teste da existência de "vantagem materi-
al", advinda da concessão de créditos à exportação
(alínea (k) da Lista Ilustrativa), deveria levar em conta
tais discrepâncias, pois, de acordo com a interpreta-
ção que for adotada, um membro pode estar pratican-
do uma violação aos compromissos assumidos, de-
pendendo da maneira que encontre para se equipar
às condições dos juros prevalecentes no mercado
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internacional, ainda que tais condições não gerem

vantagem competitiva para seus exportadores no

mercado mundial. Por essa razão, o Brasil defende

que o parâmetro de comparação das taxas de juros

oferecidas em programas de crédito à exportação deve

ser o reinante no mercado internacional, em lugar das

taxas no mercado doméstico do governo do país ex-

portador, no momento da concessão do crédito em

questão.

A negociação sobre o retorno da cláusula de presun-

ção de "grave dano" aos interesses de outro parceiro,

bem como sobre as condições sob as quais essa

presunção seria estabelecida, constitui mais uma pro-

posta de fortalecimento das disciplinas contra a con-

cessão de subsídios. Os Estados Unidos conside-

ram que os programas atualmente incluídos na cate-

goria de subsídios acionáveis - subsídios para cobrir

perdas operacionais, perdão de dívidas ou emprésti-

mos para cobrir pagamentos de dívidas - deveriam

ser proibidos, tendo em vista o seu impacto distorcivo

sobre o comércio.

O Brasil, visando a uma maior facilidade para a con-

testação de subsídios concedidos por outros países

- importante no caso dos subsídios agrícolas - mani-

festou apoio ao retorno da cláusula de presunção,

condicionando-o, como esperado, à eliminação das

Notas 15 e 16 do Acordo, que outorgam exceções

para o setor de aeronaves civis e conferem maior li-

berdade na concessão de subsídios para esse setor.

Portanto, o Brasil quer a eliminação dessas exce-

ções de forma a poder questionar com mais facilida-

de seus rivais no mercado internacional - posição à

qual se opõe, naturalmente, o Canadá, com o apoio

da Comunidade Européia, interessada em manter a

flexibilidade para o setor.

A determinação do impacto do subsídio, ou, na lingua-

gem do ASMC, da "causalidade" entre a concessão do

subsídio e o "grave dano", constitui outro tema

determinante dessa negociação. A prova da existência

dessa causalidade não é trivial, e deve ser demonstra-

da no caso de um país-membro se considerar afetado

pelas políticas de seus parceiros comerciais. As con-

trovérsias travadas nesse tema (US-Cotton e Korea-

Vessels8) enfatizaram a necessidade de se apresen-

tar evidências econômicas para estabelecer a relação

entre as políticas de subsídios e os seus efeitos.

Além da discussão dos procedimentos e critérios de

recursos contra políticas de subsídios, debate-se quais

seriam os instrumentos de correção das distorções

geradas por essas políticas. Mais especificamente,

alguns países consideram ser necessário esclarecer

o conceito de "retirada" do subsídio ("withdrawal the

subsid]/'), nos casos de subsídios proibidos acionáveis,

e discutem qual o efetivo significado que deveria ser

dado à recomendação de remoção dos efeitos adver-

sos gerados por subsídios acionáveis.

A agenda da Rodada de Dona constitui a "Rodada do

Desenvolvimento", e, nesse contexto, os países em

desenvolvimento têm apresentado propostas com o

objetivo de garantir efetivo tratamento especial e dife-

renciado, o qual, no contexto da negociação do ASMC,

se expressa na busca de ganhos na liberdade de con-

cessão de subsídios, por exemplo, por meio da reno-

vação da categoria de subsídios específicos não-

acionáveis. Essa posição é explicitada muito clara-

mente, por exemplo, pela índia, ao propor relaxamen-

to das disciplinas para as políticas de "drawback".

