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2ª Edição da Força-Tarefa

O Brasil na América do Sul:
Promovendo a Integração e a Cooperação Regionais
Em junho de 2007 foi divulgado o relatório de conclusão da Força-Tarefa O
Brasil na América do Sul, que reuniu acadêmicos, consultores, executivos de
empresas e jornalistas brasileiros para elaborar um documento com diagnósticos
sobre aspectos políticos e econômicos das relações do Brasil com seus vizinhos
e oferecer recomendações para a estratégia brasileira para a América do Sul. O
documento foi debatido em um seminário no Rio de Janeiro, que contou com a
presença de especialistas de outros países da região. Posteriormente, foi apresentado e discutido em um seminário em Buenos Aires, com a presença de mais de
100 pessoas.
A Força-Tarefa apresentou um conjunto de dez recomendações para uma nova
política do Brasil para a América do Sul. Animados com o êxito da experiência
o Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento (CINDES) e o Centro
Brasileiro de Relações Exteriores (CEBRI), com o apoio financeiro da Agência
Suíça para a Cooperação e o Desenvolvimento (SDC), organizaram a Segunda
Edição da Força-Tarefa O Brasil na América do Sul.

Participantes
Alcides Vaz
Adilson de Oliveira
Amâncio Jorge de Oliveira
Amaury de Souza
Christiane Aché
Denise Gregory
Eduardo Viola
Georges Landau
João Paulo Veiga
José Botafogo Gonçalves
José Tavares de Araújo
Juan Claudio Epsteyn
Lia Valls Pereira

Lúcia Maduro
Luiz Augusto Horta Nogueira
Marcelo Coutinho
Maria Regina Soares de Lima
Pedro da Motta Veiga
Ricardo Markwald
Ricardo Sennes
Roberto Abdenur
Roberto Iglesias
Sandra Polónia Rios
Tomas Zinner
Wagner Cardoso

As atividades desta Segunda Edição foram coordenadas por Pedro da Motta
Veiga e Sandra Polónia Rios com a cooperação de três coordenadores temáticos:
Roberto Iglesias (infra-estrutura), Adilson de Oliveira (energia) e Eduardo Viola
(mudança climática).

O objetivo deste segundo exercício foi o de aprofundar o debate e produzir recomendações mais específicas para alguns dos temas considerados relevantes pelos
participantes do primeiro exercício. Os temas selecionados para o novo exercício
foram: comércio e investimentos, infra-estrutura, energia e mudança climática.

Este relatório não reflete opiniões individuais. Ele é resultado de um esforço de
síntese de visões nem sempre convergentes, manifestadas pelos participantes nos
debates da Força-Tarefa. Nenhuma das afirmações ou recomendações aqui apresentadas pode ser atribuída a qualquer um dos participantes em particular.
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1. Introdução
Em sua primeira versão – em 2007 – a Força Tarefa CINDES-CEBRI sobre O
Brasil na América do Sul propôs-se a contribuir para preencher o hiato entre,
de um lado, um debate interno superficial e politicamente polarizado sobre as
relações do Brasil com a sua vizinhança imediata e, de outro, a agenda crescentemente complexa e diversificada de interesses brasileiros na região. O resultado
desse “déficit” de reflexão doméstica sobre a inserção do Brasil na América do
Sul é a dificuldade (brasileira) “para estabelecer e consolidar uma relação estratégica com sua vizinhança imediata e para formular e implementar políticas que
contribuam para a integração sul-americana”.

Depois de concluído o relatório da primeira versão da Força Tarefa, a América do
Sul viveu uma situação crítica que quase levou ao conflito bélico países andinos
e o quadro político se tornou crescentemente tenso em alguns países. Embora
os conflitos bilaterais envolvendo o Brasil tenham se atenuado nesse período,
parece claro que aos riscos gerados pelas tensões políticas bilaterais vieram
somar-se novos focos de instabilidade, tanto de origem doméstica (na Bolívia e
na Argentina, por exemplo), quanto de origem internacional (crise dos alimentos
e aumento do preço do petróleo).
Nesse cenário, cabe ao Brasil exercer um papel protagônico na região, propondo
a seus vizinhos uma agenda de cooperação e de desenvolvimento que forneça um
fundamento econômico aos esforços de cooperação política que se concretizaram recentemente na constituição da UNASUR.

O relatório que resultou daquele esforço coletivo de reflexão e debate incluiu
um diagnóstico dos fatores que condicionam a posição brasileira em relação à
América do Sul, e explicitou a presença, entre os membros do grupo, de visões
diferentes acerca do lugar da América do Sul na estratégia brasileira. Apesar
dessa diversidade de visões, foi possível definir um conjunto de recomendações
consideradas relevantes por todos os participantes da Força-Tarefa.

O Brasil pode e deve exercer esse papel. Para fazê-lo, ter uma proposta de
agenda ao mesmo tempo realista e ambiciosa na área econômica é fundamental.
A existência de dificuldades políticas para tratar essa agenda não pode servir de
desculpa para evitá-la. Na falta de uma agenda de cooperação econômica – que
inclui temas como comércio, energia, infra-estrutura – esses temas podem ser
fontes de tensões e de fragmentação na região.

Boa parte dessas recomendações diz respeito a temas econômicos – como
comércio e investimentos, energia e infra-estrutura – e a um tema não exclusivamente econômico, mas que adquire prioridade central na agenda internacional, a
mudança climática. São esses os temas que a Força Tarefa optou por abordar em
sua segunda versão e que constituem o objeto desse relatório.

O exercício do papel protagônico requer do Brasil não apenas a explicitação de
uma agenda regional, mas, sobretudo, a implementação de uma agenda doméstica que confira credibilidade e legitimidade às suas propostas. Os debates entre
os participantes da Força-Tarefa mostraram que há um conjunto de iniciativas,
de caráter doméstico e unilateral, que contribuem ou mesmo que são essenciais
para que a integração econômica regional possa prosperar.

O diagnóstico apresentado no primeiro relatório da Força Tarefa mantém-se plenamente válido. A evolução econômica e política da região nos últimos doze
meses apenas fortaleceu o sentimento da importância da adoção pelo Brasil de
uma estratégia consistente e compatível com a complexa agenda regional. Essa
estratégia é essencial do ponto de vista não apenas dos interesses regionais e
globais do Brasil, mas também do da região.

4
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O governo brasileiro mantém a América do Sul no topo de suas prioridades
diplomáticas e investe recursos – diplomáticos, políticos e financeiros – na
agenda regional. Apesar disso, pouco se tem avançado na integração econômica
da região. Há um evidente desequilíbrio entre os esforços diplomáticos e a capacidade de implementação dos compromissos assumidos pelas autoridades brasileiras nas iniciativas diplomáticas na região. A adoção de uma agenda doméstica
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também pode ajudar a reduzir esse desequilíbrio, que afeta a credibilidade das
iniciativas brasileiras na região.
A agenda temática da integração regional é crescentemente sofisticada e dificilmente poderá avançar em um ambiente de fragilidade de coordenação e articulação dos órgãos governamentais brasileiros. A integração regional não está entre
as prioridades da maioria desses órgãos, mas envolvimento é fundamental para a
adoção das medidas requeridas por essa agenda.
Para fazer prosperar a agenda de integração, a Força-Tarefa propõe a criação
de uma instância de coordenação governamental para a gestão institucional da
integração sul-americana, capaz de fazer cumprir os compromissos assumidos
pelo Brasil e garantir a implementação das medidas domésticas necessárias para
viabilizar os objetivos da política externa brasileira para a América do Sul.
Independentemente de suas características institucionais específicas, tal instância de
coordenação deve ter, no mínimo, os seguintes atributos: (i) ser dotada de elevado
poder político para garantir a implementação dos compromissos assumidos pelo
Brasil com os países da região; (ii) ser capaz articular todos os órgãos governamentais envolvidos nos diversos temas da agenda regional e (iii) ser um mecanismo
permanente, que monitore e acompanhe as ações dos diversos órgãos envolvidos.
O presente relatório divide-se em quatro áreas temáticas: comércio e investimentos, infra-estrutura, energia e mudança climática. O tratamento desses temas não
pretende ser exaustivo. Assim, na área de infra-estrutura optou-se por privilegiar
o setor de transportes, que tem impactos diretos nas possibilidades de integração
econômica. Já a abordagem do tema da mudança climática, não inclui a agenda
mais ampla do meio-ambiente, apesar das evidentes conexões entre eles. Embora
relevantes, esses são temas para as futuras edições da Força-Tarefa.

2. Comércio e investimentos
2.1 Antecedentes e situação atual
Nos anos 90, com exceção de poucas iniciativas bilaterais (como os acordos de
fornecimento de gás com a Bolívia), a política sul-americana do Brasil expressou-se quase que exclusivamente na dimensão comercial. O MERCOSUL foi
a principal iniciativa nessa área, complementada pela assinatura de acordos de
liberalização comercial ampla com países não-membros do bloco – processo que
se estendeu aos primeiros anos do corrente decênio com a negociação dos acordos bilaterais entre os países-membros do MERCOSUL e da CAN.
As dificuldades para avançar no processo de integração sub-regional e na liberalização comercial intra-regional aumentaram ao longo dos últimos anos. A
agenda da União Aduaneira do MERCOSUL encontra recorrentes dificuldades
para avançar e as longas negociações entre países do MERCOSUL e da CAN
expressaram as crescentes resistências domésticas para ir além de acordos limitados anteriormente assinados no âmbito da ALADI.
Nos últimos anos, em diversos países da região, a prioridade conferida na década
de 90 à agenda comercial nas relações intra-regionais passou a ser criticada. Ao
mesmo tempo, no entanto, outros países sul-americanos aprofundaram sua opção
pela integração à economia internacional, buscando – através de acordos de livre
comércio – parcerias com países externos à região.

Para cada área temática, buscou-se (i) elaborar um diagnóstico da situação atual,
(ii) explicar as razões – do ponto de vista dos interesses do Brasil e da região –
pelas quais o tema deve fazer parte da agenda brasileira para a América do Sul, e
(iii) apresentar os componentes da agenda do Brasil para o tema específico.

