
Comércio exterior
novas barreiras

Exigências suspeitas
Por trás das cláusulas ambientais e trabalhistas, cada vez mais comuns nos acordos comerciais entre
países, pode haver uma legítima preocupação com a questão social. Ou, então, apenas protecionismo

por Maria Helena Tachinardi

O
s Estados Unidos nunca
assinaram tantos acor-
dos bilaterais de comér-
cio quanto no governo de
George W. Bush. Desde
2001, foram nove: com
Jordânia, Chile, Cingapu-

ra, Austrália, América Central/Repú-
blica Dominicana (Cafta-DR), Mar-
rocos, Bahrein, Peru e Colômbia.
Além de abranger temas como aces-
so a mercados, serviços, investimen-
tos, regras de origem e medidas sa-
nitárias e fitossanitárias, todos esses
tratados contêm cláusulas de prote-
ção ao meio ambiente e aos direitos
trabalhistas.

Essa tendência, iniciada com o
Acordo de Livre Comércio da Amé-
rica do Norte (Nafta), de 1994, reflete
a pressão do Congresso norte-ameri-
cano sobre o Executivo para assegu-
rar que os pactos contemplem assun-
tos politicamente sensíveis na opinião
pública. A União Européia também
tem incluído cláusulas ambientais em
seus tratados de comércio.

Competitividade. Mas o assunto é
controvertido. E aumenta o lobby
para que acordos regionais ou bilate-
rais incluam tais cláusulas, que não
estão previstas (pelo menos da



TRABALHO INFANTIL. Os países
que assinam tratados comerciais com

os Estados Unidos são obrigados
a proibir o trabalho de crianças

mesma maneira) nos acordos da
Organização Mundial do Comércio
(OMC), segundo especialistas em
Genebra. Os defensores da inserção
de temas ambientais e trabalhistas
argumentam que, nos países sem
legislação trabalhista básica, os custos
de mão-de-obra são inferiores, o que
poderia gerar distorções ao comércio.
Ou seja, os países em desenvolvimen-
to poderiam se valer de uma vanta-
gem comparativa "desleal" porque
seus baixos padrões lhes possibilita-
riam manter custos e preços menores
que os dos países desenvolvidos. E
essa diferença de preços seria a prin-
cipal razão para a transferência de
investimentos e empregos dos Es-
tados Unidos para o exterior.

Há, entretanto, estudos que reba-
tem esse argumento: a diferença de
preços não seria assim tão grande

para determinar a alocação de investi-
mentos - e o fator principal para as
empresas decidirem onde investir
seria o grau de produtividade.

Soberania. Em geral, os países em
desenvolvimento são contrários à
especificação de padrões ambientais
e trabalhistas em acordos comerciais.
Alegam que isso interfere em ques-
tões de soberania e pode ser uma
forma disfarçada de protecionismo

porque, se as cláusulas não forem
cumpridas, fica a ameaça de retalia-
ção comercial. Os acordos com os
Estados Unidos obrigam os países a
cumprirem suas próprias legislações
baseadas nos princípios fundamentais
da Organização Internacional do
Trabalho (OIT): liberdade de associa-
ção e de negociações coletivas, proibi-
ção de trabalho forçado, remuneração
igual para homens e mulheres, não
discriminação no emprego e proibi-
ção do trabalho infantil.

A diplomacia brasileira tem resis-
tido à vinculação de questões sociais
e ambientais ao comércio, alegando
risco de protecionismo. Para o embai-
xador Rubens Barbosa, presidente do
Conselho Superior de Comércio
Exterior da Fiesp, é inadmissível que
o Brasil aceite esse tipo de cláusula:
"Não somos contra os princípios da
OIT. Como membro, o País aplica

DIREITOS IGUAIS. Os acordos com
a maior economia do planeta incluem
cláusulas como a igualdade de
remuneração para homens e mulheres



todos os direitos que a organização
determina. O que não podemos é
aceitar a vinculação desses temas ao
comércio internacional", diz. "Os
Estados Unidos estão forçando a
melhoria das condições de trabalho
para impedir a concorrência. É uma
tática que usam para criar um fato
consumado nas negociações comer-
ciais visando medidas protecionistas
e a retaliação sob uma capa de grande
nobreza." Os Estados Unidos preten-
deriam também criar um precedente
para pressionar o tratamento dos dois
assuntos na OMC, acredita Barbosa.

