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1 Ver, por exemplo,, US Department of Energy (1998). 

2 Outros temas que vêm sendo discutidos relativos ao cumprimento do Protocolo de Quioto, mas que 
fogem ao escopo deste trabalho, se referem (i) à liberalização do comércio de bens ambientais – as 
negociações em curso na OMC e as questões de modalidades envolvidas (cobertura e classificação de 
produtos – EGs (traditional environmental goods) e EPPs (environmentally preferable goods); pro-
cessos e métodos de produção (PPMs); o problema do uso dual); e (ii) às medidas no âmbito agrícola: 
incentivos governamentais que vêm sendo adotados com vistas a aumentar a produção sem aumento do 
desmatamento (políticas de subsídios; políticas de etiquetagem “verde” e certificação).

O Protocolo de Quioto, adotado após a Convenção sobre Mudança do Clima, foi 
aprovado em 1997 e nele os países industrializados (listados no Anexo I do Proto-
colo) assumiram o compromisso de reduzir, entre 2008 e 2012, suas emissões de 
gases de efeito estufa em pelo menos 5%, em relação aos níveis de 1990. Foram 
também criados três mecanismos de flexibilização: comércio de emissões (Emission 
Trade), implementação conjunta e o mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL). 
 
A controvérsia a respeito dos custos da mudança climática se iniciou quando, em 
2001, os Estados Unidos anunciaram que não assinariam o protocolo, dadas as 
suas implicações sobre a atividade econômica, derivadas dos custos elevados da 
adaptação requerida para alcançar as metas do Protocolo. Além disso, naquele 
momento, o consenso científico sobre o aquecimento global era reduzido1. Em 
2009, o novo governo dos EUA começou a sinalizar maior compromisso com as 
negociações internacionais sobre o clima. No entanto, a questão dos custos de 
adaptação e suas implicações sobre a economia passou a ser um tema relevante da 
agenda de todos os países. 

Paralelamente à adoção de medidas para redução das emissões de carbono, vêm 
sendo discutidas, nos países desenvolvidos, medidas que minimizem o custo de 
adaptação da economia e das empresas ao objetivo de reduzir emissões e/ou o 
risco de que esse custo tenha impactos significativos sobre a competitividade das 
atividades produtivas. As medidas em exame podem implicar conflitos, associados 
à natureza das políticas que venham a ser adotadas, e ao seu processo de adoção 
e implementação.

Para examinar os impactos que essas medidas podem gerar sobre os fluxos de 
comércio,2 introduzem-se de forma sumária, na Seção I, três questões que, no 
debate político dos países desenvolvidos, constituem o pano de fundo do que se 
discutirá com maior profundidade nas seções posteriores: (i) os custos potenciais 
associados aos esforços de redução de emissões; (ii) os tipos de instrumentos de 
política que visam à redução das emissões; e (iii) o tema dos custos/efeitos dos 
esforços de redução de emissão sobre a competitividade. Na Seção II, são analisa-
das as políticas adotadas (ou em discussão) na União Europeia e nos Estados Uni-
dos, fazendo-se, na Seção III, uma avaliação da compatibilidade dessas medidas 
com as regras da OMC. A Seção IV apresenta análise de eventuais impactos que as 
políticas desses importantes parceiros poderão ter sobre as exportações brasileiras. 
As conclusões do trabalho são apresentadas na Seção V.
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4 COSBEY (2008), p.2.3 US Department of Energy (1998).

1. Redução de emissões, custos e impactos 
sobre a competitividade: as opções de 
política nos países desenvolvidos 

A redução de emissões aumenta custos, devido ao inevitável acréscimo em função 
das adaptações e inovações tecnológicas requeridas. Como idéia geral pode-se 
considerar que, no caso da redução das emissões por parte do setor de energia, 
bem de uso generalizado, o aumento de custos impactaria toda a economia do país, 
principalmente, cela va de soi, as atividades intensivas em energia.3 A redução das 
emissões na área de transportes, serviços utilizado por todos os setores, também 
impactaria os custos de muitas atividades. No caso da produção industrial, seriam 
oneradas as atividades mais poluentes. Por outro lado, as fontes de energia limpa, 
bem como as atividades industriais não poluentes, tenderiam a ser beneficiadas, 
em função da mudança de preços relativos. Não existe ainda nenhuma clareza 
sobre o montante exato dos impactos dessas medidas sobre custos.
 
As políticas e os instrumentos de redução das emissões são variados, podendo 
agrupar-se em dois blocos: medidas de regulação (regulamentos e padrões) e 
incentivos econômicos (impostos/taxas em função da emissão de carbono, licen-
ças comercializáveis – cap and trade scheme – e subsídios).  

No que se refere ao esquema cap and trade, o governo estabelece um limite da 
quantidade total de emissão de fontes selecionadas e distribui licenças de emis-
são às empresas elegíveis (de acordo com o limite de emissão estabelecido para 
determinado período, em geral um ano). As fontes sujeitas ao teto devem reter 
licenças que cubram suas emissões e, na hipótese de uma empresa avaliar que sua 
emissão será inferior ao teto estabelecido, as licenças “excedentes” seriam nego-
ciadas no mercado. Existe também a possibilidade de as licenças serem leiloadas 
pelo governo. 
 

Há preocupações quanto aos efeitos dessas políticas sobre a competitividade e 
o padrão de investimentos, em decorrência dos seus impactos sobre custos, tais 
como o deslocamento da produção para países com menos restrições ou isentos 
de compromisso de redução de emissão. O aumento de custos poderia provocar 
deslocamento da origem de emissões, via aumento da produção nos países não 
comprometidos com políticas de mitigação equivalentes (carbon leakage). 

