
COMÉRCIO

Empresários e autoridades governamentais de 34 países das Américas
e do Caribe, com exceção de Cuba, debaterão questões polêmicas,
como a do prazo para a instalação da Área de Livre Comércio (Alca)

BELO HORIZONTE SEDIA
ENCONITRO DAS ANIÉ̀* RICAS

Rodrigo Lucena
Jornalista da ALEMG

m 1994, uma reu-
mão entre os chefes
de Estado de 34 pa-
íses deu início à dis-
cussão sobre a libe-
ralização do comér-

cio nas três Américas, com exce-
ção de Cuba. A Cúpula das Amé-
ricas, como foi denominado o en-
contro em Miami, produziu um
conjunto de decisões com conseqü-
ências em inúmeras áreas. A mais
importante delas foi a de criar a
Arca de Livre Comércio das Améri-
cas (Alca). Um tema que passou
rapidamente de projeto a uma fase
de negociações concretas. Uma ve-
locidade que se explica em função
da infinidade de temas e repercus-
sões que produz.

Criar uma área de livre comér-
cio significa estabelecer um me-
canismo de acordo formal entre
os países, para eliminar barrei-
ras ao comércio. E preciso
equalizar não só as barreiras al-
fandegárias, como também as re-
lativas a mecanismos de padroni-
zação de embalagens, medidas e

pesos, além de exigências
fitossanitárias, entraves burocrá-
ticos, custos portuários e de trans-
porte, impostos e taxas sucessi-
vas que vão prejudicando o fluxo
de mercadoria e, conseqüente-
mente, o incremento do comércio
entre as nações.

As decisões de Miami foram
tomadas no sentido de que até
2005 os países americanos bus-
quem as condições de implanta-
ção da área de livre comércio.
Como estratégia de operacio-
nalização, foi decidido que, de 1995
a 2005, haverá uma reunião anu-
al dos ministros encarregados de
comércio, para definir prazos, pro-
cessos, métodos e ações na dire-
ção dos objetivos pretendidos. As
primeiras reuniões foram reali-
zadas em Denver, nos Estados
Unidos, em 1995, e na cidade co-
lombiana de Cartagena, em 1996.
Este ano, empresários e minis-
tros se reúnem em Belo Horizon-
te, no mês de maio, em duas reu-
niões paralelas.

A reunião dos empresários, ou
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"É preciso
garantir condições
iguais de- .	
competitividade4	 provendo o acesso
a financiamentos
de longo prazo
para capital de
giro e a redução

efetiva do custo

. Brasil"
-	J

-	 Reginaldo Arcuri

o III Foro Empresarial das Amé-
ricas, terá uma pauta de 12 te-
mas, cujas conclusões serão ofe-
recidas como contribuição para a
segunda reunião, a dos minis-
tros - ø II Encontro das Améri-
cas -, que, efetivamente, irá ge-
rar as decisões que podem modifi-
car as legislações dos países, de
forma a adaptá-las a esse proces-
so de construção de uma área de
livre comércio.

O marco 2005 - A grande discus-
são que se anuncia para a rodada
de debates de Belo Horizonte de-
corre das duas posições divergen-
tes em relação à velocidade e aos
prazos para a implantação desta
área de livre comércio. A norte-
americana é baseada em dois prin-
cípios. Primeiramente, de que é
melhor que a construção da Alca
seja feita através de negociações
bilaterais entre os países e que
desse conjunto resulte uma área
de livre comércio. Em segundo
lugar, que isso seja feito o mais
rapidamente possível, com a que-
da das barreiras comerciais, para
que a integração se complete até
2005.

A posição do Mercosul, da qual
o Brasil comunga, é de que, em
primeiro lugar, o processo de cons-
trução da Alca se dê através da
política de somatório de blocos,
cujo termo em Inglês é building
blocs. Isso significa que as experi-
ências do Mercosul, do Pacto
Andino, do Nafta e de outras eco-
nomias regionais e sub-regionais
deverão ser utilizadas não ape-
nas como modelos de como fazer a
área de livre comércio de todas as
Américas, mas também no senti-
do de que as negociações sejam
feitas pelos blocos e não pelos
países, individualmente.