Essas demandas requerem uma avaliação dos inte-

resses brasileiros quanto à "liberdade" para a con-

cessão de subsídios para pesquisa e desenvolvimen-

to, adaptação produtiva a novos regulamentos

ambientais e desenvolvimento regional a regiões eco-

nomicamente desfavorecidas, nas estritas condições

previstas no ASMC. Ressalte-se a necessidade de

se avaliar as implicações dessa flexibilidade na con-

corrência entre os países em desenvolvimento, cujas

disponibilidades para subsídios governamentais têm

se mostrado bastante diferenciada: estudo recente

da OMC (WTO, 2006), tomando como base a infor-

mação disponível no sistema de contas nacionais dos

8 DS273 (2002).
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países, indica que, enquanto o Brasil, no período 1998-

2002, despendeu US$ 2 bilhões em subsídios, China

e índia despenderam, respectivamente, US$ 13,2 e

US$ 12,2 bilhões.

Com relação às medidas compensatórias, observa-

se a presença nas negociações de países que bus-

cam disciplinas mais rigorosas, dentre os quais se

encontra o Brasil. O principal alvo, nesse caso, são
os Estados Unidos, maior aplicador de medidas com-

pensatórias e cuja prática motivou, inclusive, um nú-

mero significativo de controvérsias na OMC. Um tema

relevante é a discussão da metodologia de cálculo

para a determinação do benefício.

Finalmente, na discussão sobre subsídios à pesca,

confrontam-se nessa negociação dois grandes grupos:

os Friends of Fislf (FoF), defensores do estabeleci-

mento de disciplinas restritivas para o setor, e os paí-
ses asiáticos (Japão, Coréia e Taiwan), que buscam o

estabelecimento de regras mais flexíveis. Os primei-

ros consideram que a concessão de subsídios à pes-

ca, além dos efeitos distorcidos que podem gerar so-

bre o comércio internacional, tem um impacto que os
diferenciam dos subsídios concedidos a outros seto-

res - o efeito de estimular a superexploração de recur-

sos naturais, os quais, distintamente do que ocorre

em outras atividades, são necessariamente comparti-

lhados pelos vários países. Argumentos com base em

desenvolvimento sustentável são muitas vezes trazi-

dos ao debate. Por outro lado, os países asiáticos bus-

cam defender que não existiria qualquer comprovação

de causalidade entre a concessão de subsídios à pes-

ca e a depleção dos recursos písceos. O Brasil apre-

senta-se nesse debate com posição intermediária, a

qual tem como objetivo restringir a concessão de sub-

sídios à pesca marítima, sem, contudo, limitar a capa-

cidade dos países em desenvolvimento, em especial
aqueles que ainda não desenvolveram tal atividade, de

estimulá-la.

ALCANCE E IMPLICAÇÕES DAS
NEGOCIAÇÕES DO ASMC PARA AS
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL

Existe uma extensa literatura sobre "política industri-

al",10 a qual analisa, entre outros aspectos, as ra-

zões que justificariam, ou não, a atuação do Estado

com vistas a promover atividades produtivas e os ins-

trumentos utilizados, assim como avaliações de ex-

periências nacionais. Diferentes abordagens relacio-

nam-se à percepção de diversos autores sobre o pa-
pel do estado na economia e, conseqüentemente,

sobre o grau de intervenção desejável (Abreu, 2005;

Singh (1994); Corden; Furtado, (2002)).

Um aspecto, no entanto, que é pouco aprofundado,

refere-se aos impactos do ASMC da OMC sobre a

formulação da política industrial e seus resultados. O

Acordo da OMC, em geral, ou o ASMC e o Acordo

sobre Medidas de Comércio Relacionadas a Investi-

mento (TRIMs), em especial, limitariam as ações do

governo, mas a análise do grau de limitação de fato

existente tem sido pouco desenvolvida (PNUD, 2005).

