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Após o fracasso da Roda da de Doha, que eliminou a possibilidade de amenizar os projetos de 
barreira comercial já em curso, os exportadores brasileiros terão, daqui para frente, que vencer 
uma corrida de obstáculos para se manterem no mercado da União Européia (UE). Em bloco, é o 
maior comprador de produtos do Brasil. A partir de dezembro, entram em vigor as normas 
ambientais impostas pelo Reach (sigla em inglês para Registro, Avaliação e Autorização de 
Substâncias Químicas), que na prática representam uma poderosa barreira não-tarifária a 
produtos de todo o mundo ao mercado local. 
 
No caso brasileiro, estão em jogo cerca de US$ 9 bilhões por ano em exportações, distribuídos 
em US$ 2,5 bilhões em produtos químicos vendidos anualmente ao mercado europeu, mais os 
produtos industrializados que levam essas substâncias. O tempo está se esgotando, pois a partir 
de lº de dezembro vence o prazo para as empresas fazerem um pré-registro de cerca de 30 mil 
substâncias químicas junto à Agência Européia de Produtos Químicos, em Helsinque. Os 
europeus argumentam que não se trata de uma barreira não-tarifária, pois as medidas também 
serão aplicadas a produtos fabricados no bloco. 
 
O Reach é um monstro burocrático de mil páginas, inédito no mundo. Com ele, o bloco europeu 
busca melhorar a segurança dos produtos químicos fabricados ou importados para proteger a 
saúde e o meio ambiente. Serão atingidos do etanol ao minério de ferro, de brinquedos a 
automóveis, de solventes a confecções. 
 
 
Medidas valem a partir de 2009 
 
As novas regras impõem aos industriais, e não mais às autoridades públicas européias, a 
responsabilidade de avaliação dos riscos toxicológicos decorrentes do uso de seus produtos. 
Além disso, torna obrigatória a contratação de representantes na Europa das empresas 
brasileiras. 
 
Cada substância química exportada ou produto que tenha substâncias químicas em sua 
composição e cuja quantidade seja superior a uma tonelada deverá passar pelo pré-registro. A 
partir de 2009, elas terão de passar por um rigoroso processo de registro, o que deve consumir 
entre € 20 mil  € 70 mil por produto. Esse procedimento se estenderá até 2018.  
 
A medida vale para minério e para bens de consumo diário. Um importador de sapatos que tem 
cola e verniz na composição de seu produto que exportar mais de uma tonelada do produto para 
a Europa terá de pré-registrar e depois registrar seu produto — explica Paulo Camillo Penna, 
presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). 
 
A mineração é um dos setores que mais serão afetados pela medida, pois ligas metálicas como 
ouro, nióbio, cobre e níquel passam por processos químicos. Essa etapa, que pode ser feita pela 
internet de forma gratuita, permite que o empresário tenha mais prazo para a etapa de registro. 
As empresas que indicarem as mesmas substâncias nessa fase também poderão formar 
consórcios para dividir os custos do laboratório para realização dos testes. 
 
Preocupados com as conseqüências desse processo, governo e empresários estão se 
mobilizando. A percepção é que a novidade ainda não é conhecida pela maioria dos 
exportadores. Na próxima quarta-feira, na  Abiquim e Ibram, vão se reunir para discutir o tema. 
Na sexta-feira haverá uma palestra sobre a nova legislação para empresários no Ministério do 
Desenvolvimento, em Brasília. 
 
Governo dará apoio logístico a empresas 
 
A CNI divulgou nota na sexta-feira passada alertando os empresários. "O desempenho da 
balança comercial brasileira poderá ser afetado a partir de 2009, caso as empresas que 



exportam para a União Européia não pré-registrarem as substâncias químicas presentes em seus 
produtos". 
 
Segundo o secretário de Comércio Exterior, Welber Barrai, o governo estuda dar apoio logístico 
para as empresas em Helsinque. Para isso, vai se articular com outros órgãos federais voltados 
às exportações. Nos próximos meses também devem aumentar as atividades oficiais de 
mobilização empresarial. 
 
Para Barrai, como as medidas valem para todos os produtos mundiais, inclusive os europeus, 
não podem ser questionadas, até que se constate algum tipo de discriminação contra produtos 
brasileiros. Isso só seria possível durante o processo, e não antes. Ele alerta que as empresas 
terão de se adaptar, pois trata-se de um processo irreversível e que poderá levar outros blocos 
econômicos a adotar medidas semelhantes. 
 
Qualquer país, desde que tenha fundamento científico, pode fazer exigências desse tipo. Mas se 
exigências não tiverem fundamento pode-se entrar com uma reclamação na Organização 
Mundial do Comércio — disse Barrai.  
 
 
Leia mais: 
 
 
Poucas empresas brasileiras buscam adaptar às novas normas da UE 
Eliane Oliveira e Gustavo Paul 
 
Aos 27 anos, Nádia Armelin foi designada para uma função de fundamental importância na 
Oxiteno, empresa que exporta produtos químicos para o mundo inteiro, inclusive para a União 
Européia (UE). Ela se tornou uma reach administrator, encarregada de comandar o processo de 
pré-registro das substâncias comercializadas, exigência do bloco europeu a partir de dezembro 
deste ano. Segundo ela, na primeira semana de setembro será possível dar o primeiro passo 
nessa direção e, com isso, manter o mercado europeu. 
 