A posição dos países com eco-
nomia mais frágil se justifica por-
que, ao se discutir em bloco, há

uma espécie de pré-equalizaçào
das enormes diferenças que exis-
tem entre os países-membros.
Pela lógica, seriam criadas eco-
nomias regionais ou sub-regio-
nais mais potentes e mais capa-
zes de negociar as condições de
abertura comercial e de absorver,
de uma forma positiva, os impac-
tos dessa abertura. "Tudo isso em
face do peso das economias norte-
americana e canadense, que, de
outra forma, poderiam matar as
micro e pequenas empresas e pro-
vocar um desemprego estrutural
derivado do alto grau de produti-
vidade dessas duas economias",
disse o secretário executivo do
governo de Minas para o III En-
contro das Américas e ex-secretá-
rio da Indústria e Comércio do
Estado, Reginaldo Arcuri.

Basta dizer que a produtivida-
de global por pessoa em trabalho
é cerca de US$ 12 mil por ano no
Brasil, enquanto, nos EUA, é de
US$58 mil, segundo escreveu em
artigo para o jornal "Gazeta Mer-
cantil" o ex-ministro da Indústria
e Comércio e consultor da Fede-
ração das Indústrias de Minas
Gerais (Fiemg), João Camilo
Pena, também preocupado com a
adaptação das empresas brasilei-
ras num cenário de abertura mais
acelerada.

Competitividade - A abertura
econômica deve ser mantida, de-
fendem os representantes do
Mercosul. Mas, para preservar a
capacidade de competição das in-
dústrias brasileiras, é preciso
mudar toda uma postura. "Não
dá para trabalhar com mecanis-
mos apenas ligados a uma gera-
ção de competitividade eventual,
mas aprimorar os métodos de ges-
tão", analisa Camilo Pena.

O Estado tem certamente um
papel importante nesse processo
de amadurecimento das empre-
sas nacionais, não só por resguar-
dar esse período de maturação.
"E preciso garantir condições
iguais de competitividade proven-
do acesso a financiamentos com
juros internacionais para reposi-
ção de bens de capital, financia-
mentos de longo prazo para a for-
mação de capital de giro e a redu-
ção efetiva do chamado custo Bra-
sil", avalia Arcuri.

Esse conjunto de medidas pare-
ce estar coerente com a posição,
assumida pelo governo brasileiro,
de que precisamos de um prazo
dinâmico, e não estático, para que
o conjunto de adaptações pelas
quais a economia brasileira está
passando se complete. "E que este
seja efetivamente um ciclo de de-
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senvolvimento auto-sustentado e
não apenas um surto de desenvol-
vimento sustentado por fatores
artificiais", completa o represen-
tante do governo de Minas.

Em síntese, a criação efetiva
de uma área de livre comércio
requer um planejamento capaz
de fazer com que o resultado seja
uma soma e não uma subtração
de empregos, riquezas e capitais
das Américas, do que deriva a
posição brasileira em relação à
velocidade do processo.

Segundo o ex-ministro Camilo
Pena, no mesmo artigo da "Gaze-
ta", "a formação de uma zona de
livre comércio é em si complexa e
demorada". No caso daAlca, pros-
segue, "haverá uma dificuldade
maior, superável no tempo, mas
que vai exigir gradualismo,
desonerações progressivas, listas
de exceções, hierarquização tem-
poral de setores, diferenciações
regionais e supranacionais, etc".

Política americana - Há, en-
tretanto, uma recomendação, fei-
tajá em Miami, de que os avanços
possíveis de serem conseguidos,
nesse meio tempo, devem ser per-
seguidos sistematicamente, para
que se criem o que se convencionou
chamar de "processos de facilita-
ção de negócios". São exatamente
ações como a derrubada de bar-
reiras estritamente burocráticas
e os processos de equalização de
medidas, de embalagens e de tro-
cas de informação. "Essas medi-
das, por si só, geram uma forma
de economia de escala muito gran-
de no ato de transferência de
mercadorias e serviços e permite
que se vá mostrando algum resul -
tado concreto desse esforço conti-
nental", propõe Reginaldo Arcuri.

A pergunta que fica é se os
blocos vão conseguir se impor face
à proposta feita pela maior econo-
mia do continente. Os Estados

Unidos têm sabidamente uma
posição de defesa do livre comér-
cio para fins de política externa e
uma defesa de sistemas clara-
mente protecionistas quando es-
tão cm jogo interesses internos.