As crescentes divergências nas políticas comerciais e nos regimes nacionais de
investimento levaram a uma virtual paralisia de iniciativas de integração e de
liberalização comercial entre os países da região nos últimos anos. Mais além,
manifestam-se, no bojo de profundas mudanças políticas em diversos países,
tensões e conflitos econômicos bilaterais entre alguns países da região. Tais conflitos tendem a produzir impactos não desprezíveis sobre as relações comerciais.
Nos conflitos entre Argentina e Uruguai pela “guerra das papeleras” e, mais
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recentemente, entre Venezuela e Colômbia, houve fechamento de fronteiras e
ameaças de re-direcionamento de importações.
Quando envolvido em um desses contenciosos bilaterais – o que ocorre em geral
por iniciativa de outro país – o Brasil tem reagido demonstrando disposição para
negociar e para fazer concessões que atendam, pelo menos em parte, às reivindicações do seu parceiro. Quando não envolvido diretamente nos contenciosos, o
país tem optado pela omissão, como no caso da “guerra das papeleras”, evitando
qualquer desgaste que poderia resultar de uma postura mais pró-ativa.
Mais recentemente, reaparecem, em alguns poucos países, sinais de instabilidade macroeconômica, uma tendência que se inscreve em nítido contraste com o
quadro favorável observado em quase todos os países sul-americanos até 2006.
De maneira geral, embora as economias da região continuem crescendo a taxas
expressivas - com exceção de Equador e Bolívia, todos os países da região apresentaram taxas de crescimento do PIB superiores a 5% em 2007 - pressões inflacionárias significativas em alguns países vêm turvar as perspectivas até então
muito favoráveis de evolução do quadro macro-econômico.
Essas pressões, que afetam principalmente Argentina e Venezuela, agregam um
novo fator de incerteza às preocupações relacionadas com os impactos da crise
financeira e do aumento dos preços das commodities sobre a sustentabilidade do
crescimento econômico dos países da região.
Uma deterioração no ambiente macroeconômico na região a partir das pressões
inflacionárias poderá não apenas afetar as exportações, mas também prejudicar
o recente movimento de investimentos diretos de empresas brasileiras nos países
vizinhos. Isso será particularmente verdadeiro caso essa deterioração se acompanhe do aumento de incerteza regulatória para os investidores externos, tal como
vem ocorrendo em países como a Venezuela, a Bolívia e o Equador.
Em contraste com o ambiente desfavorável para iniciativas de liberalização
comercial na região, a agenda regional de comércio e investimentos do Brasil
vem ganhando densidade, impulsionada, sobretudo, por iniciativas e ações de
atores privados. O mercado sul-americano continua sendo muito relevante para
8
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as exportações de manufaturados brasileiros; empresas exportadoras de serviços
aumentam seus negócios em vários países da região e os investimentos externos
de empresas brasileiras se expandem aceleradamente na América do Sul.
Esses investimentos se direcionam para um número crescente de países e traduzem uma interessante diversificação em termos de setores e de empresas envolvidas. Em 2007, por exemplo, a distribuição setorial do investimento brasileiro
na região revela que este inclui setores não-tradicionais como alimentos, serviços, química, têxteis e calçados e siderurgia. Além disso, em termos de porte de
empresa, registra-se que o investimento no exterior não é uma estratégia restrita
a empresas de grande porte, mas que se observam também médias empresas
empreendendo processos de internacionalização.

2.2 Rationale e componentes da agenda de comércio e investimentos
Não somente por razões relacionadas aos interesses brasileiros os temas de
comércio e investimento devem receber prioridade na agenda da integração e
da cooperação regional. Na realidade, é difícil imaginar que processos de integração e cooperação regional possam avançar deixando de lado objetivos de
liberalização comercial e dos fluxos de investimentos. O crescimento dos fluxos
comerciais e o estabelecimento de acordos que os fomentem podem ser poderosos indutores da cooperação.
A experiência européia – referência maior do regionalismo – também fornece um
exemplo interessante a esse respeito. De fato, essa experiência foi capaz de integrar gradualmente à sua agenda temas não-comerciais e não econômicos, mas o
fez sem perder nunca de vista a prioridade da agenda de liberalização comercial
e da competição entre seus membros e entre esses e o resto do mundo. A constituição do mercado único foi o pilar da construção européia e a liberalização
dos fluxos de comércio e investimentos seu motor. Nesse sentido, o processo
de integração européia, que parece inspirar os críticos da “integração liberal”
por sua capacidade para incorporar à agenda temas relacionados à eqüidade e ao
desenvolvimento, é antes um exemplo de ampliação da agenda sem prejuízo da
prioridade concedida à liberalização.
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Se a dimensão de comércio e investimentos é componente incontornável de qualquer processo de integração e cooperação regional, o marco normativo dentro
do qual ela é tratada pode ter influência decisiva no sucesso (ou fracasso) desse
processo. Nesse sentido, a principal lição que o Brasil deve tirar da experiência
do MERCOSUL nos anos 90 diz respeito às dificuldades para consolidar a opção
pelo modelo de União Aduaneira, fortemente “empurrada” pelo Brasil na primeira metade daquela década, em especial mediante uma estrutura e um perfil de
proteção alfandegária, que espelham fortemente o seu próprio padrão industrial.
Como observa o primeiro relatório da Força Tarefa, “essa opção, ao relegar a
segundo plano as questões relativas à geração de uma dinâmica positiva para
os sócios menores, tornou-se um dos principais fatores que alimenta as queixas
desses países quanto aos escassos benefícios trazidos pelo bloco para o seu crescimento econômico”. A busca de um equilíbrio entre os interesses dos distintos
parceiros de um processo de integração econômica deve se expressar através do
modelo de integração adotado, ainda que esse possa ter um caráter evolutivo.
Quais devem ser os principais componentes da agenda regional de comércio e de
investimentos do Brasil, tomando em conta essas considerações?
A agenda regional de comércio e investimentos do Brasil deve incluir uma
dimensão doméstica e outra externa. A agenda doméstica é composta por iniciativas e medidas que podem ser adotadas unilateralmente pelo Brasil com vistas
a facilitar o crescimento dos fluxos de comércio e investimentos intra-regionais.
A adoção destas medidas sinalizaria o compromisso unilateral e não condicional
do Brasil com a proposta de abertura preferencial aos países sul-americanos.
A agenda externa se concretiza na promoção pelo Brasil de um amplo acordo
comercial regional. Este se apoiaria nos processos de liberalização preferencial
em curso na América do Sul, aprofundando-os na área de comércio de bens e
agregando a seu escopo temas relevantes para a expansão do comércio e dos
investimentos intra-regionais, como serviços, investimentos e compras governamentais. Na esfera bilateral, a agenda contempla o tema dos acordos para evitar
a bitributação e o tratamento de barreiras não-tarifárias ao comércio.

10
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2.3 A agenda
2.3.1 A agenda doméstica
a. Reduzir e/ou eliminar de barreiras não-tarifárias nas importações brasileiras originárias da América do Sul.
O Brasil vem acumulando superávits elevados com a maioria dos países sulamericanos. Os expressivos desequilíbrios nas balanças comerciais bilaterais são
um dos fatores que dificultam as negociações para a melhoria das condições de
acesso aos mercados da região para os produtos brasileiros.
Exportadores dos demais países apontam as barreiras não-tarifárias aplicadas
pelo Brasil como entraves importantes para ampliar suas exportações para o
mercado brasileiro. As barreiras mais freqüentemente mencionadas referem-se
a procedimentos adotados para verificação de exigências sanitárias e fitossanitárias, condições de operação nas aduanas de fronteira e excesso de burocracia. A
melhoria de procedimentos com vistas à facilitação do comércio com os países
vizinhos é condição importante para melhorar o ambiente de negociações comerciais na região.
b. Conferir tratamento tributário adequado aos investimentos brasileiros no
exterior
Parte das dificuldades encontradas por investidores brasileiros relacionadas à
tributação dos investimentos no exterior refere-se a interpretações da Receita
Federal quanto aos dispositivos negociados em acordos para evitar a bi-tributação e/ou à regulamentação doméstica do Imposto de Renda. Há uma agenda de
temas a serem tratados com a Receita Federal e que prescindem de negociações
externas.

Força-Tarefa O Brasil na América do Sul | 2a Edição | Julho de 2008
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c. Criar uma instância no âmbito da CAMEX para remover obstáculos às
importações brasileiras de países da América do Sul
Apesar da prioridade conferida à integração sul-americana pelas políticas externa
e comercial do Brasil, não há coordenação dos órgãos intervenientes nas operações de comércio exterior e naquelas áreas de regulação interna que apresentam impacto para o acesso ao mercado nacional por parte dos países vizinhos.
Estes órgãos continuam a operar sob as lógicas da protecionista ou fiscalista,
impondo custos e barreiras desnecessárias às importações brasileiras de produtos
da região. A eliminação de barreiras não tarifárias – principal meta da agenda
doméstica – esbarra na falta de coordenação intra-governamental e de coerência
na ação dos diferentes órgãos intervenientes no processo de importação.
O Programa de Substituição Competitiva de importações, que deveria promover
as compras brasileiras de produtos sul-americanos, produz poucos resultados, em
parte, por falta de engajamento dos diversos órgãos que interferem nas importações.
É importante criar uma instância de monitoramento e coordenação da implementação das medidas necessárias à remoção de obstáculos às importações brasileiras
de produtos sul-americanos. Tal instância poderia estar no âmbito da CAMEX e
deveria ter capacidade política para mobilizar os diferentes órgãos intervenientes
no processo de importação. Esse mecanismo deveria estar articulado à instância
de alto nível responsável pela coordenação governamental da política sul-americana do Brasil, proposta na Introdução deste relatório.

2.3.2 A agenda externa
2.3.2.1 A dimensão regional
a. Criar uma área de livre comércio na América do Sul.
Um acordo abrangente deveria incluir não apenas a harmonização das preferências tarifárias já existentes nos acordos sub-regionais negociados no âmbito
da Aladi, mas também a harmonização de regras de origem, defesa comercial,
barreiras não-tarifárias, solução de controvérsias e comércio de serviços. Além
disso, ele incluiria temas como serviços e investimentos, no que se refere tanto
à dimensão de acesso a mercado, quanto ao estabelecimento de regras e disciplinas, além de compras governamentais.
Não há dúvidas de que o atual contexto de fragmentação de políticas econômicas
e comerciais adotadas pelos países sul-americanos dificulta a convergência de
posições e a harmonização de políticas numa negociação dessa natureza.
Caberia então ao Brasil exercer liderança de forma mais ativa nesse processo
para atrair os países mais reticentes para este projeto. A fim de aumentar os
incentivos para a participação dos países menores – Bolívia, Equador e Paraguai,
além de Guiana e Suriname – no processo, esses deveriam receber tratamento
especial e diferenciado, com a melhoria imediata das condições de acesso ao
mercado brasileiro e dos demais países maiores da região. O mesmo se aplica,
com algumas peculiaridades, ao Uruguai.
Caso alguns países não demonstrem interesse em se associar a esse processo,
o acordo poderia ser assinado num primeiro momento apenas pelos países da
região que assim o desejassem, podendo os demais países aderir ao acordo posteriormente, de acordo com os seus interesses. A Aladi poderia ser chamada a
realizar o exercício de compatibilização, consolidação e expansão dos diversos
acordos parciais ou de complementação econômica já existentes, garantindo um
padrão uniforme a esse acordo.
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Na área de comércio de bens, o grau de liberalização tarifária a ser alcançada
com a constituição de uma ALC deveria ser muito ambicioso, mas levaria em
conta as diferenças entre os níveis de desenvolvimento dos países-membros.
Assim, por exemplo, no final dos períodos de transição, o grau de liberalização
dos fluxos de comércio de bens poderia ser de 100% das linhas tarifárias para
Brasil e Argentina, 95% para países intermediários e 90% para países de menor
desenvolvimento relativo da região.
Há diversos temas com impacto relevante nas relações comerciais do Brasil com
os países sul-americanos que vão além da questão tarifária. Esses temas conformam essencialmente uma agenda de questões comerciais não-tarifárias.
Aspectos relacionados a procedimentos aduaneiros, convergência de normas e
regulamentos técnicos e medidas sanitárias e fitossanitárias e os procedimentos
adotados para o seu cumprimento fazem parte de uma agenda de barreiras nãotarifárias que pode e deve ser tratada com maior ênfase pelo Brasil.
Na área de comércio de serviços, o acordo deveria definir um conjunto de disciplinas e regras que assegurem acesso a mercado para os provedores originários
dos países da região e estabelecer um processo de negociação permanente de
aprofundamento dos compromissos assumidos.
A referência do acordo nessa área deve ser o GATS, dos quais todos os membros
são signatários. O caráter GATS-plus do acordo será consubstanciado através:
- da adoção de lista de compromissos setoriais e horizontais que traduzam o
status quo regulatório, consolidando-o no acordo. A partir daí, os novos compromissos negociados no âmbito do acordo implicariam necessariamente liberalização preferencial das condições de acesso a mercado ou das regras de tratamento nacional;
- da adoção de uma metodologia de negociação de novos compromissos setoriais
que agregue valor econômico aos compromissos de consolidação iniciais. Ou seja,
as rodadas de negociação deverão gerar novos compromissos em todas as modalidades de prestação de serviços e em um conjunto diversificado de setores; e
14
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- do estabelecimento de disciplinas não existentes no acordo multilateral, notadamente na área de subsídios e salvaguardas para serviços.
As assimetrias estruturais entre países serão levadas em consideração no acordo,
tanto na negociação das listas de compromissos quanto no desenho das regras
(inclusive das disciplinas GATS-plus). No que se refere aos compromissos,
pode-se, por exemplo, imaginar que, na assinatura do acordo, apenas os países
mais desenvolvidos da região consolidem todo o status quo regulatório, permitindo-se aos demais manter compromissos menos estritos em um certo número
de setores e/ou modos de prestação de serviços.
O acordo também incluiria disposições relativas ao direito de estabelecimento e
à proteção dos investimentos. De modo geral, esses acordos não são identificados como um elemento importante pelas empresas brasileiras com investimentos
na região. É um tema que tem maior importância para os investimentos em infraestrutura do que para investimentos no setor industrial. Ganha também relevância na medida em que aumenta a incerteza regulatória que cerca os investimentos
estrangeiros em diferentes países da região.
Nessa área, a grande maioria dos países da região assumiu compromissos com
a proteção de investimentos estrangeiros, através acordos bilaterais ou de acordos comerciais mais abrangentes. Nos últimos anos, alguns países da região têm
denunciado esse tipo de acordos e reorientado seus regimes nacionais de investimento estrangeiro de acordo com visões marcadas pelo nacionalismo econômico.
Na realidade, os acordos de proteção de investimentos (ou os capítulos que,
nos acordos comerciais, cumprem função semelhante) tornaram-se, no período
recente, alvo de muitas críticas, inclusive nos países desenvolvidos. No essencial, essas críticas se dirigem a disposições dos acordos consideradas demasiado
favoráveis aos investidores e percebidas como obstáculos ao exercício, pelos
Estados, de seu direito de regular.
Embora esse contexto político não favoreça a negociação de um acordo de
investimentos em âmbito regional, tal negociação ganha relevância quando se
Força-Tarefa O Brasil na América do Sul | 2a Edição | Julho de 2008