DISCIPLINAS SOBRE SUBSÍDIOS DE
DISPONIBILIDADE GERAL VERSUS
OS SELETIVOS

Os subsídios de disponibilidade geral não são

acionáveis e, portanto, a sua concessão não implica-

ria contestação no âmbito da OMC. Assim, a con-

cepção do ASMC da OMC reflete a percepção de que

políticas industriais nas quais predominem medidas

consideradas como "horizontais", ou seja, de acesso

irrestrito e não-seletivo - subsídios específicos, na

linguagem do ASMC - seriam mais adequadas por

9 Austrália, Chile, Equador, Islândia, Nova Zelândia, Peru, Filipinas e EUA.
10 A política industrial pode ser entendida como um "conjunto de incentivos
e regulações associadas a ações públicas, que podem afetar a alocação
de recursos, influenciando a estrutura produtiva e patrimonial, a conduta
e o desempenho dos agentes econômicos em um determinado espaço
nacional" (Ferraz, J.C, Paula, G.M. e Kupfer, D., p. 545). Nesta mesma
linha, poderia ser definida como "políticas de intervenção no mercado que
alterem os preços relativos a favor de regiões, indústrias e empresas"
(Amadeo, 2002, p.155); ou, como prefere Abreu (2005, p. 6): "it would be
perhaps preferable to use 'microeconomic policies' as opposed to
macroeconomic or institucional policies...".

Ainda que constituam subsídios,

as políticas de disponibilidade

geral não são contestáveis

per s/ no âmbito da OMC
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serem menos distorcivas em termos de alocação de

recursos. Assim, ainda que constituam subsídios, as

políticas de disponibilidade geral não são contestá-

veis per si no âmbito da OMC, nem sob a forma de

recursos, nem sob a forma de aplicação de medidas
compensatórias.

No caso de políticas de caráter seletivo, por meio das

quais o acesso aos subsídios é limitado a determina-

das indústrias, suas implicações são mais complexas

e devem ser avaliadas. À exceção daqueles considera-

dos como proibidos, os subsídios específicos são per-

mitidos e somente seriam questionados quando causa-

rem "grave dano" a terceiros países, ou dano à industria

doméstica do país importador.11 O exame das contro-

vérsias transcorridas na OMC revela contudo que, em

somente dois casos, referentes a produtos industriais,

houve questionamento de políticas de subsídios com

base no argumento do "grave dano" ("Coréia - Vessels";

e "Indonésia - Automóveis").12 Mais ainda, apenas no
caso da Indonésia foi determinada a ocorrência de "gra-

ve dano", e nesse caso se discutiu, de fato, um subsídio

proibido, o qual, dada a sua própria natureza, teria um

efeito muito mais distorcivo sobre o comércio.

Esses resultados indicam não só o grau de dificulda-

de existente para se iniciar procedimentos de recur-

sos contra subsídios acionáveis, como também que

as possibilidades de ganho do reclamante são redu-

zidas, em função do ônus de prova requerido para

demonstração de existência de "grave dano". Ainda

que possa ser argumentado que não existe número

suficiente de casos que justifiquem tal conclusão, não

é razoável supor que número tão reduzido de contro-

vérsias envolvendo subsídios acionáveis - apenas 1

em 30 disputas - seja reflexo da autolimitação dos

No front externo, o maior risco de

se implementar uma "política industria!"

por meio da concessão de subsídios

acionáveis é que o aumento significativo

de exportações pode ser obstacuüzado

pela aplicação de medidas

compensatórias

membros em conceder subsídios acionáveis, já que

não se observa que os países-membros tenham se

restringido na concessão dos subsídios proibidos, alvo

das demais controvérsias iniciadas.