Os casos clássicos no comércio
bilateral entre Brasil e EUA são 
suco de laranja e produtos side-
rúrgicos. Mas há pelo menos nove
produtos agrícolas brasileiros que
têm sua entrada dificultada nos
Estados Unidos, seja pelas tari-
fas ou pelo regime de cotas, como
as que confinam as vendas de
fumo e açúcar.

Segundo reportagem da "Fo-
lha de S. Paulo", os produtores
brasileiros estimam que as ex-
portações para os EUA poderiam
crescer de US$ 2 bilhões para
US$ 5 bilhões ao ano com a queda
das barreiras. Dados como esse
estimulam o ex-ministro e depu-
tado Delfim Neto, em depoimento
ao mesmo jornal, a dizer que "nós
estamos sendo absorvidos, não
globalizados".

Esses mesmos dados levam os
agricultores a tomar uma posição
divergente em relação à que o
governo vem adotando para de-
fenderas empresas nacionais. Em
entrevista ao caderno Agrope-
cuário do jornal "Estado de Mi-
nas", o presidente da Federação
da Agricultura de Minas Gerais
(Faemg), Gilman Viana Rodri-
gues, que também representa a
Confederação Nacional da Agri-
cultura (CNA) nessas discussões,
afirma que os produtores brasi-
leiros só teriam a ganhar com a
queda imediata das barreiras al-
fandegárias.

O líder dos produtores rurais
disse que a agricultura brasileira
"praticamente já não conta com
qualquer tipo de protecionismo
ou subsídio e não teme uma área
de livre comércio no continente".

Novamente, a pergunta que se
faz é se os Estados Unidos estari-
am dispostos a reduzir suas tari-
fas e se efetivamente vão retirar
os subsídios à agricultura, que,
segundo o próprio Gilman Viana,
chegam a US$ 130 bilhões por
ano e tornam seus produtos mais
competitivos.

Mercosul, união aduaneira -
Outro questionamento que se faz
é sobre o impacto da Alca no pro-
cesso de consolidação do Mercosul.
Lógico, as mudanças devem re-
forçar a construção do bloco, em
função da posição dos países do
Cone Sul de fortalecer os acordos
sub-regionais para agregar poder
à negociação dos ajustes necessá-
rios à formalização da Alca.

Mas é preciso entender que a
Alca e o Mercosul não são nem
serão sistemas idênticos de inter-
câmbio comercial. Além de ser
uma área de livre comércio, o
Mercosul é também uma "união
aduaneira". A diferença básica
entre as duas estruturas é que a
união aduaneira, mais do que um
acordo sobre fronteiras fiscais
entre os países que a compõem,
possui uma Tarifa Externa Co-
mum (TEC). Isso quer dizer que
os países que fazem parte de uma
união aduaneira concordam em
estabelecer uma mesma alíquota
de impostos de importação refe-
rentes a produtos similares, ten-
do em vista que a entrada de
mercadoria estrangeira em qual-
quer um dos países-membros sig-
nifica a entrada na área de livre
comércio.

Ao contrário da união adua-
neira e de qualquer previsão e
premonição sobre o que venha a
ser a Alca, o fato é que ela ainda
não tomou forma jurídica. Em
estágio embrionário, não foi assi-
nado qualquer acordo que produ-
za efeitos de obrigação entre os 34
países que articulam a formação
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da zona de livre comércio. "Por-
tanto, as discussões que se tra-
vam hoje têm ainda um conteúdo
mais econômico do que jurídico",
comenta o professor de Contratos
Internacionais da Faculdade de
Direito da PUC/MG, Eduardo
Grebler.

Mas, naturalmente, haverá im-
plicações jurídicas decorrentes
das convenções que vierem a ser
assinadas, porque qualquer agru-
pamento de países só acontece
quando são firmados tratados que
produzem efeitos obrigacionais
entre os respectivos signatários.
Esses tratados concentram-se
mais no âmbito do Direito Públi-
co, esclarece Grebler. Ou seja, das
relações entre os Estados. Eles
não dizem respeito às empresas.

"No plano da pessoa jurídica
de direito privado - observa o
professor—, as conseqüências des-
ses tratados podem ser maiores
ou menores de acordo com o seu
teor e, fundamentalmente, no que
respeita ao tratamento tributário
aduaneiro, à exportação e impor-
tação de mercadorias e também
aos investimentos estrangeiros
das pessoas de um país em terri-
tório de um outro país signatá-
rio." Vários modelos podem ser
adotados pela Alca, uma vez que
ela ainda não ganhou sua forma
jurídica.