15

considera o crescimento dos investimentos internacionais intra-regionais e os
objetivos de constituição de uma área de livre comércio apoiada não apenas no
crescimento do comércio de bens, mas também nos fluxos de serviços e nos
investimentos diretos.
A solução de compromisso entre um contexto político desfavorável e o contexto econômico demandante de um acordo de investimentos deve ser buscada
no desenho desse acordo. Esse incluiria cláusulas de tratamento nacional e de
nação mais favorecida abrangentes – mas não a cláusula de tratamento justo e
eqüitativo, que faz parte dos acordos baseados no modelo do NAFTA.
Além disso, a cláusula relativa a expropriação indireta deverá estabelecer, com o
máximo de precisão, tipos de medidas regulatórias ou de política que não podem
ser consideradas “equivalentes à expropriação”. Observe-se que os acordos mais
recentes baseados no modelo do NAFTA (EUA com Chile, Peru e Colômbia,
CAFTA-DR) passaram a incluir um anexo ao capítulo de investimentos relativo
ao conceito de expropriação indireta, cujo objetivo é limitar a margem de interpretação gerada pela inclusão desse conceito entre as disciplinas do capítulo de
investimentos.
Finalmente, a disposição mais contestada dos acordos bilaterais de investimentos
– o mecanismo de solução de controvérsias investidor-Estado – estaria ausente
do acordo. Os conflitos relacionados a investimentos intra-ALADI seriam encaminhados através do mecanismo a ser estabelecido pelo acordo e que se aplicará
a controvérsias relacionadas com qualquer tema coberto pelo acordo.

2.3.2.2 A dimensão bilateral
a. Negociar acordos para evitar a dupla-tributação
A expansão dos investimentos brasileiros nos países da América do Sul demanda
a existência de acordos para evitar a bi-tributação. A dupla tributação penaliza o
retorno dos investimentos, funcionando como um desestímulo a esse processo.
Já existem acordos desse tipo entre o Brasil e a maioria dos países sul-americanos. Entretanto, persistem problemas relacionados à interpretação e aplicação
das normas negociadas.
b. Dar prioridade ao tratamento das restrições não tarifárias e gestão de problemas comerciais bilaterais
As barreiras não-tarifárias e os obstáculos de caráter administrativo ao comércio
constituem, na visão dos exportadores sul-americanos, um dos principais impedimentos à expansão de suas vendas para o Brasil. Portanto, esse tema deve ser
tratado em todos os âmbitos cabíveis. Além de medidas unilaterais e da incorporação na agenda de negociações comerciais regionais - que poderão levar ainda
muito tempo para serem concluídas - há espaço para o tratamento bilateral dessas
barreiras.

A inclusão de um capítulo de compras governamentais na ACL pode estimular
o comércio dos países menores com o Brasil. O mercado brasileiro de compras
públicas é bastante elevado, se comparado aos dos países da região, e incorpora
setores em que os países vizinhos têm oferta exportável.

Nos últimos anos, foram criadas Comissões de Monitoramento do Comércio
Bilateral entre os governos do Brasil e de diversos países da região. Essas comissões são um espaço adequado para a apresentação de problemas encontrados nas
relações comerciais bilaterais. É importante que o governo brasileiro articule
os diversos órgãos envolvidos para buscar a superação dos problemas pontuais
reportados pelos parceiros comerciais nas diversas Comissões existentes, além
de buscar instituir esse mecanismo nas relações bilaterais em que ele ainda não
está presente.

16
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3. Infra-estrutura e serviços de transporte
3.1 Antecedentes e situação atual
O Brasil apresenta cenários distintos para o escoamento de carga para exportação.
Existem cadeias logísticas de classe mundial que praticam preços competitivos e
qualidade dos serviços de acordo com padrões internacionais, especialmente na
movimentação de minério de ferro, produtos siderúrgicos, celulose, e algumas
commodities agrícolas. O padrão de excelência logística não é, entretanto, universal no país. Em importantes trechos logísticos do País a situação é crítica. Há
sérios problemas na oferta dos serviços de transporte rodoviário, hidroviário, ferroviário, de cabotagem e nos portos públicos. Nestes casos, a logística de transporte é um fator negativo na competitividade dos produtos exportados. E, o que é
mais importante, os exportadores têm pouca ou nenhuma intervenção sobre parte
desses custos, especialmente os componentes relacionados à infra-estrutura.
A situação de custos de transporte se agrava quando se trata do comércio brasileiro na América do Sul. De acordo com um estudo recente do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento, a proporção dos custos de transporte em relação ao
valor importado e exportado é maior que as tarifas médias na importação e que
as tarifas médias nos mercados de destino. Adicionalmente, esses custos como
proporção das importações são altos para padrões internacionais, por exemplo,
são maiores na América do Sul que nos Estados Unidos. Como resultado destas
avaliações, o estudo conclui que o transporte no comércio regional é uma importante barreira não tarifária para a integração econômica na América do Sul.
Pesquisas com exportadores e investidores brasileiros na região confirmam essas
evidências. Um estudo recente da CNI (2007) mostra que os problemas de transporte e logística são um dos principais problemas para quase 50% dos exportadores para a região. O problema é generalizado, pois quase 70% das empresas da
amostra enfrentaram algum tipo de problema de transporte e logística e 53% dos
entrevistados consideram os custos associados a essas questões elevados. Pro18
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blemas como demoras, baixa freqüências de navios e estradas ruins são também
apontados como motivos para encarecer a exportação de produtos para a região.
No mesmo estudo da CNI, os investidores brasileiros na região citam as dificuldades de logísticas como uma das motivações para investir em certos países sulamericanos e, dessa maneira, evitar os custos e carências da logística regional.
Nesta situação de dificuldades logísticas há condicionamentos históricos e geográficos e falhas nas políticas atuais dos governos da região. Dentre os condicionamentos históricos e geográficos, podem-se mencionar: i) a infra-estrutura
de transporte foi desenhada para o comércio de exportação e importação fora da
região, que era o principal componente do comércio exterior nas fases iniciais do
desenvolvimento, quando se exportavam produtos primários e, depois, na fase
de substituição de importações; ii) a existência de conflitos entre alguns vizinhos
no passado também conspirou contra a construção de conexões de infra-estrutura
(pontes, passos, bitolas ferroviárias semelhantes, etc.); e, por último, iii) a proximidade geográfica enfrenta acidentes geográficos de importância que dificultam a construção de infra-estrutura de conexão, como a cordilheira dos Andes
e a selva amazônica. Nas décadas de oitenta e noventa, os conflitos políticos e
diplomáticos regionais tenderam a diminuir e a liberalização comercial começou
a aproximar economicamente os países da região. Porém, estes desenvolvimentos não se materializaram em melhoras na infra-estrutura e nos investimentos de
conexão, pois a crise fiscal e as dificuldades para lograr uma maior participação
do capital privado impediram um avanço significativo no terreno da infra-estrutura de transporte. O investimento em transporte no Brasil passou de uma média
anual de 2% do PIB, na década de setenta, para 0,2% do PIB nos últimos anos.
Mas há também falhas nas políticas atuais dos governos da região, apesar da
existência de diversos mecanismos de coordenação para tentar resolver os problemas de conexão da infra-estrutura e dos serviços de transporte, como as discussões no marco da ALADI, Mercosul e IIRSA.
Em primeiro lugar, parece não existir uma percepção clara da importância do
problema, o que resulta na baixa prioridade nas agendas governamentais de
projetos e iniciativas que tendam a resolver o problema da infra-estrutura de
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integração. Por exemplo, a iniciativa IIRSA, que é um mecanismo de discussão
e coordenação de decisões de investimento de conexão e complementação dos
sistemas nacionais de infra-estrutura de transporte, sofre com a baixa alocação de
recursos nacionais para seus projetos, que reflete certamente problemas fiscais,
mas também a maior prioridade dada a outros investimentos ou despesas dentro
dos governos nacionais.
O próprio Brasil é um exemplo disto. O país foi idealizador e propulsor da iniciativa e muitos dos projetos da “Agenda Consensuada” refletem as necessidades
brasileiras de conexão com os países vizinhos. Nos primeiros anos do funcionamento da IIRSA, o Brasil esteve dedicado a resolver seus problemas fiscais e
macroeconômicos, o que lhe impediu dar maior atenção à agenda da iniciativa.
Nos últimos anos, quando a situação fiscal melhorou, a prioridade fiscal brasileira foi direcionada para outras despesas e para terminar de consolidar a situação
macroeconômica. Recentemente, com o lançamento do PAC, o foco do investimento não está na infra-estrutura de exportação nem em acelerar os projetos da
carteira de IIRSA. Mais ainda, as iniciativas do BNDES de financiar projetos de
infra-estrutura na região - que não estavam focadas nos projetos - IIRSA- parecem ter perdido certo dinamismo frente à concorrência da demanda por recursos
para financiar projetos domésticos, públicos e privados.
Em segundo lugar, os governos têm mostrado hesitação em adotar medidas regulatórias que ajudariam a aumentar a oferta regional de serviços de transporte de
logística em cada um de seus países. A demora em autorizar e facilitar a atuação de operadores de transporte e logística regionais nos mercados domésticos
resulta das tentativas de conciliar os interesses mais liberalizantes dos usuários
de transporte de carga – os exportadores e importadores – com os interesses mais
protecionistas dos operadores domésticos que demandam maior proteção.