Quanto ao carbon leakage, também torna-se necessária uma análise mais apro-
fundada, sendo a localização da produção um dos vários fatores considerados na 
tomada da decisão sobre investimento. Essa seria uma questão relevante para um 
grupo restrito, embora politicamente fortes, de setores (aço, alumínio, cimento, 
químico e papel).

Em vários países, observa-se a proposição de adoção de mecanismos que vêm 
sendo denominados Border Carbon Adjustment (BCA), como forma de atender às 
preocupações com competitividade e o carbon leakage.4 

O mecanismo BCA pode envolver diversos tipos de medidas, tal diversidade 
estando relacionada aos mecanismos internos específicos adotados pelos países. 
Por exemplo, no caso de o país adotar internamente um imposto sobre a emis-
são de carbono, cobrar-se-ia uma taxa sobre produtos importados equivalente ao 
imposto a ser pago pelos produtores domésticos e isentar-se-iam as exportações 
desta taxa. Se internamente for adotado um esquema de cap and trade, a medida de 
fronteira consistiria em obrigar importadores ou produtores estrangeiros a comprar 
licenças de emissão correspondentes ao montante de carbono emitido no processo 
de produção do bem exportado. A obrigatoriedade de compra de licenças para a 
importação, enquanto os produtores domésticos teriam acesso a free allowances, 
não parece constituir tratamento equânime. No entanto, ainda que as licenças para 
os importadores/exportadores, limitadas a um teto de emissão, sejam distribuídas, 
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5 Hufbauer (2009), p.91.
6 Hufbauer op. cit., 91.

não está claro em que medida a obrigatoriedade de obtenção de licenças represen-
taria a imposição de restrição quantitativa. 

Para se configurar cenário mais claro das implicações dessas políticas é apresen-
tada, a seguir, breve exposição das políticas adotadas (ou em discussão) na UE 
e nos EUA.

2. União Europeia e EUA: políticas de 
mitigação das  mudanças climáticas e 
medidas para lidar com seus impactos sobre 
a competitividade

2.1. As políticas na União Europeia 

Em janeiro de 2005, a UE iniciou a implementação de regime de controle de emis-
sões baseado em sistema cap and trade, o EU ETS - Emission Trading Scheme, 
adotado independentemente da Convenção do Rio de 1992 e do Protocolo de 
Quioto de 1997.

Sob o ETS da UE, os grandes emissores de dióxido de carbono devem monitorar e 
reportar anualmente suas emissões de CO2 e são obrigados, também anualmente, 
a devolver uma quantidade de permissões de emissão que seja equivalente às suas 
emissões do ano. O primeiro período de implementação do programa - primeiro 
trading period - expirou em dezembro de 2007, quando as permissões se tornaram 
sem valor. Desde janeiro de 2008 o segundo trading period está em vigor e sua 
vigência se estende até dezembro de 2012. Fundamental para a implementação 
do programa europeu iniciado em 2008, o Climate Action and Renewable Energy 
Package, foi a expansão do ETS, Strengthening and Expansion of the Emission 

Trade System (EU ETS), considerada a maneira mais efetiva de redução de emis-
sões do ponto de vista dos seus custos.

Atualmente, as instalações produtivas obtêm gratuitamente dos governos as per-
missões de emissão. Além de receber as quantidades iniciais de permissões por 
planta, um produtor/operador pode comprá-las de outros produtores no mercado 
de carbono. Da mesma forma, se algum produtor recebeu mais permissões do que 
necessitava, pode vendê-las livremente no mercado. O pacote inclui ainda provi-
sões para a realização de leilões de licenças, que devem ter início em 2013, ainda 
que se mantenha sua alocação gratuita. Conforme previsto no pacote,5 a comissão 
poderá alocar 100% das licenças de forma gratuita para indústrias que forem con-
sideradas expostas ao carbon leakage, em dadas circunstâncias.

Para garantir que as transações de fato ocorram (e que as emissões de CO2 estejam 
sendo reduzidas), os governos devem certificar-se de que a quantidade total de 
permissões para as instalações produtivas seja inferior à quantidade que seria emi-
tida se as condições usuais de produção ficassem inalteradas (business as usual).
 
O Climate Package não inclui medidas de restrição ao comércio, mas crescem  as 
preocupações sobre a possível perda de competitividade das indústrias europeias 
em relação a fornecedores externos à comunidade. Por isso, considera-se a impo-
sição de uma tarifa-carbono, sobre mercadorias importadas, quando o conteúdo 
de carbono do produto importado for maior do que o equivalente europeu; ou a 
imposição da obrigação de compras de licenças de carbono, no caso de impor-
tações de produtos de empresas de países que não estiverem fazendo esforços 
comparáveis aos europeus.6 A França e a Alemanha pressionam por essa cobrança. 
Outra possibilidade é a inclusão, em uma próxima fase, de requisitos obrigando os 
importadores de produtos intensivos em carbono a comprar licenças de carbono.
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9 Seção 702, Economy Wide Reduction Goals, e Seção 703, Reduction Targets for Specified Sources.
10 Em 30 de setembro de 2009 foi apresentada uma nova emenda para discussão no Senado, a Kerry-
Boxer. Ambas as emendas incluem propostas de políticas de natureza similar, com possíveis impactos 
sobre o comércio internacional. No tocante aos temas relevantes para a discussão de comércio que serão 
abordados neste trabalho, não há conflito evidente entre os termos da emenda Kerry Boxer e os da emen-
da Waxman. Contudo, deve-se ter em mente que vários aspectos da mesma ainda serão especificados ou 
alterados conforme sua discussão nos vários Comitês do Congresso.
11 A expressão “setor industrial” significa qualquer setor que faça parte do setor de transformação (como 
definido nos códigos NAICS 31, 32 e 33), que beneficie ou processe de qualquer modo (incluindo aglo-
meração) minérios, entre eles ferro, cobre, carbonato de sódio ou fosfato.