Isso significa que não há risco nenhum em se

implementar uma política industrial seletiva, apoiada

em subsídio acionável? A resposta a essa questão

deve ser qualificada. Uma política que, na categorização

proposta por Castro, seja uma "política de resulta-

dos" (Furtado (2002), que alcance resultados em um

período muito curto de tempo, pode gerar questiona-

mentos por parte dos membros cujas indústrias/em-

presas sejam deslocadas de forma abrupta, quer do

mercado interno do país que implementa tal política,

quer no mercado de terceiros países. Ademais, nesses

casos, em função do forte efeito gerado no curto pra-

zo, a demonstração de ocorrência de "grave dano"

tende a ser facilitada.

Assim, no fronf externo o maior risco de se implementar

uma "política industrial" por meio da concessão de sub-

sídios acionáveis é que o aumento significativo de ex-

portações pode vir a ser obstaculizado pela aplicação

de medidas compensatórias. Se o mercado externo for

um elemento relevante na estratégia de crescimento da

indústria, ou mesmo um dos objetivos perseguidos pela

própria política industrial, a aplicação de medidas com-

pensatórias por parte de governos que tenham razões

para proteger sua produção doméstica desse impacto

pode ser significativo. Esse cenário é agravado pela uti-

lização protecionista do instrumento, o que é sinalizado

pelo elevado número de controvérsias relativas à Parte

V do ASMC, 26 disputas. Portanto, as negociações com

vistas a reduzir a discricionariedade na aplicação des-

sas medidas deve ser priorizada.

Outro aspecto a ser considerado é o fato de as medi-

das compensatórias serem aplicadas, em princípio,

em função do benefício auferido. Dessa maneira, no

momento de formulação de políticas que envolvam a

concessão de subsídios, com vistas a estimular in-

vestimentos, deve ser considerado que elas podem

vir a ser questionadas no futuro, visto que os benefíci-

os serão auferidos ao longo de toda a vida útil do ativo

de capital adquirido.

" Como visto na Seção l, existe ainda, entre os "efeitos adversos" que
podem ser causados pelos subsídios específicos, a possibilidade de
gerarem a anulação de outras negociações, no âmbito do Gatt 1994.
12 DS (1996) e DS59 (1996).
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Cabe ainda observar a questão dos subsídios a pes-

quisa e desenvolvimento, instrumento que pode ser

relevante no contexto da política industrial, ainda mais

se contemplar (ou for integrada) à política tecnológica.

Tais subsídios, no passado, eram permitidos pelas

regras do ASMC, atendidos determinados critérios

bastante restritos. Hoje, são formalmente considera-

dos como acionáveis. Tal modificação de status, no

entanto, não implicou, de fato, restrição à sua con-

cessão, nem tampouco, dada a grande distância tem-

poral entre a sua concessão e o alcance efetivo de

resultados, questionamentos ou mesmo a aplicação

de medidas compensatórias. Por outro lado, a sua

retirada da categoria "não acionável" tem um aspecto

extremamente positivo, pouco percebido em geral, qual

seja: evitar que os países "escondam" sob esse título

subsídios que vão além dos limites anteriormente pro-

postos, dificultando sobremaneira o seu questiona-mento

no âmbito da OMC ou a aplicação de medidas com-

pensatórias. O mesmo poderia ser dito em relação

aos demais subsídios específicos que perderam o

status de não-acionáveis - isto é, subsídios para de-

senvolvimento regional e para adaptação de instala-

ções, em função de legislação ambiental.

DISCIPLINAS SOBRE SUBSÍDIOS PROIBIDOS

No caso de políticas para a promoção de determina-

dos setores/indústrias por meio da concessão de sub-

sídios à exportação, ou que impliquem uso preferen-

cial de produtos domésticos, a possibilidade de

questionamento torna-se muito maior,13 ainda que su-

jeita ao grau de transparência multilateral oferecido

pelos países-membros. Isso porque, no caso dos sub-

sídios proibidos é suficiente a demonstração de sua

existência para que os mesmos sejam "condenados".