E possível, no entanto, ter uma
idéia sobre para onde as tendên-
cias flutuam, com base no que já
existe em termos de acordo para a
formação de áreas de integração
comercial. No quadro mais geral
sobre as regras do comércio mun-
dial, o acordo de maior abran-
gência é o Gatt de 1994, vigente a
partir de 1995, celebrado na Or-
ganização Mundial do Comércio
(OMT), como complemento do
Gatt de 1948, esclarece o jurista
Eduardo Grebler. Esse acordo,
essencialmente, consagra o livre

1
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comércio. Segundo ele, os Esta-
dos não devem estabelecer bar-
reiras para proteger seus merca-
dos e suas indústrias; pelo con-
trário, devem permitir e facilitar
o fluxo de mercadorias e serviços
de um país para outro.

Ao lado desse quadro mundial,
existem os modelos regionais e sub-
regionais, como da União Euro-
péia, Nafta, Pacto Andino e o pró-
prio Mercosul, que, fundamental-
mente, também são direcionados
para facilitar o livre comércio entre
os Estados-membros.

Modelos de acordo - A União
Européia, após mais de 30 anos
de caminhada, consolidou-se com
o seu mais recente tratado, o de
Mastricht, que abriu caminho
para a união monetária européia.
Foi fruto de uma série de acordos
e tratados anteriores e alcançou,
portanto, um quadro jurídico aca-
bado, em que os Estados signatá-
rios se obrigam a obedecer às re-
gras assumidas.

Também conseguiu criar meca-
nismos eficazes de solução de con-
flitos. Os Estados-membros acre-
ditaram que, para que a UE fosse
um espaço econômico de fato inte-
grado, era fundamental dar-lhe
uma instituição judiciária. Um ór-
gão forte, capaz de definir o modo
de interpretar os próprios acordos

"As discussões que
se travam hoje
sobre o Mercosul
têm ainda um
conteúdo
econômico, mas,
naturalmente
haverá implicações
jurídicas
decorrentes das
convenções que

I

vierem a ser
assinadas"

Eduardo Grebler

constitutivos e que tivesse compe-
tência para ditar os seus entendi-
mentos, até mesmo sobre os gover-
nos dos Estados-membros.

"Criou-se, assim, uma institui-
ção de natureza supranacional",
explica Grebler. Um tribunal cujas
sentenças se impõem sobre as re-
gras dos Estados co-partícipes nas
questões ligadas à integração eco-
nômica. Esse mesmo modelo foi
tentado pelo Pacto Andino, mas, ao
contrário da União Européia, seus
signatários não conseguem o mes-
mo resultado, "porque o grupo é
formado por economias e institui-
ções mais fracas", acredita Eduar-
do Grebler.

No caso do Mercosul, analo-
gamente, também existe um qua-
dro jurídico definido. Seus quatro
países-membros assinaram o tra-
tado de Assunção, seguido pelo pro-
tocolo de Ouro Preto, e se obriga-
ram a respeitar aquelas normas. O
Nafta, igualmente, possui um do-
cumento celebrado entre Esta-
dos Unidos, Canadá e México, que
estabelece as regras de funciona-
mento desse bloco sub-regional de
integração econômica.

Em ambos os casos, do
Mercosul e Nafta, os tratados não
fazem nascer uma entidade
supranacional. O Mercosul, por
exemplo, não passa de um contra-
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to entre os seus quatro Estados-
membros, que se obrigaram a fa-
zer algumas coisas e a não fazer
outras. No caso de haver uma
empresa que verifica que um dos
países teve uma conduta de for-
ma contrária àquilo que as regras
do Mercosul estabelecem, ela não
poderá se dirigir diretamente
àquele país.

Segundo fixa o acordo do
Mercosul, essa empresa deve re-
meter-se a um órgão específico,
no caso do Brasil, à Seção Brasi-
leira do Mercosul, e apresentar a
sua reclamação. A demanda será
analisada por uma comissão, o
chamado Grupo Mercado Comum,
e, se forjulgada procedente, pode-
rá ser objeto de uma interpelação
de um país contra o outro, no
sentido de que se façam as corre-
ções. O país acusado de violar as
normas do Mercosul poderá reco-
nhecer ou não a sua culpa.