Ressalte-se que a exigência de um “passaporte de carbono”7 , no caso europeu, está 
aparentemente associada ao grau de emissão do país estrangeiro como um todo, e 
não ao conteúdo de emissão por unidade de suas exportações. No caso de produ-
tos pouco tradeables (como o cimento, por exemplo) o baixo percentual de suas 
exportações sobre a produção impõe o debate sobre a eficácia das medidas de fron-
teira do ponto de vista estrito da sua eficiência para a mitigação do efeito estufa.

2.2. As políticas em exame nos EUA 

Não obstante sua posição conservadora no que se refere à mitigação dos efeitos 
da mudança climática, dada a abundância do carvão em seu território e  relevância 
deste como fonte de energia em sua economia, bem como as resistências políticas 
daí advindas, nas últimas décadas os EUA vêm implementando várias políticas 
internas, de alcance variado, para enfrentar o aquecimento global. 

O debate interno sobre a implementação dessas medidas acirrou-se a partir de 
2008,8 com a apresentação ao Senado do Lieberman-Warner Climate Security Act, 
que, entretanto, nunca foi sancionado como lei. Em 20 de maio de 2008 foi apre-
sentada a Emenda Boxer, que visava pressionar pela regulamentação da redução 
da emissão de gases de efeito estufa (GEE) por meio do estabelecimento de um 
sistema cap and trade de limitação das emissões nos EUA. 

Em 26 de junho de 2009, foi aprovado na Câmara do Congresso dos EUA  programa 
nacional abrangente de medidas voltadas para redução substancial das emissões 
de carbono no país, a fim de viabilizar a transição para uma economia de matriz 
energética limpa, no período 2012-2050. Trata-se do The American Clean Energy 
and Security Act of 2009, o ACES (conhecido como Emenda Waxman-Markey). O 
projeto propõe que o nível de emissão de dióxido de carbono global da economia 
seja limitado e reduzido anualmente, a partir de 2012, de forma a diminuir em 20% 

até 2020, alcançando, em 2050, nível de redução de 83% em relação a 2005.9 Se 
aprovada, a política prevista na emenda Waxman obrigará as atividades econômi-
cas sob seu alcance à adaptação nos termos apresentados a seguir10.

Definições – cobertura setorial das políticas  

Os “setores industriais elegíveis” para efeitos da lei seriam estabelecidos conforme 
a classificação da NAIC (classificação industrial norte-americana), incluindo 
vários segmentos do setor químico, como fertilizantes, tintas e pigmentos, óleos, 
perfumarias e cosméticos, soda e fosfatos, além da produção de metais de ferro 
e cobre e dos setores que beneficiam esses produtos. Os produtos da indústria de 
refino de petróleo estão excluídos. 

Os setores elegíveis, tanto para fins de aplicação gratuita de licenças como para 
fins de imposição de limitações às importações, seriam definidos até 31 de junho 
de 2011 por meio de publicação de normas complementares, que deverão indicar 
também os montantes das compensações envolvidas, por unidade de produto, para 
cada setor ou subsetor, ao longo dos dois anos subsequentes. As autoridades com-
petentes terão discricionariedade para alterar esses critérios, e a lista deverá ser 
atualizada a cada quatro anos, a partir de 2013.

As empresas produtoras cujas operações estariam sob as regras do novo regime 
seriam aquelas que produzem nos setores ou subsetores industriais definidos,11 
de acordo com as intensidades energética, de emissão de gases e de comércio.
 

7 Hufbauer, op. cit., p.75
8 Desde 2003 a discussão se intensifica com a apresentação da emenda Boxer-Lieberman no Senado. 



breves cindes  |  www.cindesbrasil.org10 Políticas climáticas e efeitos sobre o comércio 11

12 Seção 763 (b) (2) (A) (i) 
13 (HR 2.454, p.1.090)
14 Seção 763 (a) e (b), p. 1093 e 1094
15 Indicador medido de acordo com o estabelecido na Seção 763(b)(2)(A)(ii ) e (iii).
16 United States Government Accountability Office (2009)

17 Por exemplo, o Programa de Modernização, por meio do Motor Efficiency Rebate Program (Seção 
245, p. 531-534); Programa de Desenvolvimento de Tecnologia, por meio do Clean Energy Manufac-
turing Revolving Fund (Seção 246, p. 534-550). Programa de Investimentos, por meio da criação da 
Clean Energy Deployment Administration (CEDA) e do Clean Energy Investment Fund (CEIF) (Seções 
182-191, p. 269-308).

Os produtos cobertos pelo novo regime – covered goods – seriam aqueles produ-
zidos e importados nos EUA conforme os critérios indicados: importados pelos 
EUA sob a classificação tarifária do sistema harmonizado local, correspondente 
na classificação industrial norte-americana da NAIC de 2002 – a seis dígitos do 
“setor industrial elegível” ou a um “produto manufaturado para consumo”,12 

“Produto manufaturado para consumo”13 é qualquer bem que inclua um dos bens pro-
duzidos nos setores elegíveis, cuja atividade produtiva atenda aos seguintes critérios:

(i) tenha uma intensidade de energia de no mínimo 5%, calculada por metodo-
logia definida na emenda14, estimada por meio da razão dos custos de aquisição 
de energia e combustível do setor e o valor das vendas do setor; ou 

(ii) um grau de emissão de GEE de no mínimo 5%, calculado por meio da 
razão entre:  o coeficiente de 20, multiplicado pelo grau de emissões medido 
em dióxido de carbono equivalente do setor e o valor das vendas do setor;  

(iii) uma  “intensidade de comércio” de pelo menos 15%, calculada conforme 
metodologia definida na emenda.15 Ainda, se o grau de intensidade de energia, 
ou de emissões de GEE, for de pelo menos 20%, esta será condição suficiente 
para determinar a elegibilidade do setor.