20
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3.2 Rationale e componentes da agenda de integração da infraestrutura
Sem dúvida, há muitas carências nos diversos setores de infra-estrutura na
região, mas para desenvolver o comércio intra-regional e fazer valer a proximidade geográfica como um fator de competitividade, é preciso reduzir custos de
transporte e logística na América do Sul. Estes custos são relativamente altos e
estão impedindo um crescimento ainda mais rápido do comércio intra-regional.
Adicionalmente, este comércio está ganhando importância não só para o Brasil,
mas também para cada um dos integrantes da região. Não há dúvida, portanto,
quanto à necessidade e importância deste esforço.
Para avançar nesta direção, o Brasil precisa aumentar a oferta de infra-estrutura
doméstica de exportação, a infra-estrutura de conexão com os países vizinhos, e
contribuir para aumentar, em condições competitivas, a oferta regional de serviços de transporte e logística. Isso requer ações de investimento e de mudanças na
situação regulatória da oferta de infra-estrutura e de serviços de transportes.
Dois elementos são centrais para avançar em uma agenda de redução dos custos
logísticos: primeiro, estabelecer com clareza a prioridade deste tema na agenda
do governo brasileiro e dos demais países da região; e, segundo, aumentar os
esforços de coordenação entre os governos da região para discutir e negociar os
investimentos complementares e as mudanças na situação regulatória regional.
A definição da integração de infra-estrutura como prioridade enfrenta problemas.
Hoje, o Brasil está absorvido com sua própria agenda de expansão de infraestrutura doméstica e suas dificuldades para avançar na construção de um quadro regulatório para aumentar a participação do setor privado na infra-estrutura.
Os recursos públicos são escassos. Portanto, a prioridade de investimentos no
Programa de Aceleração do Crescimento está colocada na esfera interna. Mas
mesmo com essa prioridade é possível focar em alguns investimentos destinados
aos corredores de exportação e à melhora das condições dos portos e aeroportos,
ações que podem ajudar a reduzir os custos de logística na exportação e a integrar comercialmente a região.
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Nos temas regulatórios, tanto domésticos como regionais, a falta de prioridade do
governo brasileiro não reflete uma decisão de uso alternativo dos recursos. Ainda
que tenha havido avanços nos anos recentes, como, por exemplo, a aprovação da
Lei de Parceiras Público-Privadas e a segunda rodada de concessões rodoviárias,
os problemas regulatórios estão mais relacionados com vencer as resistências à
participação do setor privado na provisão de serviços de infra-estrutura. Dentro
do governo e em diversas instituições do Estado brasileiro, parece não existir
suficiente clareza sobre a urgência de definir melhor os marcos regulatórios para
a participação do setor privado e os efeitos negativos que essa incerteza jurídica
e regulatória exerce sobre as decisões de investimento em infra-estrutura e em
serviços de transporte por parte do setor privado.
Finalmente, esta tarefa requer coordenação com os países vizinhos, pois estes devem
complementar o esforço brasileiro com ações no seu próprio território, tanto na parte
de investimento em infra-estrutura como na regulação dos serviços de transporte.
Neste sentido iniciativas como a IIRSA ou a discussão em foros regionais constituem o marco adequado para avançar na integração da infra-estrutura regional.
Quais devem ser os principais componentes da agenda regional de integração de
infra-estrutura e de serviços de transporte?
Em primeiro lugar, na agenda doméstica de infra-estrutura, o governo brasileiro
deve dar prioridade aos investimentos para facilitar o escoamento dos produtos exportados e a integração regional e deve avançar na resolução das incertezas jurídicas e regulatórias para estimular a participação do setor privado. Em
segundo lugar, a agenda deve incluir a revisão e atualização dos marcos regulatórios dos serviços de transportes dentro da região, de maneira a permitir aumentar em condições competitivas a oferta desses serviços. Finalmente, deve-se dar
especial atenção à modernização da infra-estrutura de conexão com os países
vizinhos e aos projetos da iniciativa IRSA.
A agenda proposta pretende focar na remoção de alguns gargalos regulatórios e
nos projetos de investimentos de integração existentes e em andamento. Projetos
que estão em um estado mais embrionário e demandariam investimentos mais
volumosos não foram incorporados entre as prioridades da agenda.
22
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3.3 A agenda
3.3.1 A agenda doméstica
Nos últimos anos, o Estado brasileiro retomou a iniciativa de planejar o investimento em infra-estrutura de transportes através de planos plurianuais, e, mais
recentemente, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Programa
Nacional de Logística (PLNT).
Uma agenda de integração de infra-estrutura não pode deixar de considerar as
tarefas que o governo brasileiro deve fazer dentro de suas fronteiras para adequar
o transporte desde o local de produção até os portos ou postos de fronteira. Por
isso, levando em consideração as iniciativas e projetos existentes no âmbito do
setor público, o governo brasileiro deveria focar sua atuação em duas linhas de
ação para resolver os problemas de logísticas nas vendas externas:
- Considerar entre as prioridades do planejamento governamental o investimento
doméstico em projetos (rodoviários, ferroviários e hidroviários) que tenham
como objetivo principal o escoamento da produção exportável desde os locais
de produção até as regiões portuárias ou de fronteiras;
- Facilitar e promover a discussão sobre os mecanismos para aumentar a participação do setor privado na provisão de serviços de infra-estrutura rodoviária,
portuária e aeroportuária, através da privatização, parcerias público-privadas,
concessões ou outorgas.
3.3.2 A agenda regional de integração dos serviços de transporte e de logística
Deve-se avançar na simplificação e harmonização da regulação de serviços de
transporte e de logística regionais com o objetivo de reduzir os custos de entrada
de empresas no setor e permitir o aumento da oferta de serviços, com maior
qualidade. A regulação deve cuidar de estimular a concorrência no setor para
permitir preços menores ou de acordo com as práticas internacionais.
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a. Avançar na direção da criação de um registro único que permita a qualquer
empresa de transporte rodoviário registrada como operadora internacional
prestar serviço de transporte internacional desde qualquer país da região.
Na atualidade, os transportadores rodoviários de carga estão habilitados para
fazer fretes internacionais somente entre determinados países, sendo que as
condições de registro e de segurança estão relativamente, porém não completamente, harmonizadas entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. A
negociação e a coordenação destas condições se realizam no contexto do Acordo
de Transporte Internacional Terrestre (ATIT) e do Mercosul.
Propõe-se criar um registro único de transporte rodoviário internacional da
América do Sul, com exigências técnicas e de segurança harmonizadas e sem
necessidade de fazer registros complementares. Estes veículos poderiam realizar
transporte internacional entre quaisquer países da região, de maneira a permitir o
melhor planejamento das cargas por parte dos operadores, diminuindo as viagens
vazias de retorno e reduzindo assim os custos médios de operação e os fretes
internacionais.
b. Eliminar os acordos marítimos bilaterais existentes no comércio entre Brasil- Argentina, Brasil-Uruguai e Brasil-Chile
No contexto do Mercosul, já existe a discussão sobre um acordo multilateral
de transporte marítimo regional, mas ela está enfrentando algumas dificuldades
para avançar, justamente pela resistência a permitir que terceiros países entrem
em alguns trajetos bilaterais.
Da mesma maneira que no caso dos fretes rodoviários, os regimes de reserva
de mercado para a oferta de navios, ao inibirem a competição entre os operadores de transporte, encarecem os custos de transporte, porque estimulam práticas
não competitivas e dificultam o planejamento e a otimização das cargas. Dessa
forma, é preciso eliminar os acordos e as restrições a navios de outras bandeiras
no comércio regional.
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c. Iniciar as negociações para a abertura do transporte marítimo de cabotagem
entre os países da América do Sul
A lei brasileira de navegação (Lei 9432/97) permite que navios de bandeiras
estrangeiras façam o transporte de cabotagem no Brasil desde que amparados
em acordos internacionais e com reciprocidade. A abertura do tráfico marítimo
de cabotagem entre países da América do Sul aumentaria a oferta de transporte e
seria um fator adicional para reduzir os custos do comércio regional.
Como um primeiro passo na abertura da cabotagem, propõe-se a criação de um
registro especial de embarcações na América do Sul. Os navios inscritos nesse
registro teriam direito a fazer cabotagem nos países, como complemento de uma
operação de transporte marítimo regional.
d. Flexibilizar as políticas de outorgas nos serviços de transporte aéreo de
carga e passageiros para aumentar a oferta de serviços.
O transporte aéreo desde o Brasil para os países vizinhos sofre com a falta de serviços e a inexistência de linhas regulares entre cidades economicamente importantes do Brasil e dos países vizinhos. Este problema é particularmente agudo no
transporte de carga com os países da Comunidade Andina, porque não existem
muitas alternativas econômicas de transporte.
O acordo de Fortaleza de 1996 permite novos serviços sub-regionais regulares, em
rotas diferentes das rotas operadas pelos acordos bilaterais; e permite novas rotas
dentro da região sem novos acordos bilaterais. A efetiva implementação deste
acordo e sua ampliação poderiam permitir algumas flexibilizações da situação
regulatória atual que ajudariam a reduzir os custos de transporte aéreo, tais como:
- autorização para que as empresas aéreas regionais possam fazer vôos entre os
países da América do Sul sem que haja necessidade de retornar para seu país
de origem;
- ampliação das rotas regionais de acordo com a demanda dos usuários;
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e. Simplificar e harmonizar os procedimentos aduaneiros
Os procedimentos aduaneiros significam custo e tempo para os operadores de
carga, o que termina onerando os fretes internacionais. A harmonização e simplificação da regulamentação e documentação é um processo que não requer
grandes investimentos dos governos e que permitiria a redução de custos e de
tempos de espera.
Evidentemente, há procedimentos necessários ao controle e à verificação das
cargas, mas deve se avançar em:
-simplificar os procedimentos aduaneiros, principalmente dentro do Mercosul;
-harmonizar a documentação e informatizar todo o processo aduaneiro;
-adotar processos simultâneos e integrados entre todos os organismos intervenientes nacionais e estrangeiros;
-modernizar e ampliar a infra-estrutura aduaneira brasileira;
-ampliar a oferta de recintos alfandegários internos; e
-aumentar e compatibilizar a disponibilidade horária.
f. Modernizar a infra-estrutura de conexão com os países da região e dar prioridade aos projetos da IIRSA
A iniciativa IRSA escolheu um conjunto de 31 projetos prioritários que constituem sua chamada “Agenda de Implementación Consensuada”. Nestes 31 projetos, as necessidades de conexão territorial do Brasil com os países vizinhos
estão bem contempladas, constituindo, portanto, uma agenda coincidente com os
interesses de integração territorial do Brasil com América do Sul.
O esforço de investimento doméstico que o Brasil está realizando não pode descuidar da continuação e da finalização dos projetos de modernização da infraestrutura de conexão e aqueles componentes de IIRSA sob a responsabilidade do
governo brasileiro.
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O governo brasileiro deve se empenhar em garantir as dotações orçamentárias
para os projetos sob sua responsabilidade, assim como facilitar a implementação
daqueles que não dependem dos recursos orçamentários do governo brasileiro.
Neste terreno, o governo brasileiro deve apoiar a criação de mecanismos regionais
de financiamento específicos para os projetos IIRSA, a exemplo do que vem sendo
discutido dentro dessa iniciativa. A criação de um fundo sul-americano de garantias de longo prazo pode ser um passo importante para viabilizar os mecanismos
de financiamento do desenvolvimento da infra-estrutura da região. Estes instrumentos financeiros inovadores buscam financiar os projetos de integração criando
parcerias entre os países e minimizando os impactos nas finanças públicas.

