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Genebra (Suíça), 26 de Junho de 2003 - Negociadores do Brasil e do Canadá estão 
reunidos hoje, em Londres, em mais uma tentativa de fazer avançar um acordo 
bilateral para pôr fim à guerra de subsídios envolvendo seus construtores aeronáuticos 
Embraer e Bombardier. As duas delegações também vão examinar desdobramentos da 
recente encomenda da US Airways, que salomonicamente decidiu comprar 85 jatos 
regionais de cada uma das duas companhia. Os dois países querem se certificar de que 
a outra parte não está oferecendo à companhia americana condições de financiamento 
que desrespeitem seus compromissos junto à Organização Mundial do Comércio 
(OMC).  

Tentativa para o futuro 

Para certos negociadores, o encontro de hoje é "uma tentativa de acordo sobre o que 
pode ser a estrutura de um futuro entendimento". A delegação brasileira é chefiada 
pelo conselheiro Roberto Azevedo, chefe da divisão de contenciosos do Itamaraty. O 
Brasil vai fazer uma contraproposta aos canadenses que, na reunião de Nova York, há 
algumas semanas, colocaram na mesa algumas idéias. Os dois países querem um 
acordo que dê às suas agências oficiais de financiamento - BNDES e EDC - flexibilidade 
para operar, mas com resultados compatíveis com as regras da OMC. A jurisprudência 
da OMC na disputa aeronáutica só permite que os países ofereçam financiamentos 
oficiais em duas situações: uma, obedecendo os dispositivos de taxas de juros da 
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). E a outra, pelas 
condições do mercado financeiro internacional.  

Igualdade de condições  

Na prática, nem o Brasil nem o Canadá têm oferecido financiamentos pelas regras da 
OCDE, até porque isto não é possível na atual situação do mercado. A OCDE fixa, por 
exemplo, prazo de pagamento de apenas 10 anos. Mas as vendas de avião 
normalmente têm prazos de financiamento de 15 a 18 anos. Os dois governos querem 
iguala r as condições de mercado. Assim, as formas de financiamento devem ser 
parecidas, e a escolha do comprador seria em função apenas da qualidade do produto, 
prazos de entrega etc.  

Esse é o objetivo. O dilema é sobre como chegar lá, até porque o BNDES e o EDC 
trabalham de maneira diferente. As negociações continuam batendo em como preparar 
um clima mútuo de confiança entre as duas empresas. Brasil e Canadá concordaram 
que haverá, em todo caso, monitoramento das operações de venda das duas 
empresas. Mas o tipo de mecanismo dependerá de que acordo será, afinal, concluído.  

Outro tema na mesa, hoje em Londres, é a decisão do governo brasileiro de aceitar o 
convite da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), para 
participar das reuniões do restrito grupo de países que decidem as regras globais de 
financiamentos para exportações de aeronaves civis. A OCDE reconheceu a Embraer 
como "produtor central" de jatos regionais, e convidou o governo brasileiro a participar 
dos encontros do acordo setorial sobre créditos à exportação de aeronaves.  



Guerras de subsídios 

Esse acordo da OCDE existe há mais de 20 anos com apenas 10 participantes que 
definem as regras de financiamento para evitar guerra de subsídios públicos nas 
exportações: União Européia, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova 
Zelândia, Noruega, Coréia do Sul, República Checa e Suíça. O Brasil já participou de 
uma reunião, em Paris. Mas até agora não está decidido se o acordo da OCDE será 
renegociado, nem em que condições o Brasil participaria, se como observador ou 
negociador.  
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