O governo dos EUA obrigaria as empresas envolvidas na produção nesses setores/
produtos, ou na sua comercialização, bem como nas importações, à posse de licen-
ças de emissões de carbono. 

Segundo estudo realizado pelo GAO (2009)16 os setores que atenderiam aos requi-
sitos explicitados, por serem intensivos em energia e expostos à concorrência 

internacional, são os de metais primários, minerais não metálicos, papel e celu-
lose, e químicos. Vale notar, contudo, que dados os critérios, nem todos os seg-
mentos incluídos nesses setores seriam considerados como elegíveis. Entre os já 
citados pelo GAO como elegíveis, por exemplo, estão os segmentos da produção 
de alumínio, celulose, cerâmica, cimento, ferro e aço, fertilizantes, fibras sintéti-
cas, vidro e outros. 

Medidas de apoio ao investimento doméstico 

Para reduzir os custos do investimento associado à implementação do novo regime 
e estimular o cumprimento dos compromissos de redução de emissões e a adoção 
de novos padrões, o projeto propõe ajuda do Estado para estimular os investimen-
tos na transição para uma nova matriz energética nos EUA. 

Para esse fim, prevê-se a adoção de inúmeras medidas de apoio de Estado, eventu-
ais medidas setoriais de política industrial e de apoio ao investimento e à pesquisa 
nas áreas de energia elétrica, hidroelétrica, nuclear, transportes, captura e seques-
tro de carbono, etc. Entre elas ressaltam-se as dirigidas a programas de ganhos 
de eficiência energética industrial (Industrial Energy Eficiency Program), estando 
também incluídos o desenvolvimento de novas tecnologias, financiamento, crédi-
tos para a compra e substituição de máquinas e compensações financeiras pelos 
gastos realizados em novas instalações e processos produtivos.17

 
A emenda prevê também uma política de concessão e alocação de output-based 
rebates (Emission Allowances Rebates) ou compensações aos produtores na forma 
de licenças de emissões. Os rebates seriam calculados em função dos custos unitá-
rios de produção das empresas envolvidas, com o objetivo de compensar os custos 
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dos investimentos decorrentes da implementação do programa a ser incorridos 
pelos “setores industriais domésticos elegíveis”. 

Segundo o informativo do World Research Insitute (2009) as empresas/entidades 
não necessitam estar cobertas pelo cap and trade system para se beneficiar dos 
rebates. Cada setor seria compensado por 85% do custo setorial médio direto e 
indireto associado às emissões.18 

O sistema cap and trade 

A implementação das metas de redução de emissões inclui o estabelecimento de 
um sistema cap and trade. O governo dos EUA alocaria essas licenças, e as empre-
sas necessitadas adquiririam as adicionais, para quaisquer emissões superiores a 
certos níveis pré determinados. 

As regras do programa indicam critérios para definição das empresas, produtoras 
e importadoras, que estarão sob as obrigações do cap and trade. Por exemplo, 
são explicitamente mencionados: ácido adípico, alumínio, amônia, cimento, hidro-
clorofluorocarbono, refino de petróleo, soda cáustica, ácido fosfórico, dióxido de 
titânio e gases líquido do carvão.
 
Certificados internacionais de emissão 

A emenda prevê a possibilidade de as plantas/entidades norte-americanas, sujei-
tas às obrigações impostas pelo novo regime, utilizarem, dentro de certos limites, 
licenças de emissão concedidas por um programa internacional de mitigação de 
emissões, que seja qualificado pelo governo dos EUA, a critério do órgão admi-
nistrativo competente. 

Medidas de ajuste na fronteira 

Para incentivar a “redução internacional da emissão de gases” a exigência de licen-
ças de carbono se aplica também à importação de produtos cobertos pela política 
e essa medida entraria em vigor a partir de 1o de janeiro de 2020. Este é um tema 
onde se observa diferenças entre as Emenda Waxmam e a Emenda Kerry-Boxer, 
que não prevêem explicitamente a mesma política. Contudo, a nova Emenda esta-
belece clara previsão de que medidas de fronteira, “consistentes com as obrigações 
internacionais”, sejam incluídas na política que venha a ser implementada, junto 
com provisões quanto à alocação de licenças para indústrias intensivas em energia 
e expostas ao comércio.19

Esse “ajuste” de preços na fronteira (obrigação de compra de licenças) se aplicaria 
no caso de importações originárias de países que não estivessem fazendo esforços 
“comparáveis” aos realizados pelos produtores dos EUA, dado o aumento de cus-
tos relacionados à implantação dos novos sistemas de produção20. 

Exportadores desses produtos para os EUA terão que apresentar documentos compro-
batórios do conteúdo de carbono, incorporado na produção, e o montante de licenças 
exigido na importação seria proporcional ao conteúdo de carbono equivalente incorpo-
rado. Para esse fim, o governo do EUA garantiria uma reserva de licenças, em separado 
das alocadas para o sistema do cap and trade, com vistas à cobrança nas importações.

Estarão isentas as exportações de países com menor desenvolvimento relativo,21 
assim como os países que o  Presidente dos EUA determinar que são responsáveis 
por menos de 0,5% da emissão global22 e por menos de 5% da origem das impor-
tações dos EUA dos produtos cobertos do setor industrial elegível em questão.

18 World Resource Institute (2009), p. 7

19 Kerry Boxer, Seção 765: “It is the sense of the Senate that this act will contain a trade title that will 
include a border measure that is consistent with our international obligations and designed to work in 
conjunction with provisions that allocate allowances to energy-intensive and trade-exposed industries”
20 GAO (2009), p.24.
21 “Most vulnerable developing countries”, definidos pela Usaid como os que estão mais vulneráveis aos 
impactos ambientais podendo incluir os least-developed countries, como definidos pela ONU.
22 Seção 768, p.1124
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23 Hufbauer (2009); GAO (2009); Cosbey (2009); Cosbey (2008); WTO-UNEP (2009).