Meio ambiente. Tentativas nesse
sentido não faltaram, inclusive na
Rodada de Doha, mas os dois temas
continuam formalmente fora da OMC.
A inter-relação entre comércio e meio
ambiente é analisada desde 1995 no
Comitê de Comércio e Meio Ambiente
da organização. Segundo a especialista
Vera Thorstensen, a questão do meio
ambiente entrou indiretamente por
meio dos acordos sobre Barreiras
Técnicas, Sanitário e Fitossanitário e
em painéis sobre o tema, como nos
conflitos recentes em torno da gasoli-
na e da poluição (Venezuela e Brasil
versus Estados Unidos), atum e golfi-
nhos (México versus EUA).

As pressões dos ambientalistas
têm sido intensas na União Européia,
tanto que foi incluída uma cláusula
ambiental no Sistema Geral de Pre-
ferências (SGP) comunitário, meca-
nismo de concessão unilateral de be-
nefícios tarifários a países em desen-
volvimento. Estes são obrigados a
aderir às convenções de meio am-
biente e sociais para usufruírem dos
benefícios. Jaime Granados, profes-
sor da Faculdade de Direito da Uni-

versidade Georgetown, em Washing-
ton, lembra que o tema ambiental apa-
rece em todos os níveis - bilateral,
regional e multilateral. Isso não acon-
tece com o trabalhista, cuja discussão
não prosperou na OMC. Os países
decidiram que o tema não seria discu-
tido na Rodada de Doha, e sim na OIT.

Penalidades. O Nafta e o acordo de
livre comércio dos Estados Unidos
com a Jordânia diferem dos assina-
dos com Cingapura e Chile em ter-
mos de procedimentos de solução de
disputas, sanções e penalidades máxi-
mas. No Nafta, uma falha na execu-
ção das legislações de segurança e



PRESSÃO AMBIENTAL. Para obter
benefícios tarifários do SGP países
em desenvolvimento devem aderir às
convenções de meio ambiente e sociais

saúde no trabalho e trabalho infantil é
suficiente para provocar sanções. A
penalidade máxima é de US$ 20 mi-
lhões no primeiro ano. Caso o país em
questão não pague a multa, recorre-
se à suspensão dos benefícios em
montante equivalente ao valor estipu-
lado. Nos acordos dos Estados Uni-
dos com o Chile e Cingapura, uma fa-
lha sustentada de cada parte em exe-
cutar as suas próprias leis e com isso
prejudicar o comércio, é motivo para
sanções comerciais - a pena máxima
é de US$ 15 milhões por ano.

Mas em nenhum acordo bilateral
assinado pelos Estados Unidos houve
casos de sanção, segundo Granados.
Para ele, cláusulas ambientais e

sociais são mecanismos de proteção à
integração responsável na América
Latina: "A partir desse enfoque, os
governos centro-americanos coloca-
ram mais atenção nesses assuntos".

Os Estados Unidos já alocaram
US$ 19 milhões nos seis países do
Cafta e aplicarão outros US$ 40
milhões de 2006 a 2009 para desenvol-
ver infra-estrutura de inspeção traba-
lhista, acelerar a tramitação dos pro-
cessos judiciais trabalhistas e desen-
volver campanhas de conscientização
de empregados e patrões, principal-
mente para eliminar a discriminação
das mulheres, segundo Granados.

O governo dos Estados Unidos é
obrigado pelo Congresso a incluir
cláusulas ambientais e trabalhistas
nos acordos regionais e bilaterais. É o
que estabelece a Trade Promotion
Authority (TPA), a autorização dada
ao Executivo para negociar tratados
de livre comércio.
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