No entanto, o efeito real da referida "condenação" é

discutível - qual o significado da recomendação pa-

drão do OSC nesses casos, qual seja, de retirada

("withdrawat') do subsídio proibido. No caso "Austrália

- Couro para Automóveis",14 foi considerado que a

13 O tema da transparência nesse ponto é relevante, haja vista, por
exemplo, as dificuldades enfrentadas pelo Brasil para contestar os
programas canadenses de subsídios. A esse respeito é ilustrativa a
comparação com a forma como o Brasil editou o "Regime Especial de
Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras", contido na
Medida Provisória N° 252, de 15 de Junho de 2005 (a "MP do Bem").
14 DS106 (1997) e DS126 (1998).
15 DS 46 (1996).

retirada significaria a restituição integral do subsídio

recebido. No entanto, essa interpretação não é hege-

mônica. Na interpretação de alguns membros, a "reti-

rada" do subsídio implicaria tão-somente a elimina-

ção das características da política que resultam na

proibição, sem obrigação de eliminar completamente

os desembolsos relacionados ao programa "conde-

nado". A falta de clara definição do significado da "re-

tirada" abre espaço para ações oportunistas dos go-

vernos que concedem esses subsídios, apostando na

lentidão do processo de solução de controvérsias, e

na amplitude da ação atualmente existente para

implementarem a recomendação de retirada.

Cabe ainda comentar que, sobretudo nos casos em

que a política envolva subsídios às exportações, au-

mentam as chances de que seus resultados venham

a ser afetados pela aplicação de medidas de defesa

comercial - tanto por razão de o aumento de exporta-

ções ser, em princípio, um resultado esperado; como

porque o efeito imediato do subsídio é a diferenciação

de preços entre mercado interno e externo. Assim,

as exportações poderão ser afetadas por medidas

compensatórias ou por medidas antidumping, as quais

envolvem um menor custo político, por não questio-

narem práticas de governo estrangeiro.

Merece ainda ser destacada a questão dos créditos

à exportação e garantias de crédito à exportação,

mais especificamente, se seriam permitidos se esti-

verem em conformidade com o estabelecido pelas

letras (k) e (j) da Lista Ilustrativa, do ASMC, respecti-

vamente. Essa questão ainda não está claramente

resolvida, apesar das controvérsias envolvendo tais

temas ("Brasil - PfiOEX"15 e "Coréia - Vessels"). Es-

ses instrumentos podem ser fundamentais no caso

de se buscar estimular indústrias que necessariamen-

te devam operar no mercado mundial, ou quando a

Sobretudo nos casos em que a política

envolva subsídios às exportações,

aumentam as chances de que seus

resultados venham a ser afetados pela

aplicação de medidas de defesa

comerciai
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exportação for um elemento relevante para se garan-

tir a exploração de economias de escala. Porém, ao

utilizá-los, deve-se levar em conta o disposto em tais

letras e, pelo menos, buscar-se evitar o enquadramento

desses instrumentos nas condições nelas previstas.

CONCLUSÃO: IMPLICAÇÕES PARA
OS INTERESSES BRASILEIROS

O complexo propósito de estabelecer uma disciplina

multilateral com regras para políticas de subsídios

"frade distorting' tem ocupado a agenda do Gatt/OMC

desde os seus primórdíos. O termo "subsídio" e sua

definição, ainda que familiar na análise econômica

(Hufbauer, 1984; Snape, 1991; Bagwell, K. e Staiger,

R., 2002; WTO, 2006), ainda é relativamente vago no

regime multilateral, assim como a definição das me-

didas aceitáveis para seu combate, ou para a anula-

ção de seus impactos sobre os fluxos comerciais.