3. Compatibilidade das medidas com as regras 
multilaterais de comércio

Tendo em vista a amplitude das medidas em debate e sua “novidade” em compara-
ção com as usuais barreiras ao comércio adotadas pelos membros da OMC, cresce 
a preocupação com a compatibilidade destas novas políticas e novos instrumentos 
com o regime de comércio multilateral. Essa preocupação resulta do fato de as 
medidas serem direcionadas a uma ampla gama de produtos/setores, cujas expor-
tações representam, em certos casos, significativas parcelas da produção total dos 
parceiros comerciais. O impacto efetivo das medidas vai depender da análise no 
âmbito das empresas potencialmente afetadas: conteúdo exportado da sua produ-
ção, a parcela correspondente ao mercado do país que aplica medidas, potencial de 
desvio de comércio para países que não imponham um sistema de precificação e 
limitação quantitativa das importações com base no conteúdo de GEE.

Uma avaliação precisa da compatibilidade dessas medidas com as regras do 
GATT-OMC depende, certamente, das características da implementação das polí-
ticas, ainda pouco transparentes. Assim, vários analistas23 vêm debatendo o tema 
da compatibilidade dos regimes em análise com as regras do GATT-OMC. As 
questões em análise são:

1. a compatibilidade das medidas de restrição às importações com as regras de 
acesso do GATT: artigos II:1 (a), (b) e XI:1 e XI 2(a), (b) e (c) (cobranças de 
outros direitos e taxas nas importações sujeitas ao limite dos compromissos 
de consolidação de cada país e eliminação de restrições quantitativas e proi-
bições; cobrança de taxas equivalentes às cobradas na produção doméstica); 

2. a compatibilidade com o princípio da não discriminação: artigos I ( não 
discriminação entre parceiros comerciais ) e artigo I:1 (nação mais favorecida) 
e artigo III:1, 2 e 4 (tratamento nacional na cobrança de taxas e impostos e 
regulamentos quanto às vendas internas);

3. o enquadramento da medida na fronteira em questão entre as exceções previs-
tas no GATT para políticas de meio ambiente: artigo XX, (b) e (g) e Chapeau; e 

4. a compatibilidade das medidas de apoio doméstico e a distribuição de 
licenças de emissão com o Acordo de Subsídios e Medidas compensatórias 
da OMC (caracterização da medida como subsídio e sua classificação como 
proibido ou acionável).

5. a compatibilidade com o Acordo de Barreiras Técnicas da OMC   
 

Em relação às políticas de apoio interno, elas envolvem tanto financiamento a 
novos investimentos para fins de desenvolvimento de novas matrizes ou fontes de 
energia renováveis quanto ganhos de eficiência energética, adaptações de processos 
produtivos, que podem caracterizar subsídios específicos nos termos do ASMC.

Nos EUA discute-se se as políticas de compensação (rebates) aos produtores dos 
setores alcançados pelas medidas, na forma de concessão de licenças de emissão, 
podem enquadrar-se nessa categoria (subsídios específicos). Os rebates seriam cal-
culados em função do custo unitário de produção das empresas envolvidas e os 
investimentos decorrentes dos esforços de mitigação seriam estimados pelo custo 
médio incorrido. As empresas mais eficientes poderão ser “supercompensadas” por 
seus custos de adaptação, podendo gerar de facto subsídios específicos à produção. 
Nessa hipótese, os demais países poderiam ser prejudicados e recorrer às medidas 
de proteção previstas no próprio acordo, remedy ou medidas compensatórias.

No tocante à distribuição gratuita de licenças de emissão de carbono pelo governo, 
no sistema cap and trade, há uma questão relativa à caracterização da existência de 
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25 Hufbauer, op.cit p. 4, faz referência à controvérsia da OMC “United States – Shrimps” 
26 Cosbey, (2009), p. 3.
27 “Committing all major greenhouse gas-emitting nations to contribute equitably to the reduction of 
global greenhouse gas emissions” (HR 2454, Seções 766 e 767, p.1.113-1.115, e 768, p.1123)24 Como visto, esse não seria o cenário no caso da venda de licenças por meio de leilões. 

subsídio nos termos do ASMC. Isso porque a licença de emissão passa a ser uma 
“mercadoria” precificada com o funcionamento dos mercados de carbono, domés-
tico ou internacional. Nesse caso, se poderia entender que a distribuição em si, em 
qualquer caso, seria uma contribuição financeira. Não obstante, esse entendimento 
também é questionável, visto que o governo, ao instituir as licenças, estaria de fato 
impondo uma obrigação de corte de emissão às empresas e não teria responsabi-
lidade sobre o destino dado pelas empresas à licença conferida. O cenário muda 
caso haja a existência conjunta de dois sistemas – distribuição gratuita e leilão de 
licenças –, visto que, neste caso, por meio do leilão, o governo auferiria receitas de 
que estaria abrindo mão ao optar por distribuí-las gratuitamente. Tendo em vista 
que o sistema seria restrito a alguns setores, a distribuição de licenças seria carac-
terizável como subsídio específico e também poderia estar sujeita a remedy ou 
medidas compensatórias, caso gerassem prejuízo aos interesses de outros países.

No caso das medidas de fronteira, a avaliação de sua compatibilidade com as 
regras da OMC requer o exame da existência de discriminação entre os produtores 
domésticos e estrangeiros. Se os produtores domésticos recebem gratuitamente as 
licenças de emissão de carbono, cobrar dos importadores custos adicionais pode 
ferir o tratamento nacional. 