4. Integração energética
4.1 Antecedentes e Situação Atual
A continuidade no suprimento energético é pilar estratégico das economias industriais. Na década de 1970, esse pilar sofreu forte abalo, fruto da ameaça de uso
das exportações de petróleo como arma política. Seguiram-se profundas mudanças no regime de exploração das jazidas de petróleo nos países da OPEP. Essas
mudanças, na prática, romperam a articulação empresarial que governava a cadeia
produtiva do petróleo.
As empresas petrolíferas multinacionais mantiveram suas operações à juzante da
cadeia produtiva, porém a gestão do fluxo de petróleo exportado passou a ser
governada por empresas estatais dos países produtores. Como resultado dessas
mudanças, o preço do petróleo decuplicou em poucos anos, provocando profundo
abalo na economia mundial.
O Brasil sofreu intensamente os efeitos desse abalo, pois o país era largamente
dependente de petróleo importado. Visando reduzir essa dependência foi lançado
o programa nacional do álcool e foi intensificado o esforço exploratório em nossa
plataforma continental. No plano regional, foi dado início ao processo de integraForça-Tarefa O Brasil na América do Sul | 2a Edição | Julho de 2008
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ção das fontes de suprimento de nossos vizinhos com o sistema energético brasileiro. Itaipu, o gasoduto a partir da Bolívia e a linha de transmissão conectando o
sistema elétrico argentino com o brasileiro, com o apoio da estação conversora de
Garabi, destacam-se entre os movimentos nessa direção.
Durante duas décadas, a economia mundial buscou acomodar o novo patamar de
preço do petróleo que emergiu da crise da década de 1970. O gás natural encontrou amplo espaço econômico para expandir seu uso, contribuindo para que a
demanda de petróleo permanecesse estagnada. Pelo ângulo da oferta, a viabilidade
econômica da exploração da produção de petróleo nas plataformas continentais,
entre elas a bacia de Campos, permitiu a diversificação de áreas produtoras, amenizando o risco de uso político do suprimento de petróleo.
Na década de 1990, deslanchou-se o movimento de privatização e desregulamentação dos mercados energéticos. As tradicionais estruturas monopolistas estatais
que governavam o mercado energético foram substituídas por estruturas concorrenciais. No Brasil, diferentemente do que ocorreu em outros países da região, o
processo de privatização e desregulamentação foi conduzido de forma a garantir a
segurança do suprimento. Foram preservadas as posições dominantes das empresas estatais no mercado energético.
No plano regional, as empresas do sistema Eletrobrás adotaram estratégia defensiva, centrada na preservação de seu espaço no mercado doméstico 1. As empresas
desse sistema, essencialmente hidrelétricas, visualizaram na integração energética regional o risco de permanecer inexplorado o potencial hidrelétrico da região
Norte do Brasil.
Contrariamente, a Petrobras procurou ocupar espaços abertos nos mercados de
nossos vizinhos, particularmente na Bolívia e na Argentina, países nos quais a
empresa adquiriu ativos importantes com a expectativa de desempenhar papel
ativo no processo de integração energética regional. A importação de volume
expressivo de gás natural da Bolívia enquadrou-se nessa perspectiva. No âmbito

comercial, foram iniciadas negociações visando o incremento dos fluxos energéticos entre os países do Mercosul.
O cenário da integração energética começou a mudar a partir da crise cambial
argentina do início da década atual, porém acentuou-se com a escalada recente
no preço do petróleo. A crise argentina desorganizou o regime comercial do mercado energético daquele país, culminando na decisão governamental de limitar
a exportação de gás natural para o Chile para garantir o suprimento doméstico.
Essa decisão unilateral minou a confiança na integração energética como mecanismo de preservação da continuidade no suprimento energético doméstico.
No caso brasileiro, a nacionalização dos ativos da Petrobras na Bolívia e as
demandas (boliviana e paraguaia) de revisão em contratos estruturados para
terem vigência com prazos longos incrementaram muito essa desconfiança. É
importante notar que a diferença significativa entre os preços originalmente contratados e o novo patamar de preço do petróleo exacerba sentimentos nacionalistas que têm sido mobilizados para criticar a atuação de empresas brasileiras nos
mercados energéticos dos países vizinhos.

4.2 Rationale da Integração Energética
Diferentemente da década de 1970, o Brasil encontra-se em situação muito favorável para enfrentar o novo choque petrolífero. O patamar atual do preço do
petróleo viabiliza o desenvolvimento da produção de hidrocarbonetos nas amplas
jazidas identificadas no pré-sal da plataforma continental, o aproveitamento do
vasto potencial hidrelétrico disponível na Amazônia e a expansão da produção
de etanol. Não há que se preocupar com a segurança do suprimento doméstico de
energia, pois temos recursos suficientes no longo prazo para atender com folga
o consumo doméstico.

A recente medida provisória que permite à Eletrobrás realizar investimentos fora do país é, nesse
sentido, positiva.

No plano internacional, a transição para a era pós-petróleo será necessariamente
longa, pois a transformação da logística de transporte exige investimentos elevados e tempo para ser executada. Assim, a indústria do petróleo permanecerá
sendo o núcleo articulador do sistema energético mundial nas próximas décadas.

28
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Para os países da OCDE, é crucial reduzir a dependência das importações de
hidrocarbonetos das zonas de forte instabilidade política, em especial dos países da OPEP, para garantir a segurança do suprimento energético. As recentes
descobertas no pré-sal, bem como nossa liderança tecnológica na área do etanol,
colocam o Brasil em posição excepcional para exercer papel determinante tanto
na oferta de segurança energética quanto na articulação do mercado energético
sul-americano.

energia. Portanto, ainda que a integração regional não mais seja peça relevante para
a segurança do suprimento energético doméstico, ela cresceu em importância para
o posicionamento estratégico do sistema energético brasileiro no cenário mundial.

O desenvolvimento dos reservatórios do pré-sal, se conduzido em ritmo adequado, permitirá ao Brasil produzir excedente exportável de petróleo no patamar
atual venezuelano, a partir de meados da próxima década. A esse excedente
há que acrescentar as exportações de etanol que, removidas as barreiras comerciais nos países da OCDE, poderá crescer significativamente nos próximos anos.
Além disso, a liderança tecnológica da Petrobras no off-shore profundo indica
que o Brasil terá papel relevante no desenvolvimento de novas áreas de produção, principalmente na costa ocidental africana e no golfo do México. Tudo
somado, o Brasil será ator central na ampliação da oferta segura (!) de combustíveis líquidos para o mercado internacional.

a. Dar continuidade ao programa de integração da logística do mercado energético doméstico

Essa nova realidade aumenta a relevância da integração energética com o Brasil
para os países sul-americanos, especialmente no caso dos recursos energéticos
não comercializáveis (hidroeletricidade e, em larga medida, gás natural). Nosso
mercado oferece a escala necessária para que a região possa viabilizar economicamente a expansão da oferta desses energéticos, reduzindo a demanda regional
de petróleo. Por outro lado, a robustez de nosso suprimento permite oferecer aos
nossos vizinhos a segurança energética que necessitam para atrair investimentos produtivos. Dessa forma, a região poderá explorar plenamente sua principal
vantagem comparativa: a disponibilidade regional de recursos energéticos com
baixos custos de oportunidade.
É importante notar que, do ponto de vista brasileiro, a integração energética regional abre ampla janela de oportunidades para que a projeção de estruturas empresariais brasileiras na América do Sul, apoiando-se na nossa liderança tecnológica e
nos ganhos de escala de nossos fornecedores de bens e serviços para as empresas de
30
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4.3 Agenda da Integração
4.3.1 Agenda doméstica

Na área dos combustíveis líquidos (derivados de petróleo, inclusive o GLP, e etanol), a logística que conecta os centros de produção aos pontos de consumo integra
praticamente todo o mercado nacional. Porém, na área elétrica e, principalmente,
na área do gás natural, a situação é bem menos confortável.
Na área elétrica, a integração de boa parte da região Norte ao mercado nacional
interconectado só deverá acontecer no final da presente década. Ficará pendente
a interconexão dos mercados isolados da margem esquerda do rio Amazonas e
dos localizados a oeste de Manaus. A integração desses mercados isolados ao
mercado nacional interconectado dificilmente será iniciada até o final da próxima
década e, sem ela, a integração elétrica com os países da CAN torna-se praticamente inviável.
No caso do gás natural, a rede de dutos está razoavelmente desenvolvida apenas no
Sul-Sudeste. No Nordeste, a rede de dutos está limitada à zona costeira e ela é praticamente inexistente no Norte2 e no Centro-Oeste. A integração da rede de dutos
em um sistema nacional capaz de fazer fluir o gás natural das zonas produtoras (no
Brasil e no exterior) até os centros de consumo demandará pelo menos outras duas
décadas. A construção desse sistema exigirá investimentos pesados, sendo a participação de capitais privados indispensável para o sucesso dessa empreitada. No
entanto, o capital privado enfrenta elevadas barreiras para investir nessa área.
2