Por essa razão, as controvérsias sobre subsídios no

âmbito da OMC têm tido repercussão significativa

sobre a agenda de negociações multilaterais, tendo

em vista as restrições que podem gerar sobre as po-

líticas domésticas, em especial no tocante às políti-

cas de subsídios proibidos, entre eles os relativos à expor-

tação. Essas implicações não contrariam as conclu-

sões advindas de pesquisa econômica, que mostram

que os efeitos econômicos dos subsídios à exporta-

ção são fundamentalmente distintos dos relativos a

outras políticas (WTO, 2006; Bagwell e Staiger, 2004;

Jackson, 1997), ainda que, no âmbito do ASMC, "subsí-

dios domésticos" que impliquem substituição de impor-

tações também sejam classificados como proibidos.

O Brasil busca, por meio da negociação, flexibilida-

des para as disciplinas referentes a subsídios à ex-

portação, que levem em conta os condicionantes

O regime sobre subsídios e medidas

compensatórias do Gatt/OMC trouxe

resultados reconhecidamente positivos

sobre as práticas comerciais, em

particular no que se refere às

expectativas de acesso a mercados

macroeconômicos de países em desenvolvimento. Pre-

tende resguardar os instrumentos de financiamento

público e crédito à exportação, elementos relevantes

para a viabilização de investimentos, e de exportação

de produtos de alto valor agregado. Por outro lado,

observa-se na posição brasileira a preocupação de

reduzir o ônus de prova dos países reclamantes no

que concerne a questionamentos, em especial, so-

bre os subsídios agrícolas. Esse é um tema exem-

plar no exame das motivações para a convergência e

clivagem de posições negociadoras, conforme inte-

resses domésticos específicos: se, por um lado, o

Brasil conta com o apoio do Canadá na questão dos

subsídios agrícolas, por outro, esses mesmos paí-

ses estão em lados opostos da mesa de negociação

dos subsídios à exportação, como era de se esperar,

em razão do tratamento especial para o setor de ae-

ronaves civis, atualmente vigente (qual seja, a não-

aplicabilidade da cláusula de presunção de "grave

dano" a esse setor). Outros países em desenvolvi-

mento, como a índia, apoiam a posição brasileira.

O regime sobre subsídios e medidas compensatórias

do Gatt/OMC trouxe resultados reconhecidamente po-

sitivos sobre as práticas comerciais, em particular no

que se refere às expectativas de acesso a mercados,

em decorrência da liberalização tarifária, que poderi-

am ser "anuladas" ("nullificated or impaired") por sub-

sídios concedidos de forma indiscriminada. No pre-

sente, as renovadas propostas de "disciplinamento"

das políticas de subsídios domésticas impõem, mais

uma vez, a reflexão sobre questões relevantes para

todos os países envolvidos, inclusive para o Brasil:

em que medida as opções de políticas domésticas,

por princípio sujeitas à disponibilidade interna de re-

cursos e à visão de política econômica nacional, so-

frerão limitação adicional em função das disciplinas

multilaterais?

Com exceção das disciplinas sobre subsídios proibi-

dos, as regras atuais, na prática, não implicam maior

restrição à ação dos governos. Não obstante, propos-

tas de ampliação da categoria de subsídios proibidos

podem, dependendo das políticas a serem incorpora-

das, modificar radicalmente esse cenário: algumas

políticas domésticas, ainda que de natureza não sele-

tiva, deixariam de ser permitidas, o que limitaria a "li-

berdade" de ação dos governos, ainda que, como se

sabe, restrições fiscais serão sempre o fator determi-
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nante do escopo de ação governamental para "políti-

cas industriais". Embora o principal alvo da ampliação

da categoria de proibidos sejam os países de econo-

mia não predominantemente de mercado, propostas

nesse sentido devem ser avaliadas com cautela, em

função de suas repercussões para países em desen-

volvimento. Ressalte-se nesse particular a proposta nor-

te-americana de tornar proibidos os financiamentos pú-

blicos, o que poderia limitar de forma significativa pro-

jetos de investimentos de longo prazo nos países em

desenvolvimento, dadas as características dos merca-

dos financeiros privados nesses países.