Independente da discussão sobre a existência de contribuição financeira, em cená-
rio em que não houvesse perda de receita governamental,24 caberia examinar se a 
exigência de importadores comprarem licenças de importação, quando os produ-
tores domésticos recebem tais licenças gratuitamente, é incompatível não só com 
o ASMC, mas também com o GATT. Ainda que, per se, a distribuição de licenças 
gratuitas possa não ser considerada subsídio, os detalhes de sua implementação 
merecem atenção: os critérios de distribuição e alocação dessas licenças, como seu 
eventual vínculo ao desempenho exportador ou à compra de produtos nacionais, 
podem ser incompatíveis com o GATT-OMC. 

Ainda que o artigo XX do GATT preveja exceções – respeitado o princípio da não 
discriminação – que poderiam incluir a possibilidade de adoção de medidas de pro-
teção ao meio ambiente, sua implementação deve ser bastante criteriosa, conforme 
já consta de Recomendações do Órgão de Apelação da OMC.25 Concretamente, 
algumas questões merecem exame: como as BCA (border carbon adjustement) 
serão especificadas, de forma a levar em conta todas as medidas implementadas 
pelos parceiros comerciais no tocante à mitigação das emissões, como sugere a 
interpretação do órgão de apelação? Como avaliar se essas medidas teriam efeito 
comparável, ou equivalente, ao sistema do cap and trade da CE ou  àquele em 
discussão nos EUA? Um parâmetro de comparação, com base nas características 
específicas da política doméstica do país, seria aceitável?26

Existe ainda a questão da disponibilidade de dados para fins de cálculo de um  
BCA. Como levar em conta as diferenças entre produtores exportadores, quanto 
às emissões embutidas nos produtos exportados, se tais dados requerem análises 
no âmbito das instalações industriais? Que parâmetros usar como base em medidas 
setoriais compatíveis com o GATT-OMC, se seus efeitos, certamente, discrimina-
riam exportadores, penalizando os produtores mais eficientes?

Note-se também que na  proposta da Emenda Waxman-Markey, embora com base 
em critérios ainda pouco claros, as exportações originárias de países com padrão de 
controle ambiental que sejam consideradas nos EUA como non equitable, em com-
paração com o esforço norte-americano de mitigação do efeito estufa27, estariam 
sujeitas a medidas na entrada no mercado dos EUA, exigindo-se que os importa-
dores adquiram licenças na importação (Border Allowances Requirements – BARs).

Sabe-se que esses critérios também envolvem problemas sérios de mensuração. A 
emenda norte-americana não define o método de estabelecimento do grau de “ação 
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28 GAO, op.cit., p.25 

comparável” e o cálculo do conteúdo de GEE que deve ser determinado pode 
ser bastante complexo. Isto não só no caso de produtos altamente diferenciados, 
mas também de produtos homogêneos, como aço, alumínio e produtos químicos 
básicos, e em especial, de produtos deles derivados na cadeia de produção. Há 
variações nos tipos de energia e métodos de produção utilizados, que resultam em 
diferentes níveis de intensidade de carbono em produtos aparentemente “simila-
res” do ponto de vista físico. A mensuração exata do conteúdo de carbono exigiria 
informações precisas sobre o processo produtivo, obtidas no nível da planta de 
produção. Como esses dados seriam manejados nos procedimentos de importa-
ção? Até que ponto os inventários internacionais disponíveis seriam suficientes? 

Adicionalmente, segundo o projeto existiria uma reserva limitada de licenças e, 
portanto, o estabelecimento desse sistema poderia implicar restrição quantitativa 
às importações.

4. Possíveis implicações das medidas 
unilaterais sobre as exportações brasileiras 

Foram analisadas até aqui políticas para enfrentar os problemas decorrentes da 
mudança climática, dada a necessidade de redução de emissões e a ocorrência 
de custos a ela associados. Nesta seção procuramos apontar indicações de quais 
podem ser os efeitos das medidas adotadas por outros países sobre a economia 
brasileira, em termos de suas transações comerciais. 

Conforme sinalizado pelo estudo do GAO (2009),28 as medidas de fronteira ten-
dem a impactar o comércio e a produção de outros países. Este estudo indica, por 
exemplo, que as importações norte-americanas de ferro e aço representam mais de 
8% da produção brasileira e mais de 10% da produção do México; as importações 
de fertilizantes nitrogenados do Oriente Médio respondem por mais de 20% da 
produção dessa região.

Independente dos resultados das negociações multilaterais sobre mitigação do 
aquecimento climático, medidas de proteção de fronteira poderão ser adotadas 
sejam elas acordadas ou não, o que significa que os custos da mitigação do efeito 
estufa podem estimular protecionismos. 

Assim, caso os países resolvam implementar, de forma negociada ou unilateral, 
medidas de ajuste de fronteira, mesmo que apenas sobre exportações dos setores 
sabidamente mais intensivos em carbono, cabe perguntar até que ponto haverá 
algum impacto sobre as exportações brasileiras de produtos “potencialmente” 
sujeitos à aplicação de medidas. Avaliar a pauta de exportação dos produtos brasi-
leiros vis-à-vis a lista dos produtos que são reconhecidamente “alvos” das medidas 
em exame nos EUA e na UE  pode ser um primeiro caminho para mensurar o pos-
sível efeito da aplicação de medidas de fronteira sobre nossas exportações.
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As exportações brasileiras alcançaram em 2008 quase US$ 200 bilhões. Quando 
observarmos, grosso modo, o peso das exportações dos produtos dos setores ele-
gíveis, como química, petróleo, siderurgia e papel e celulose, eles representaram 
cerca de 20% do total das exportações brasileiras (Tabela 1). Se esses produ-
tos vierem a ser taxados por medidas de fronteira, essas medidas afetarão nossas 
exportações. É claro que avaliação precisa deverá mensurar o peso de cada país em 
nossas exportações e estimar o impacto econômico.