Montamos uma estrutura interna e estamos trabalhando intensamente para fazer o pré-registro 
disse a executiva. Uma das exigências da nova legislação é a contratação de um representante 
único da empresa na Europa, o only representative, que pode ser uma pessoa física ou jurídica. 
Isso já foi feito pela Oxiteno, que montou um escritório em Bruxelas, sede da Comissão 
Européia, braço executivo da UE. Temos hoje todas as informações compiladas. São dados como 
substâncias e volume de exportação a tonelagem. Acreditamos que vamos concluir o pré-registro 
até 30 de outubro — afirmou Nádia, que mantém a sete chaves o custo do processo, considerado 
segredo comercial. 
 
Obrigação de abrir rota de produtos preocupa O custo total do pré-registro, do registro e da 
contratação do representante único não são conhecidos ainda. O que se trabalha no momento é 
a taxa de inscrição do pré-registro, em torno de €30 mil, dependendo da tonelagem vendida ao 
mercado europeu. 
 
A Oxiteno faz parte do limitado universo de 120 empresas que estão se adequando às novas 
normas européias.Esse número corresponde a apenas 15% de uma base de 800 firmas 
pesquisadas pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). De acordo com o  
diretor-técnico da associação, Marcelo Kós, apesar do resultado da pesquisa, o Brasil está bem à 
frente dos demais países da América do Sul. 
 
Os chineses, por sua vez, estão se preparando bem, no caso de grandes empresas que já até 
montaram escritório em Helsinque (sede da agência européia que vai controlar a certificação) 
para acelerar o pré-registro. No entanto, a medida atingirá em cheio as firmas de fundo de 
quintal, que vendem produtos baratos. 
 



A medida está afetando setores que nunca tinham percebido a importância da química para seus 
próprios negócios. Muitas dessas substâncias químicas estão "embarcadas" em outras coisas. É 
uma novidade para o comércio internacional — disse o diretor da Abiquim. 
 
Kós, que também é membro do conselho temático de Meio Ambiente da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), destacou que são motivos de preocupação os gastos com representantes 
legais na Europa e a obrigatória revelação de rota de comércio o que, na prática, envolve 
segredo comercial. 
 
A função do pré-registro é criar um banco de dados que relacione as substâncias, as quantidades 
dessas substâncias exportadas e quem é que representa aquele produtor, que seria o 
representante único. O produto que não tiver sido pré-registrado dentro do prazo não pode 
entrar no escalonamento de 2008 a 2018, que é o processo inteiro de registro — alertou. 
 
Um dos objetivos da UE é reduzir testes com animais Para Nádia, da Oxiteno, o processo de 
registro, que começa no ano que vem, é bem mais complicado, até mesmo devido à falta de 
experiência das firmas nacionais nos consórcios oficiais que já existem na UE. O objetivo é 
reduzir custos, dividir informações e minimizar testes com animais ou in vitro, exigidos em todas 
as informações toxicológicas ou ecotoxicológicas. Todos os testes terão de ser autorizados pela 
agência européia encarregada de controlar as importações.  
 
 
Leia mais: 
 
Com fracasso de Doha, mais barreiras 
 
O enfraquecimento da Organização Mundial do Comércio (OMC), com a falta de entendimento na 
Rodada de Doha, abrirá caminho para outras barreiras às exportações, avaliam especialistas em 
comércio exterior. Até mesmo nos questionamentos levados ao Órgão de Solução de 
Controvérsias da OMC haverá dificuldades. Os países que se sentirem prejudicados pela nova 
legislação européia, por exemplo, terão de esperar mais tempo para ter suas demandas 
avaliadas pelos comitês de arbitragem do organismo internacional. 
 
Os países tendem a respeitar instituições que estão com o moral alto. Esse é um dos riscos da 
falta de acordo na OMC. As regras multilaterais de comércio podem ser ignoradas — afirmou o 
diretor de negociações internacionais da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), Mário Marconini. 
 
Ele alertou que o Brasil, que vem aumentando sua participação no comércio global, será cada 
vez mais visado pelos concorrentes. Por isso, os empresários brasileiros e o próprio governo 
precisam se adaptar à nova realidade: devem saber tanto contestar as novas barreiras quanto se 
adequar às novidades, caso do pré-registro das cerca de 30 mil substâncias químicas. 
 
Tem que ser profissional, especialmente com a introdução de temas novos, sobre os quais não 
há normas estabelecidas, como meio ambiente e trabalho — ressaltou Marconini. 
 
O vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro, 
costuma dizer que, sem acordo na Rodada de Doha, venceu o protecionismo. O meio ambiente, 
acrescentou Castro, tem sido uma das principais desculpas para adotá-lo. 
 
Meio ambiente é a senha para o protecionismo — afirmou o vice-presidente da AEB, que também 
concorda que a OMC perdeu credibilidade. 
 
Para o governo brasileiro, ainda é cedo para se dizer que a oportunidade de um acordo acabou 
na Rodada de Doha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabalha para que seja realizada uma 
nova reunião ministerial para tratar, do assunto ainda no próximo mês, antes das eleições 
presidenciais nos Estados Unidos, que acontecerão no início de novembro. 
 



Com esse objetivo, Lula vem conversando com chefes de Estado nos últimos dez dias. Já tratou 
pessoalmente do assunto com os presidentes George W. Bush (EUA) e Hu Jintao (China) e falou 
por telefone com os primeiros-ministros Manmohan Singh (índia) e Gordon Brown (Reino Unido). 
O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, discutiu o tema na semana passada com o 
diretor-geral da OMC, o francês Pascal Lamy. (Eliane Oliveira e Gustavo Paul). 
 
                                   Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 ago. 2008. Economia, p. 37-38. 

 