Portanto, ainda que os acordos
do Mercosul representem uma
obrigação, os conflitos não são
resolvidos com a mesma eficácia e
rapidez com que são resolvidos
num tribunal supranacional.
"Esse é o ponto fraco da maior
parte dos acordos econômicos,
porque lhes faltam mecanismos
de solução de controvérsias com
força suficiente para impor o seu
entendimento", avalia Grebler.

Outra diferença entre o
Mercosul e a União Européia é que,
no primeiro caso,jamais as empre-
sas podem reclamar diretamente
contra um governo, diferentemen-
te do que prevê o modelo adotado
pela União Européia, que permite
inclusive que uma empresa recla-
me do seu próprio país.

Quanto à Alca, os mecanismos
ainda estão em gestação. Somente
agora os Estados-membros come-
çam a delimitar seus interesses e
intenções. "Se isso vai chegar ao
ponto em que já chegou a União
Européia, o Nafta e Mercosul, é

uma interrogação. Se não houver o
atendimento às aspirações míni-
mas de todos os membros, tudo não
passará de um esforço político, de
declarações públicas de boas inten-
ções que não se materializaram em
acordos e tratados", conclui Grebler.

Já na hipótese de as negocia-
ções evoluírem para um acordo,
naturalmente deverá ser criado
um mecanismo de solução de con-
trovérsias, uma vez que, do con-
trário, prevalece a "lei do mais
forte". Mas, a se julgar a conduta
dos Estados Unidos, é imprová-
vel que eles concordem com a ins-
tituição de um organismo
supranacional. "E mais fácil acre-
ditar que as soluções devam se
dar mediante um mecanismo
arbitral, em que cada controvér-
sia é submetida a um painel e
resolvida com recomendações",
prevê Eduardo Grebler.

Mudanças na legislação - Nes-
se mesmo quadro de assinatura
de um acordo, e dependendo de
sua amplitude, é possível que al-
gum ajuste se faça na legislação
brasileira. O Brasil adota o prin-
cípio de que o tratado ou conven-
ção internacional equivale à lei
ordinária nacional. Uma vez que
esse tratado ou convenção ultra-
passe todo o processo de ratifica-
ção pelo Congresso Nacional, e
depois de promulgado pelo presi-
dente da República, ele se trans-
forma em lei interna.

Segundo as regras constitucio-
nais brasileiras, a lei posterior
revoga as normas anteriores. Des-
sa forma todas as leis ordinárias
ou de hierarquia igual ou menor
às ordinárias estariam automati-
camente revogadas pelo simples
fato de ter sido promulgado no
País um tratado internacional.

Nas raras situações em que
um tratado viola a Constituição
Federal, ele só terá eficácia no
Brasil se forem removidos os obs-

táculos constitucionais. Quanto
às legislações estaduais, geral-
mente só acontecem mudanças
residuais, acredita o professor
Eduardo Grebler.

Impacto - Se por um lado não
deverá haver grandes mudanças
na legislação estadual, é certo que
cada setor da economia terá um
tipo de impacto específico em fun-
ção das mudanças. Para o ex-se-
cretário de Indústria e Comércio
do governo de Minas, Reginaldo
Arcuri, deverá haver uma rein-
trodução de empresas de capital
estrangeiro em setores onde elas
já foram majoritárias, tornaram-
se minoritárias, passaram ao con-
trole estatal e novamente retor-
naram ao controle privado, como
é o caso da mineração.

Também no setor energético
deverá ser deflagrado um movi-
mento no sentido de absorver ca-
pitais estrangeiros em áreas de
geração de energia. "Teremos uma
influência muito grande do siste-
ma de integração de produção e
transmissão de energia, de tele-
comunicações e de transportes
nesse contexto de facilitação dos
negócios", acredita Arcuri.

"Nesse sentido - prossegue
ele -, Minas Gerais tem posição
de destaque, na medida em que é
o mais importante corredor de
transporte ligando o Cone Sul aos
Estados e países do Norte." Como
primeira conseqüência haverá a
necessidade de ampliar e melho-
rar a malha de transportes, uma
parte dela já privatizada. "Isso
gera uma infinidade de oportuni-
dades de negócios,já que as estra-
das não são apenas meios de loco-
moção e transporte de mercado-
rias, mas, por definição, eixos de
desenvolvimento que permitem
uma integração muito grande dos
fatores de produção, gerando ou
ampliando os negócios necessári-
os ao contínuo desenvolvimento
da economia mineira", conclui.
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