Tabela 1
Exportação brasileira para o mundo e os EUA  - participação percentual 

de setores intensivos em carbono

Fonte: Elaboração própria, com base na classificação setorial da FUNCEX ( dados ALICE/SECEX)

Destino Mundo EUA EUA/Total
exportaçõesSetores

1. Papel, Celulose e gráfica 3% 4% 0,52%
2. Refino de Petróleo e Petroquímico 5% 5% 0,63%
3. Siderurgia 7% 11% 1,63%
4. Produtos Químicos 4% 6% 0,81%
5. Total de Produtos Sensíveis 19% 26% 3,59%
6. Demais Produtos 81% 74% 10,26%
Total 100% 13,85%100%

Por exemplo, tomando-se como base as exportações brasileiras, em 2008, observa-se 
que as exportações para os EUA representam cerca de 14% do total das  exportações 
brasileiras, e que do total das exportações  para os  EUA, cerca de 26% são de produtos 
elegíveis. Caso os EUA decidam pela aplicação de medidas, as exportações brasileiras 
de produtos “ameaçados” seria de cerca de 3,6% das exportações totais do Brasil.

A forma como esses mecanismos serão usados, entretanto, não está esclarecida. 
Dependendo de como as medidas de fronteira serão implementadas, poderão 
variar os efeitos sobre as exportações brasileiras. Para uma primeira avaliação, é 
interessante observar a comparação dos perfis de GEE emitidos pelo Brasil e pelo 
mundo (Tabela 2), em 2030, elaborada com base  em McKinsey (2009).

As previsões foram feitas considerando a trajetória de emissões que ocorreriam 
mantendo-se a tendência atual, com as políticas públicas em vigor a partir de 2006, 
não incluindo qualquer esforço adicional sobre a situação de 2005 para o enfren-
tamento das mudanças climáticas. Além disso, consideram a taxa de crescimento 
econômico de 3%. 

Tabela 2
Comparação entre perfis de emissões da GEE do Brasil e do mundo

Fonte: McKinsey & Company (2009)
(*) O percentual de distribuição representa a média mundial

Brasil

Gt % Gt %*

Mundo

Siderurgia 36 4,7 26
Química 19 3,7 20
Cimento 17 3,5 19
Petróleo e gás 17 3,5 19
Outras indústrias 11 3 16
Total da indústria 12,7 18,4 26,3
Demais Emissores 87,3 51,5 73,7
Total das emissões 69,9 100,0100,0

0,13
0,07
0,06
0,06
0,04
0,36
2,47

2,83

O primeiro ponto observado na matriz é a participação da indústria nas emissões 
brasileiras de carbono no Brasil e no mundo. Ainda que o Brasil venha a ser res-
ponsável por 4% do total da emissão do planeta,29 a participação da indústria nas 
emissões brasileiras de carbono não alcança 13%, enquanto, na média mundial, 
essa participação é o dobro. Mesmo sem a composição de emissão da indústria 
dos EUA, esses dados parecem apontar para a hipótese de que, sendo os EUA uma 
economia industrializada e o segundo maior emissor mundial de CO2, a partici-
pação das emissões da indústria nas emissões totais do país deve ser significativa 
e superior à brasileira. 

29 De acordo com McKinsey&Company (2009), caso o setor florestal não fosse considerado, a posição 
do Brasil nesse ranking, em emissão per capita, seria inferior à 100ª.
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Assim, caso os EUA optem por aplicar medidas de fronteira sobre os produtos, 
recorrendo ao critério de comparação entre as emissões contidas no produto, o 
Brasil pode não vir a ser seriamente ameaçado por tal decisão, uma vez que a emis-
são brasileira de CO2 gerada pela indústria é de cerca de 2% da emissão mundial. 

No entanto, caso a avaliação da cobrança na fronteira seja feita em termos de 
esforço de mitigação da emissão pela indústria do produto em questão, o Bra-
sil poderá pagar um preço muito alto. Isso porque, no caso brasileiro, o esforço 
de mitigação seria mais facilmente realizado em termos de redução do desmata-
mento, o que implicaria, aliás, efeito mais substantivo em termos de redução de 
emissões. No caso de redução na indústria não apenas os efeitos seriam menores, 
tendo em vista o peso da indústria na matriz da emissão brasileira, como também 
a redução seria bastante onerosa. 

Segundo o Relatório McKinsey&Company a curva de custo projetada indica que 
a implementação das iniciativas não relacionadas à preservação florestal – agrope-
cuária, indústria, energia, habitação, etc. – exigiria gasto muito elevado e crescente 
a cada ano.30

Em outras palavras, para o Brasil, que tem elevado (cerca de 50%) nível de emis-
sões na área florestal, o esforço de desmatamento zero geraria retorno muito ele-
vado em termos de mitigação de emissão, principalmente quando se considera que 
o custo desse esforço é muitas vezes inferior ao de investimento de reconversão da 
indústria. Por outro lado, mesmo um gasto muito alto em reconversão na indústria 
irá representar ganho reduzido em termos de redução de emissões, haja vista o 
peso da indústria na matriz de emissão brasileira.

30 Esse cálculo não inclui as iniciativas com custos negativos, aquelas cujas economias geradas são 
maiores do que o investimento necessário. Além disso, pela metodologia adotada, não se incluem 
impostos, subsídios e utiliza-se custo de capital similar às taxas do governo. A metodologia desenvol-
vida está voltada para comparações gerais de tamanho e custo das diferentes oportunidades na opção 
das regiões ou setores. Portanto, não são informações precisas a serem utilizadas por um produtor ou 
consumidor específico.