Um gasoduto está em construção para levar o gás natural de Urucu até Manaus.
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A legislação que dará suporte à regulamentação setorial permanece em debate no
Congresso Nacional. Aprovado na Câmara de Deputados, o projeto de lei do executivo é objeto de interesses conflitantes de reguladores estaduais, distribuidoras de
gás natural, grandes consumidores de gás natural e Petrobras, que exerce monopólio de fato na comercialização de gás natural para as distribuidoras.
Os grandes consumidores e a Petrobras desejam a abertura dos mercados atacadistas estaduais de forma a permitir a livre negociação de preços entre ofertante e
demandante do combustível, escapando, assim, do ditame tarifário dos reguladores
estaduais. Os reguladores estaduais e as distribuidoras visualizam no mercado de
grandes consumidores a fonte de subsídios cruzados que permite acelerar a expansão da rede de distribuição de gás natural para os pequenos consumidores.
A negociação da abertura do mercado atacadista do gás natural é o caminho sensato
para a solução desse conflito de interesses, na medida em que ficará guardada a
necessária compatibilidade com abertura vigente no mercado atacadista elétrico.
No entanto, é preciso reconhecer que a expansão da rede de energia elétrica para
os pequenos consumidores foi (e continua sendo) fruto de subsídios. A alocação de
parcela da receita da comercialização do gás natural no mercado atacadista para
o financiamento subsidiado da rede de distribuição para pequenos consumidores
pode ser uma solução para esse conflito.
Qualquer que seja a solução desse conflito, a promulgação da lei do gás é fundamental para a entrada de novos agentes no mercado brasileiro de gás natural. Na
ausência de regulamentação setorial, a necessária expansão da logística nacional de
dutos será postergada.
b. Ajustar progressivamente os preços domésticos dos energéticos aos seus custos
de oportunidade
Na área dos hidrocarbonetos, a regulamentação do mercado oferece liberdade aos
agentes na fixação de seus preços, inclusive no que se refere aos fluxos internacionais. A Petrobras tem posição largamente dominante na oferta de derivados de
petróleo e tem tradicionalmente alinhado seus preços com os praticados no mer32
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cado internacional. É verdade que o governo tem, recentemente, procurado conter
o repasse da alta do preço do petróleo para alguns derivados (basicamente o GLP e
a gasolina), com o objetivo de conter o crescimento da taxa de inflação. No entanto,
esse não parece ser um movimento ditado por uma política articulada de subsídios
aos derivados. Ele visa principalmente amenizar os efeitos nocivos para a economia da forte volatilidade do preço atual do petróleo.
No caso do gás natural, na ausência da lei do gás, a política de preços no mercado
atacadista vinha sendo definida pela Petrobras com o objetivo de acelerar a difusão
do consumo do gás natural importado da Bolívia. As dificuldades enfrentadas pela
empresa nesse país provocaram profunda revisão nessa política. A nova política de
preços tem como pilar o seu alinhamento com os custos de oportunidade do gás
natural.
Na área elétrica, a situação é mais complexa. O governo tem procurado manter
o preço da energia elétrica contratada no mercado atacadista abaixo de seu custo
de oportunidade, induzindo as empresas estatais a negociarem sua energia velha3
abaixo do preço da energia das novas centrais. No mercado spot, o preço no mercado da energia é fixado por um conjunto de modelos computacionais alimentados
com cenários futuros criados pela burocracia estatal. Esse preço não reflete a percepção do mercado quanto à escassez da oferta, criando a sensação permanente de
que estamos na proximidade de um novo apagão elétrico.
Tanto a falta de credibilidade no preço praticado no mercado spot quanto o distanciamento entre os preços da energia velha e da energia nova, criam dificuldades
para o comércio de energia com os países da região. Não por outra razão, as negociações com nossos vizinhos são conduzidas ad-hoc.
A adequação dos preços da energia à estratégia de controle da inflação não é funcional, como nos mostra a experiência argentina. A postergação do ajuste dos preços domésticos aos custos de oportunidade desestimula o investimento privado na
O governo classificou como energia velha, a energia ofertada pelas centrais que em 2002 estavam em
operação. Como essas centrais têm uma parte de seus ativos já amortizados, seu custo contábil é inferior
ao seu custo econômico.
3
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expansão da oferta e gera tensões com nossos vizinhos. Na prática, preços subsidiados no mercado doméstico geram insegurança para o suprimento e limitam o
fluxo de comércio regional a acordos intergovernamentais de pouco significado
econômico.

global. A redução das barreiras tarifárias às exportações brasileiras de etanol é
obviamente necessária. Porém, é também importante a transferência das tecnologias envolvidas em toda a cadeia produtiva do etanol, desde sua produção até
o consumo final, especialmente na América do Sul.

4.3.2 Agenda Internacional

4.3.3 Agenda Regional

c. Adotar novo posicionamento estratégico no mercado energético internacional

d. Assumir a coordenação da integração energética regional

O novo patamar do preço do petróleo, as recentes descoberta no pré-sal e nossa
liderança tecnológica tanto no off-shore profundo quanto na produção de etanol
abriram nova perspectiva para a participação do Brasil no mercado internacional
de energia. O Brasil pode ambicionar uma posição estratégica tanto na oferta de
segurança para o suprimento energético dos países da OCDE quanto no processo
de transição do petróleo para combustíveis líquidos alternativos.

A figura abaixo estiliza os movimentos em curso no sentido de integrar logisticamente o mercado energético doméstico com os mercados regionais. No caso
do Mercosul (incluindo a Bolívia), já são relevantes as conexões logísticas das
redes elétrica e de gasodutos. Porém, no caso dos países da Comunidade Andina
de Nações, a integração logística é praticamente inexistente, limitando-se a uma
linha de transmissão elétrica conectando Guri, na Venezuela, com Boa Vista5. É
importante notar que essas conexões com os mercados de nossos vizinhos foram
negociadas em acordos bilaterais que essencialmente visavam a importação de
energia. As descobertas no pré-sal e o novo patamar de preço do petróleo modificaram radicalmente a agenda da integração energética regional do ponto de
vista brasileiro.

No entanto, é preciso ter claro que nosso papel no mercado internacional será
condicionado não pela disponibilidade de recursos. Ele dependerá fundamentalmente do acesso aos mercados energéticos dos países da OCDE, onde se concentra o consumo de petróleo importado. Mais ainda, será necessária a atração
de financiamento para os investimentos na infra-estrutura que colocará esses
recursos no mercado.
Tanto o acesso aos mercados quanto o financiamento dos investimentos serão
fortemente condicionados à oferta de segurança para o suprimento energético,
principal demanda de nossos parceiros comerciais. Nesse sentido, é fundamental
que a política de abertura do mercado energético brasileiro ao investimento privado seja preservada, inclusive no desenvolvimento do pré-sal4.
Na área do etanol, é importante que o Brasil participe ativamente das negociações no âmbito da OCDE que visam tornar esse combustível uma commodity
Isso não significa que as condições econômicas de exploração dessas jazidas não devam ser alteradas
de forma a ajustar a receita fiscal ao novo patamar de preço do petróleo.

No entanto, é importante destacar que a construção das centrais hidrelétricas do rio Madeira abre a
possibilidade da criação de um corredor para fluxos comerciais do Centro-Oeste para o Pacífico, se o
desenvolvimento dessas centrais for articulado com a construção de vias fluviais e estradas.
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Eixos da Integração Energética Regional

Centro-América

CAN
Brasil Norte

Amazônia

Brasil Sul

Cone Sul
Eixos Existentes
Eixos Planejados

É verdade que a integração energética regional sofreu fortes abalos nos anos
recentes. A Argentina limitou suas exportações de gás natural para garantir o
suprimento subsidiado do mercado doméstico; a Bolívia nacionalizou os ativos
da Petrobras; o presidente recém eleito no Paraguai sinalizou que deseja renegociar o acordo de Itaipu; a Petrobras enfrenta dificuldades em seus projetos no
Equador; os projetos com a PDVSA permanecem em contínua renegociação.
No entanto, nossos vizinhos enviam sinais da importância que visualizam na
integração com o mercado brasileiro para a segurança e o desenvolvimento de
seus mercados energéticos. A Argentina solicitou ao Brasil suprimento energé36
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tico que permita ultrapassar o atual período de inverno sem um apagão no seu
mercado doméstico, com conseqüências para o mercado chileno. O Uruguai e a
Argentina desejam o apoio da Petrobras na exploração das suas plataformas continentais. A Venezuela negocia a participação acionária da PDVSA na refinaria
de Pernambuco para obter espaço no mercado brasileiro para seu óleo pesado e
deseja construir um gasoduto que permita levar o seu gás natural pelo menos até
o mercado nordestino. Apesar da retórica agressiva dos bolivianos, as exportações de gás natural para o mercado brasileiro não sofreram qualquer interrupção.
O novo presidente paraguaio deixa claro que não deseja reduzir as exportações
de energia elétrica para o Brasil; deseja apenas um preço mais favorável.
Esse conjunto de demandas indica que o enfoque bilateral não é mais adequado
para o processo de integração do mercado energético brasileiro com seus vizinhos. O Brasil deve assumir a coordenação da integração do mercado energético
regional, assentando as negociações em multilaterais em dois pilares: a segurança para o suprimento energético regional e preço para os fluxos energéticos
regionais das fontes não comercializáveis (hidroeletricidade e, em larga medida,
gás natural) baseados em custos de oportunidade.
e. Elaborar carta energética regional
É fundamental ter claro que a integração energética regional padece de um claro
déficit na segurança jurídica para o investimento privado na expansão da oferta
de energia. Os europeus procuraram equacionar esse problema com sua Carta
Energética, onde são estabelecidas as condições e as proteções para o investimento privado nos países dela signatários. A carta não tem sido bem aceita
em nossa região, essencialmente por retirar dos foros regionais o julgamento de
eventuais disputas entre interessados nos projetos. No entanto, é difícil imaginar investimentos privados orientados para o suprimento do mercado energético
regional na ausência de algum mecanismo que garanta a possibilidade de equacionar disputas em foros multilaterais. A instituição de instância arbitral, pelo
menos para os investimentos vinculados ao RMSE, é tarefa necessária para o
sucesso do processo de integração energética regional.
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f. Elaborar acordo visando criar o reservatório multilateral de segurança energética
Os países do Mercosul, o Peru e a Bolívia entabularam, recentemente, negociações de um acordo multilateral que tinha por objetivo a estruturação de uma rede
regional de dutos que daria acesso ao gás natural disponível nos países da região.
O acordo contemplaria o manejo dos fluxos em situações de emergência (segurança do suprimento) e uma regra de preço para a tarifação do uso dos dutos.
Acordo com características similares poderia ser elaborado para a logística de
transporte de eletricidade.
Esses acordos representariam passos importantes na coordenação do processo de
integração regional. No entanto, é preciso ter presente que acordos sobre o uso
da logística de transporte não são suficientes para fomentar o fluxo regional de
energia. Para tanto, é fundamental que os preços nos mercados domésticos reflitam os custos de oportunidade da energia que está sendo importada.

dos países signatários do acordo, mas com ampla participação dos reservatórios
brasileiros, funcionaria como pilar da coordenação do processo integração energética regional.
O acesso econômico aos recursos energéticos do RMSE (preço da energia) e
à sua logística de transporte (tarifa pelo uso das redes) deve ser fixado com
base no custo de expansão da oferta das fontes de energia envolvidas no acordo.
Dessa forma, o preço da energia praticado nos fluxos energéticos entre os países
da região ficará desvinculado dos preços praticados nos mercados domésticos.
Como o uso da energia do RMSE deve ocorrer somente em situações de dificuldades no suprimento energético doméstico, as condições econômicas estipuladas para o RMSE passarão a funcionar como sinal de mercado para a expansão
regional da oferta de energia em bases comerciais.

Infelizmente, o uso de subsídios na oferta doméstica de energia tem se generalizado na região como resposta ao novo patamar do preço do petróleo. Esse
ambiente comercial nos países da região limita os fluxos de energia regionais
ao atendimento de situações críticas para o abastecimento doméstico. A remoção dos subsídios nos mercados domésticos é processo complexo que, provavelmente, será conduzido de forma gradativa. Essa situação sugere que a segurança do suprimento energético deve ser o foco imediato da agenda de integração
energética regional, na expectativa de que o crédito de confiança obtido com a
oferta multilateral de segurança energética incremente paulatinamente os fluxos
energéticos regionais.
A proposta de um acordo multilateral para a logística de transporte indicada
acima pode ser ampliada para contemplar o acesso dos países da região a um
Reservatório Multilateral de Segurança Energética (RMSE). Esse reservatório
(e a logística de transporte a ele vinculada) poderia ser mobilizado por qualquer
país signatário do acordo, sempre que considerar estar em risco sua segurança do
seu suprimento energético. O RMSE, composto por parcelas dos reservatórios
38
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Sul/Sudeste da Ásia e Caribe. Vários eventos climáticos extremos recentes na
América do Sul são relatados no Quarto Relatório do IPCC (Painel Internacional
sobre Mudança Climática).