Em contraposição, a reedição da cláusula de presun-

ção de "grave dano" pode, pelo menos potencialmen-

te, facilitar a apresentação de recursos contra deter-

minados subsídios, aumentando assim o grau de

contestabilidade das políticas nacionais. No entanto,

a experiência pós-Rodada Uruguai é indicativa de que

o uso dessa cláusula não favoreceu a apresentação

de recursos contra subsídios acionáveis. Note-se, con-

tudo, que, a depender do cenário que se apresente

para o comércio mundial de produtos agrícolas, caso

não seja renovada a 'Cláusula de Paz", aplicável a

contenciosos multilaterais em produtos agrícolas, haverá

implicações importantes para a capacidade de os pa-

íses em desenvolvimento, que detêm vantagens

comparativas no comércio mundial desses produtos.

Nesse cenário, a presunção de "grave dano" poderá

ser um elemento facilitador para o aumento dos ques-

tiona-mentos envolvendo subsídios agrícolas.

Ainda no tocante à negociação sobre recursos contra

subsídios acionáveis, vale destacar a atual discus-

são sobre o estabelecimento de relação temporal entre

"benefício" e seus efeitos nos mercados relevantes.

Essa discussão implica um exame da rationale eco-

nômica para o tratamento distinto entre os efeitos de

subsídios, quando verificados no mercado interno do

país que importa produto subsidiado e quando obser-

vados no mercado internacional ou em outro mercado

específico. Um outro aspecto que deve ser objeto de

reflexão refere-se às implicações dessa discussão

sobre a possibilidade de questionamentos, no âmbito

da OMC, de políticas industriais distintas de "políti-

16 Parafraseando Abreu (2005, p. 34), na sua avaliação sobre "políticas
industriais" em diferentes países, e sobre a tarefa de "selecionar ganhadores":
"....a rather tricky activity and one in which specific national records of
success vary quite substantially. Especially só in Latin America...".

Os países devem definir prioridades

em termos de políticas domésticas e

avaliar os impactos que as novas

disciplinas possam ter sobre o grau

de liberdade para a concessão de

subsídios por parte de seus

concorrentes no mercado internacional

cas de resultados", ou seja, políticas cujos efeitos

seriam menos concentrados no tempo.

Quanto às propostas que visam a dar maior flexibilida-

de para a concessão de subsídios, dentre as quais se

destaca o retorno da categoria de subsídios não-

acionáveis para PEDs, deve-se avaliar os impactos

dessa flexibilização sobre a concorrência entre os pa-

íses, em função dos diferentes níveis de disponibilida-

de de recursos e opções de políticas econômicas.

Outro tema que merece ser devidamente considera-

do diz respeito ao estabelecimento de disciplinas mais

rigorosas para aplicação de medidas compensatóri-

as, minimizando assim a possibilidade de utilização

do instrumento com viés protecionista. Essa questão

ganha maior relevância no contexto do processo de

liberalização do comércio de produtos agrícolas. Na

ausência de regras mais restritas, o ganhos em ter-

mos de acesso a mercado dos países desenvolvidos

podem ser comprometidos pela aplicação dessas

medidas.

Concluindo, a avaliação das propostas que estão na

mesa requer que os países, por um lado, tenham cla-

ro quais são as suas prioridades em termos de políti-

cas domésticas, e, por outro, avaliem os impactos

que as novas disciplinas possam ter sobre o grau de

liberdade para a concessão de subsídios por parte de

seus concorrentes no mercado internacional.

Cabe procurar saber se, à luz do que foi discutido, a

busca de "flexibilidades" na utilização de subsídios, que

sempre implica a seleção de ganhadores e perdedores

na alocação de recursos,16 não deve ser acompanha-

da pela procura das razões que restringem as condi-

ções estruturais de financiamento para o crescimento

econômico dos países em desenvolvimento.
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Fonte: Revista Brasileira de Comércio Exterior - Série Brief, ano 21, n. 90, p. 1-11, jan./mar. 2007.