Resta ainda avaliar o dano caso os países resolvam penalizar a importação de 
produtos originários de países que não realizam qualquer esforço de redução de 
emissões dos gases de efeito estufa. Nessa hipótese, embora ainda seja necessário 
criar no Brasil uma cultura de urgência para a redução de emissões e um arcabouço 
regulatório que estimule essa atividade, em princípio algum esforço já vem sendo 
realizado, o que poderia sinalizar pequenas restrições às exportações brasileiras.

5. Conclusão

Apesar do crescente concordância quanto à necessidade de esforços globais de com-
bate ao aquecimento global, a questão dos custos de adaptação para o alcance desse 
objetivo e suas implicações sobre as estruturas produtivas não está equacionada.

Por isso, o debate tem como foco a eventual perda de competitividade das empre-
sas produtoras ou envolvidas em atividades com elevada emissão de GEE, em 
função: (i) dos esforços diferenciados a serem realizados pelos países; (ii) dos con-
flitos que podem ocorrer em função da adoção de medidas distintas para a redução 
das emissões de GEE; e (iii) e das opções de políticas para compensar os impactos 
dos custos da adaptação incorridos pelos produtores domésticos vis à vis  de seus 
concorrentes internacionais. 

Esses impactos, contudo, não podem ser generalizados para toda a atividade produ-
tiva, sendo necessária a realização de análises mais aprofundadas sobre a ques-
tão da competitividade, de forma a permitir avaliação adequada sobre até que 
ponto, à luz das regras multilaterais, se justificaria a concessão de subsídios e/
ou a aplicação de medidas de restrição ao comércio. A identificação dos impac-
tos das políticas sobre a competitividade é complexa, porque a quantificação do 
aumento de custos sobre as atividades envolve uma série de aspectos conceituais e 
metodológicos. Além disso, nem todas as políticas/instrumentos resultam em custo 
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claro e prontamente calculável. Como quantificar os esforços realizados por países 
de matrizes energéticas e processos produtivos muitas vezes distintos?

Vale notar a esse respeito que a elevação de custos de produção, em decorrência 
de introdução de inovações e investimentos em novas tecnologias e de alterações 
de processos produtivos, afetam todas as economias que implementem políticas 
de redução de GEE. 

Ou seja, a aplicação de medidas de restrição ao comércio pode não só afetar as 
exportações de países em desenvolvimento como também pode vir a ser adotada 
por estes países, desencadeando nova forma de protecionismo generalizado, com 
implicações não só no comércio de bens como também no fluxo de investimentos. 
Independentemente dos resultados de uma negociação multilateral sobre o clima, 
medidas de proteção de fronteira sobre produtos exportáveis podem se adotadas, 
sejam elas acordadas ou não, assim como medidas para subsidiar os produtores em 
função de investimentos de adaptação nacionais. Isto é, os custos da mitigação do 
efeito estufa podem estimular protecionismos.

Nesse sentido, algumas medidas estão sendo então cogitadas para a minimização 
dos custos das políticas direcionadas à redução de emissões de gases de efeito 
estufa. Nessa direção podem-se pontuar três alternativas, que poderiam gerar 
algum efeito sobre as exportações brasileiras, a saber: (i) a aplicação de medidas 
sobre os produtos importados, a partir da comparação entre as emissões contidas 
no produto do país exportador e do país importador; (ii) a aplicação de medidas a 
partir da avaliação do esforço de mitigação da emissão na indústria do produto em 
questão; e (iii) a aplicação de medidas sobre a importação de produtos originários 
de países que não realizam qualquer esforço no sentido de redução de emissões 
dos gases de efeito estufa.

Como visto, em uma primeira abordagem, o critério de comparação de emissões 
contidas nos produtos do país exportador e do país importador não parece ser 
grande problema para o Brasil, tendo em vista sua matriz energética. Já no caso de 

serem aplicadas medidas de fronteira baseadas no esforço setorial de mitigação, 
a posição brasileira parece mais vulnerável. Isso porque o Brasil tem condições 
de efetuar forte política de mitigação em outras áreas que não a industrial, o que 
implica não ser a indústria, num primeiro momento, o principal foco das inicia-
tivas brasileiras em mitigação. Finalmente, no caso de avaliação de políticas de 
redução de gases de forma geral, ela colocaria o país em ótima situação, já que, 
com custos reduzidos, poderia alcançar alto grau de redução em outras áreas - 
florestas ou pecuária - independente de esforços de investimento elevados na 
estrutura de produção. 

Cabe, portanto, exaustivo acompanhamento da implementação das políticas de 
mitigação do aquecimento climático desenvolvidas pelos principais parceiros 
comerciais brasileiros, bem como análise aprofundada de seus potenciais efeitos 
sobre as exportações brasileiras de forma a se avaliar o interesse em mover ações 
no âmbito da OMC. Nesse sentido, vale lembrar a existência de aspectos que, 
embora ainda pouco claros, podem implicar violações das regras multilaterais.

Assim, deve ser avaliado:

1) se a obrigatoriedade de compra de licenças para a importação, enquanto 
os produtores domésticos teriam acesso às mesmas gratuitamente, constitui 
violação ao tratamento nacional. Além disso, se a exigência e a limitação do 
montante de licenças não implicariam a imposição de restrição quantitativa.

2) se a concessão gratuita implica subsídio específico, o que permitiria a apli-
cação de medidas compensatórias nas importações de outros países. 

3) se a concessão de subsídios para empresas visando à redução das emissões 
não põe por terra toda e qualquer “justificativa” para a aplicação de medidas de 
fronteira, pois os subsídios reduziriam os custos do investimento, eliminando, 
portanto, qualquer problema de perda de competitividade.
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