5. Mudança Climática
5.1 Antecedentes e situação atual
O aquecimento global de origem humana gerado pelas emissões de gases de
efeito estufa (dióxido de carbono 75%, metano 15% e óxido nitroso 9%) elevou
progressivamente a temperatura média da terra, de 13,4ºC para 14º C entre 1980
e 2005 e com previsão de elevação de mais 2 a 3ºC até 2050, a continuar o atual
padrão de emissões. As principais manifestações das mudanças climáticas são
os fenômenos climáticos extremos – ondas de calor e frio mais intensas e prolongadas; secas, inundações, tormentas e furacões mais severos – e a retração
de geleiras das montanhas, do Ártico e da Antártida com impacto sobre o nível
médio do mar. As emissões de gases estufa estão crescendo 3% ao ano nesta
década. Os principais países emissores em 2007 foram: China 22% (crescendo
8% ano), EUA 20% (crescendo 0,5% ano), União Européia (27 países) 15%
(crescendo 0,3% ano), Índia 8% (crescendo 10% ano); Rússia 6% (crescendo 5%
ano), Indonésia 5% (crescendo 10% ano), Brasil 4% (crescendo 3% ano) e Japão
3% (crescendo 0,2% ano).
Atualmente, o aquecimento global é um dos maiores desafios econômicos e políticos para a humanidade. Enfrentá-lo requer um aumento dramático da cooperação no sistema internacional. Por um lado, é necessário mitigar o aquecimento
global para que ele se mantenha dentro dos parâmetros incrementais e não se
torne perigoso (aumento de mais de 2 graus na temperatura média da terra) e, por
outro lado, é necessário adaptar-se a um grau moderado de mudança climática
que já é irreversível. Para evitar a mudança climática perigosa seria necessário
que as emissões de gases estufa no ano 2050 sejam aproximadamente um terço
do nível do ano 2000. É um desafio gigantesco, considerando que em 2007 as
emissões foram 20% superiores às de 2000.

Três grandes desafios foram identificados pelo IPCC na América do Sul: salinização e desertificação de zonas agriculturáveis; riscos de inundação em áreas
costeiras baixas e deslocamento nos estoques de peixes; e alterações significativas da disponibilidade hídrica em muitas regiões.
Dentre os principais problemas previstos, podemos citar a savanização da Amazônia oriental, a mudança do padrão de chuvas na Amazônia ocidental, com
declínio significativo da densidade florestal, e incêndios muito mais freqüentes
em toda a Amazônia. A região do semi-árido brasileiro poderia tornar-se árida
e cresceriam muito os riscos advindos da erraticidade das precipitações e da
expansão de pragas sobre os ciclos da produção agrícola nas terras de alta produtividade de alimentos de Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. O sul do Chile e
do Peru e o sudoeste da Argentina já apresentam tendências declinantes nas precipitações. Haverá maior erraticidade de variação do El Niño por causa do aquecimento global, que teria impacto significativo sobre o conjunto do continente,
particularmente na vertente ocidental dos Andes, no Equador e Peru. A diminuição dos glaciais dos Andes agravará o problema de abastecimento de água
local e de energia na Bolívia, Peru, Colômbia e Equador. A região do delta do rio
Paraná e a Costa Ocidental do Rio da Prata, onde está situada a grande Buenos
Aires, serão extremamente vulneráveis a freqüentes inundações. Aumento dos
extremos de temperaturas e da erraticidade das precipitações na costa atlântica
sudeste e sul do Brasil afetarão locais com alta densidade demográfica.

A América do Sul é muito vulnerável à mudança climática: em termos comparativos é a região do mundo mais vulnerável depois da Polinésia, África, Centro/

A América do Sul emite anualmente aproximadamente 1,8 bilhões de toneladas
de dióxido de carbono equivalentes. As emissões de dióxido de carbono (indústria, energia, transporte, desmatamento e mudança do uso da terra); metano
(pecuária, lixo, reservatórios hidroelétricos) e óxido nitroso (fertilizantes na
agricultura) somadas da América do Sul totalizaram em 2006 aproximadamente
7 % das emissões globais de carbono..Os 7% correspondentes à América do Sul
estão concentrados em desmatamento e mudança do uso da terra: Brasil sozinho
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tem 2,5% e mais 1% provem do desmatamento em Colômbia, Peru, Venezuela,
Bolívia, Equador e Paraguai. Os 3,5% restantes provêm de energia, indústria,
transporte e moderno agribusiness, sendo os principais emissores Brasil, Argentina, Venezuela e Chile. Uma singularidade da América do Sul é que as emissões
de dióxido de carbono derivadas do desmatamento e da mudança de uso da terra
são proporcionalmente muito altas (aproximadamente a metade).
O IPCC mostra que o Brasil desmatou 260.000 Km2 entre 1990 e 2000, seguido
por Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Argentina e Equador. Embora a maior
parte da cobertura florestal da América do Sul esteja no bioma amazônico, existem também outros biomas importantes: Cerrado brasileiro e venezuelano, Mata
Atlântica e Pantanal no Brasil, Chaco no Paraguai, Bolívia e Argentina e florestas temperadas andinas no Chile e Argentina. O desmatamento no conjunto do
bioma Amazônico foi de aproximadamente 20.000Km2 ano na década de 1980,
cresceu para 22.000Km2 ano na década de 1990 e para 26.000Km2 ano em 20002005. Neste período a taxa de desmatamento aumentou na Bolívia e Brasil, se
manteve estável no Equador e caiu no Peru, Colômbia e Venezuela.
Grande parte do desmatamento na América do Sul é ilegal – no caso mais
extremo, o Brasil, que tem uma legislação florestal rigorosa, chega a 80%, –
e isso tem um triplo efeito negativo sobre as sociedades. Em primeiro lugar,
implica em uma grande destruição de recursos naturais e uma conversão muito
ineficiente da floresta. Em segundo lugar, faz com que a proporção de economia
informal seja alta no conjunto da economia com grande ineficiência sistêmica.
Em terceiro lugar, o desmatamento desmoraliza a autoridade pública e o império
da lei gerando assim um ambiente propício para o crescimento de outras atividades ilícitas.
O Brasil emite aproximadamente 1 bilhão de toneladas de carbono, correspondentes a 4% das emissões globais, 5 toneladas per capita e 0,9 tonelada de carbono por cada 1.000 dólares de PIB. O Brasil também possui um perfil extremamente singular. De um lado, aproximadamente 60% das emissões são derivadas
do desmatamento e mudança do uso da terra, algo inusitado para países de renda
média ou alta. De outro lado, as emissões de energia da indústria, transporte e
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residências representam menos de 30%, devido ao fato de que sua matriz energética é de baixa intensidade de carbono, proporção de hidroelétricas na geração
de eletricidade é alta e a importância dos bio-combustíveis nos combustíveis
líquidos é crescente.
As emissões metano e óxido nitroso da moderna agricultura e pecuária são bastante importantes no Brasil (aproximadamente 12%) por causa do elevado uso
de fertilizantes e do metano derivado do maior rebanho de gado do mundo. A
distribuição regional de emissões é muito desproporcional, já que os estados
amazônicos representam 60% das emissões, com 11% da população e cerca de
7% do PIB apenas. O resto do Brasil tem 40% das emissões, 89% da população
e 93% do PIB. A assimetria da distribuição regional de emissões do Brasil é uma
das mais extremas do mundo.
O “apagão” elétrico de 2001 gerou um gigantesco aumento da eficiência energética no Brasil (aproximadamente 20% segundo as melhores estimativas) e da
consciência pública com respeito à conservação da energia. Infelizmente, esse
ganho não tem sido absorvido nas políticas públicas como parte de uma matriz
mais ampla de redução das emissões de carbono. A pequena e necessária diversificação da matriz de eletricidade que se promoveu nos últimos anos, como
produto do apagão, foi na direção de termoelétricas de combustíveis fósseis, ao
invés de termoelétricas de biomassa e redes eólica e solar.
Venezuela e Argentina emitem cada uma aproximadamente 1% das emissões
globais. As emissões per capita de Venezuela são de 7 toneladas e as de Argentina 5 toneladas. Venezuela emite 1,3 tonelada de carbono por 1000 dólares de
PIB e Argentina 1 tonelada. Colômbia, Peru e Chile emitem aproximadamente
0,5% das emissões globais cada um. As emissões per capita são: Chile 6 ton.,
Colômbia 2 ton. e Peru 2 ton.
Apesar dos seus problemas, um dado relevante para o futuro é que a América do
Sul se encontra numa posição muito favorável para a transição para uma economia de baixo carbono. Muito diferente é a situação de grandes países emergentes
em outras regiões do mundo – China, Índia, Rússia, África do Sul e México –
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que produzem grande parte de sua eletricidade a partir de combustíveis fósseis. A
eletricidade de América do Sul é a mais intensivamente hídrica do mundo: Brasil
80%, Argentina 37%, Venezuela 67%, Colômbia 75%, Chile 53%, Peru 80%,
Equador 62%, Bolívia 64%, Uruguai 99%, Paraguai 100%, Suriname 64%.

5.2 O Brasil nas negociações internacionais
O desempenho brasileiro no processo de negociação do Protocolo de Kyoto
(1996-2001) foi guiado por uma definição do interesse nacional que envolvia
promover a redução de emissões de gases estufa apenas nos países desenvolvidos
e que tinha como eixo a co-liderança com China e Índia do G-77 na ONU. O fato
de o Brasil ter uma matriz energética relativamente limpa não pesou na hora de
definir a aliança com os gigantes asiáticos com a matriz energética mais intensiva
em carbono do mundo. A preocupação principal do Brasil foi bloquear qualquer
regulação internacional do uso das florestas com o objetivo de evitar supostos
riscos de questionamento da soberania nacional sobre a Amazônia. Assim, o Brasil se posicionou contrário aos outros países amazônicos e à maioria dos países
tropicais que eram favoráveis a incluir o desmatamento evitado no Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo. A posição brasileira foi vitoriosa neste ponto.
Da retirada americana do Protocolo de Kyoto, em março de 2001, até a conclusão das negociações, em novembro de 2001, o Brasil teve um desempenho de
alto perfil, tanto na crítica à posição norte-americana, quanto na promoção de
negociações entre os vários blocos de países. O Brasil foi um país proeminente
na articulação da aliança entre União Européia, Japão e países emergentes, que
possibilitou o sucesso nas negociações finais do Protocolo. Em vários discursos
internacionais – antes e depois do 11 de Setembro – o Presidente Cardoso criticou incisivamente a política unilateral do governo Bush em relação à mudança
climática.
O governo Lula teve um desempenho contraditório na área da mudança climática. De um lado houve um aumento da importância do Ministério do Meio
Ambiente na estrutura governamental e houve pela primeira vez um esforço significativo para combater o desmatamento ilegal na Amazônia, a partir da metade
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do primeiro mandato. O desmatamento chegou a níveis extremamente altos em
2003 e 2004 e, como resposta, houve um esforço institucional importante, que
combinado com a queda do preço da soja e da carne, redundou em significativa
queda da taxa de desmatamento no triênio 2005-2007. Infelizmente, este processo começou a ser revertido em fins de 2007.
De outro lado, a posição brasileira nas negociações internacionais se tornou mais
defensiva. Em um contexto em que as emissões da China e da Índia adquiriram
um lugar central no ciclo global do carbono, o Brasil continuou a aliança com
esses países no sentido de bloquear compromissos de redução de emissões para
os países de renda média em um regime pós-2012. A formulação do interesse
nacional brasileiro é alimentada por duas ordens de fatores: de um lado estão as
vulnerabilidades domésticas no combate ao desmatamento e o reconhecimento
da escassa capacidade governamental para combatê-lo e de outro a opção por
alinhamentos globais com os grandes países emergentes. Deste modo, o Brasil
está limitando suas grandes vantagens na transição para uma economia de baixo
carbono: energia hidroelétrica e bio-combustíveis já estabelecidos e grande
potencial eólico e solar.
Na área florestal, novamente o Brasil ficou isolado no contexto sul-americano.
O Brasil propôs em 2006 um fundo internacional voluntário que seria financiado
pelos países desenvolvidos para reduzir o desmatamento, sendo que esse fundo
estaria fora do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e não contabilizaria créditos de carbono para os financiadores. Em uma dinâmica contrária à brasileira,
Colômbia, Peru e Chile (apoiados pelos outros países da América do Sul) fizeram
propostas bastante convergentes de entrada do desmatamento evitado no MDL,
o que implicaria numa extraordinária expansão do mercado global de carbono.
Apesar de o Brasil ser (depois do Chile) a economia de mercado mais desenvolvida da América do Sul, os formuladores de sua política climática continuam
tendo uma desconfiança estrutural sobre o papel dos mecanismos de mercado na
mitigação da mudança climática.
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5.3 A agenda
5.3.1 A agenda doméstica
a. Introduzir avaliação de risco climático em todos os grandes projetos de
desenvolvimento, infra-estrutura e de expansão das cidades
Grande parte do capital fixo que estará vigente na América do Sul em 2050 não
está ainda construída e isso significa uma grande oportunidade em termos das
principais dimensões de mitigação e adaptação à mudança climática: planejamento urbano que promova o transporte coletivo e evite o desenvolvimento em
áreas vulneráveis (como encostas ou muito próximo às praias), infra-estrutura
rodoviária e ferroviária resiliente aos extremos climáticos, rede de dutos de etanol e biodiesel, centrais hidrelétricas que levem em conta as mudanças de precipitação geradas pelo aquecimento global, variedades de produtos agrícolas mais
resistentes às pragas.
Esses processos ainda são muito pouco debatidos, a começar pela carência da
consciência pública sobre a importância decisiva dos estudos de risco climático. O Brasil está planejando a produção de uma nova onda de hidroelétricas
sem incluir nos estudos de viabilidade o impacto da mudança climática sobre os
regimes de chuva. Deste modo, um capital fixo planejado para durar um século
pode diminuir significativamente sua produtividade em três ou quatro décadas.
Uma política significativa para o país seria a introdução de avaliação de risco
climático para todos os grandes projetos de desenvolvimento, de infra-estrutura
e de expansão das cidades.
b. Alterar o Projeto de Lei de Política Nacional de Mudança Climática

nas em 2007 foi criada uma Secretaria sobre Mudança do Clima e Qualidade
Ambiental no Ministério do Meio Ambiente, com capacidades muito limitadas
e orçamento restrito. O “Projeto de Lei de Política Nacional de Mudança Climática” enviado pelo Executivo ao Congresso em junho de 2008 não passa de
uma genérica declaração de intenções. Seria muito importante que as lideranças
mais seriamente compromissadas no Congresso liderem uma melhora no projeto
de lei, no sentido de que ele tenha impacto no sistema jurídico e de governança,
internalizando a mitigação e adaptação à mudança climática, como já o fizeram
a União Européia, Japão e Califórnia e como estão começando a fazer alguns
países emergentes.
c. Adotar novas políticas que promovam o desenvolvimento dos transportes
coletivos
No setor de emissões derivadas do transporte é vital para o Brasil superar o
extremo gargalo de infra-estrutura das regiões metropolitanas, que gera um
grande aumento de emissões de carbono, de poluentes e de ineficiência econômica sistêmica devido ao alto uso de combustível por quilômetro rodado nas
estendidas horas de pico. Além da construção de infra-estrutura viária seria fundamental a adoção de novas políticas federais/estaduais que promovam fortes
investimentos privados para o desenvolvimento do transporte coletivo ferroviário, metroviário e rodoviário.
d. Aumentar os investimentos públicos em regularização fundiária, fiscalização, repressão, pagamento às populações locais por serviços de manutenção,
regeneração e reflorestamento

No Brasil, as políticas públicas de mitigação e adaptação à mudança climática
têm sido muito limitadas até o momento. Os recursos alocados ao Ministério
de Ciência e Tecnologia e de Meio Ambiente para tratar da questão têm sido
mínimos. O Plano Plurianual enviado pelo Executivo ao Congresso em 2007 não
contempla alocação de recursos para medidas de mitigação e adaptação. Ape-

Nos últimos 20 anos, o desmatamento na Amazônia legal (incluído floresta
densa, florestas de transição e cerrados) tem oscilado entre um piso de 11.000
Km2 (2007) e um teto de 28.000 Km2 (2004) com uma média de 18.000 Km2.
Este nível de desmatamento - e mais ainda sendo 80% ilegal - se corresponde
com uma pobre qualidade da governança. As forças vetores do desmatamento
irracional são muito fortes na Amazônia legal, embora sejam fracas no conjunto
do país. Uma mudança significativa das últimas duas décadas foi o importante
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crescimento das forças contrárias ao desmatamento irracional dentro da Amazônia: ONGs defensoras do meio ambiente, do desenvolvimento local sustentável
e dos direitos humanos; institutos de pesquisa, empresas industriais e de serviços modernas, particularmente localizadas em Manaus, Petrobrás e Eletronorte,
algumas empresas madeireiras, que passaram a obedecer à lei e adotaram tecnologias mais sustentáveis de exploração; redes internacionais que contribuíram
para estabelecer a moratória da compra de soja derivada do desmatamento por
parte das grandes multinacionais. Por tudo isso, seria possível hoje mudar progressivamente o mapa das clivagens, alinhamentos e coalizões na Amazônia na
direção da contenção e redução das forças desmatadoras.
Com certa dose de otimismo podemos supor hoje que a queda do período 20052007 implicará numa mudança de patamar de desmatamento para uma média
de 13.000 Km2. Com esta queda da média de desmatamento, a proporção das
emissões derivadas do desmatamento poderia cair de aproximadamente 60% do
total para 45% do total. Com um esforço intensivo poderia se diminuir a taxa
de desmatamento para um patamar médio de 6000/7000 Km2 num período de 5
a 10 anos. Estima-se que isso poderia custar um aumento de aproximadamente
0,5% do PIB em gasto público federal na Amazônia para: regularização fundiária, fiscalização, repressão (polícia e judiciário) e pagamento de uma renda às
populações locais pelo serviço de manter a floresta em pé, regenerar florestas
degradadas e reflorestar áreas para indústria madeireira. E esse processo poderia continuar incrementalmente até que toda conversão de floresta para outras
atividades seja de alta eficiência: energia hidroelétrica; agricultura anual de alta
produtividade prévio zoneamento econômico ecológico; e, agro-silvicultura.
e. Apoiar os esforços de elaboração de um programa federal com investimentos
em ciência, tecnologia e pesquisa na Amazônia

professores e estudantes dos outros países amazônicos. Trata-se da primeira proposta sistêmica viável no sentido de um novo paradigma de desenvolvimento
para Amazônia orientado para a sociedade de conhecimento do século 21 e para
ela se desenvolver é fundamental o apoio do governo brasileiro.
5.3.2 A agenda regional
Assim como o Brasil, a maioria dos países da América do Sul (Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Paraguai) poderia diminuir significativamente suas emissões
de carbono reduzindo o desmatamento. Argentina e Uruguai têm muito a ganhar
em termos de conservação da energia, e com isso poderiam crescer economicamente com emissões estabilizadas. A estrutura de preços de energia na Argentina
é irracional tanto do ponto de vista econômico quanto das emissões de carbono.
O Chile tem muita margem para aumentar a eficiência energética e os padrões
de emissões dos seus veículos. Já é mais eficiente energeticamente e tem uma
economia de maior produtividade média que lhe permitiria incorporar mais rapidamente novas tecnologias climáticas que estão emergindo nos países desenvolvidos. A Venezuela tem também uma boa margem para diminuir a intensidade
de carbono através de três vetores: eliminação dos subsídios diretos e indiretos
ao consumo de petróleo que tornam a frota de automóveis desse país uma das
mais irracionais do mundo; aumento da conservação de energia elétrica onde há
bastante espaço para ganhos; e redução do desmatamento.
a. Investir no fortalecimento da OTCA ou na criação de uma Iniciativa Climática Amazônica

É importante destacar a recente (maio 2008) proposta da Academia Brasileira
de Ciências “Amazônia: Desafio Brasileiro do Século XXI: a Necessidade de
uma Revolução Científica e Tecnológica” que envolve um programa federal de
10 anos com forte aumento do investimento em ciência, tecnologia e sistema
de pós-graduação na Amazônia, incluindo uma participação de pesquisadores,

Até agora, as estruturas de integração regional na América do Sul - Mercosul,
Comunidade Andina, CASA/UNASUL e Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - não têm se dedicado à problemática da mudança climática. A
Organização de Tratado de Cooperação Amazônica, institucionalizada em 2004,
funciona em um nível apenas formal, particularmente devido ao baixo interesse
do governo brasileiro. Este é mais um dos paradoxos da política sul-americana
do Brasil, já que a produtividade de recursos financeiros e institucionais alocados nessa estrutura de cooperação poderia ser muito alta, combinando com-
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bate ao ilícito transnacional e ao desmatamento ilegal e promovendo o estado de
direito. Seria recomendável que o Brasil invista recursos financeiros, institucionais e diplomáticos em fortalecer a OTCA. Alternativamente se poderia propor
uma Iniciativa Climática Amazônica com foco na redução do desmatamento e na
adaptação a mudança climática.
b. Mudar a posição brasileira sobre Redução de Emissões de Desmatamento e
Degradação, apoiando a posição de outros países da região em favor de mecanismos de mercado em relação à redução do desmatamento
Muito importante para viabilizar a governança regional do clima seria mudar a
posição brasileira no âmbito da convenção de clima sobre o mecanismo que está
sendo elaborado para “Redução de Emissões de Desmatamento e Degradação”
(REDD) aceitando que os fundos destinados pelos países desenvolvidos sejam
reconhecidos como créditos dentro do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo,
apoiando a posição de Colômbia, Peru e Chile em favor do uso intensivo de
mecanismos de mercado com vistas à redução de desmatamento.
c. Desenvolver programa conjunto de fortalecimento institucional e capacidades da Defesa Civil na América do Sul
No processo de adaptação aos fenômenos climáticos extremos será de fundamental importância a Defesa Civil. A cultura de defesa civil contra desastres
naturais é muito limitada na América do Sul com exceção de Chile e Colômbia.
Seria importante que o Brasil fizesse uma parceria com Chile e Colômbia para
propor um programa conjunto de fortalecimento institucional e de capacidades
da Defesa Civil para a América do Sul. Isto envolveria, além de cooperação para
treinamento, um programa de alerta precoce e a criação de unidades regionais de
alta mobilidade para lidar com fenômenos climáticos extremos. Um programa de
treinamento e cooperação entre as forças armadas para dar suporte a Defesa Civil
também seria muito relevante.
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