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ros comerciais que não realizem esforços de mitigação similares, como, por exemplo, nas propostas de regulações recentes na Comunidade Européia e nos EUA.

Essa possibilidade cria oportunidades para práticas comerciais discriminatórias
que além de não alcançarem os objetivos ambientais que as justificam, ainda reduzem tanto o bem estar da nação que as impõe como daquelas que são sanciona-

das. Embora esse jogo de soma zero do protecionismo comercial seja amplamente

Ronaldo Seroa da Motta*

reconhecido por especialistas, tal como tem acontecido em outras circunstâncias e
contextos, isto não impede que tais ações sejam implementadas.

Esse artigo procura analisar os impactos das barreiras comerciais de cunho cli-

1. Introdução1

mático. Na seção 2, sumariza os resultados da Reunião de Copenhague para,

Os atuais níveis de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera já são
preocupantes e estudos postulam que são economicamente justificáveis os gastos

com mitigação dessas emissões para que a temperatura média do planeta não suba
acima de 2º C (ver Stern, 2006). Tal meta fez parte do Acordo de Copenhague
assinado na COP 15, em dezembro de 2009.

em seguida, analisar o contexto de aplicação das medidas comerciais unilaterais

justificadas por preocupações climáticas. Na seção seguinte, o texto se dedica a
resenhar os estudos que estimam os efeitos econômicos, comerciais e ambientais
de casos que simulam essas barreiras comerciais. Nessa parte, se dá ênfase aos

impactos na economia brasileira em termos absolutos e em relação aos principais
parceiros comerciais do país. Ao final, algumas conclusões e recomendações de

Entretanto, o acordo de Copenhague é apenas uma resolução da COP 15 e não

política são esboçadas.

um tratado e, portanto, os compromissos nacionais lá notificados para a conse-

cução dessa trajetória de 2º C, mesmo que fossem suficientes, não serão obri-

gatórios ou vinculantes à Convenção. Em suma, não há um novo acordo global
onde os esforços nacionais de mitigação sejam mutuamente reconhecidos pela
Convenção do Clima.

Em que pese esse vácuo regulatório mundial, tal como o Brasil, outros países estão
adotando ações unilaterais. Nesse contexto, o confronto concorrencial das lideran-

ças econômicas mundiais poderá exigir que, para que tais metas nacionais sejam
cumpridas, haja necessidade de imposição de sanções às importações dos parcei*
1

2

do IPEA.
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2. Das negociações na Convenção do Clima às
barreiras comerciais

climáticas é global e de difícil individualização porque os impactos climáticos
afetarão cada parte do planeta de forma diferenciada e incerta e a penalização dos
“caroneiros” esbarra em questões de soberania nacional.

Embora a 15ª Conferência das Partes da Convenção, realizada em dezembro de

Essa incerteza pode se refletir na forma como esses compromissos são mensura-

muito aquém dos objetivos acima postulados, sendo somente possível aprovar

global seria ideal que a métrica dos compromissos nacionais fosse comparável. A

2009, em Copenhague, tinha objetivos ambiciosos, o resultado alcançado ficou
uma Resolução com o chamado Acordo de Copenhague. Neste acordo, ratifica-se
o compromisso de se limitar o aumento de temperatura em 2,0°C e de se apresen-

tar comunicações das emissões nacionais a cada dois anos. Em termos de metas, o
acordo somente convoca seus signatários a notificarem suas propostas de compromissos anunciadas durante a conferência.

Embora os principais poluidores, incluindo os EUA, Japão, Comunidade Européia, China, Índia e Brasil, já tenham feito esta notificação, essas metas notifi-

cadas, além de serem apresentadas com métricas distintas, não são obrigatórias
(“binding”) e, portanto, não vinculantes à Convenção.

dos, como é o caso das metas nacionais de mitigação. Para coordenação do esforço

métrica que oferece melhor capacidade de monitoramento e verificação é aquela

que indica um percentual de redução relativo às emissões de certo ano base já
inventariado, o que permite estimar um orçamento de emissões futuras que resulte
no aumento de temperatura até o limite definido no acordo realizado. As redu-

ções de emissões voluntárias dos países em desenvolvimento, cujas métricas são

baseadas em um desvio de uma tendência de emissões futuras, não permitem que
se faça um orçamento preciso, pois dependem de um cenário base hipotético não
verificável3. Por último, há as metas de intensidade de CO2 por unidade de renda

(setorial ou per capita) que não especificam diretamente um orçamento e sim uma
relação técnica.

Uma explicação para essa dificuldade em estabelecer um novo acordo internacio-

Os grandes poluidores, no entanto, divergiram nas métricas que notificaram ao

com uma situação típica de “tragédia dos comuns” na qual há incentivos à não

associadas ao aquecimento global, adotou um modelo de crescimento com energia

nal com metas nacionais que sejam vinculantes é que a Convenção do Clima lida
cooperação e que estimulam comportamentos de “caroneiros”, o que pode levar a
efeitos desastrosos para todos .
2

A negativa de cooperação pode parecer irracional, considerando o resultado agregado, mas se há dúvidas sobre a possibilidade de cooperação, o custo individual

pode ser maior que a expectativa de benefícios, e então a estratégia de maior
retorno para o indivíduo poderá ser a de não cooperar. Incentivos para se escapar

destas situações são aqueles que permitem que os indivíduos percebam uma rela-

acordo de Copenhague. A Comunidade Européia que, por razões históricas não
cara ou renovável e, portanto, já numa trajetória de baixo carbono, quer metas

quantitativas claras e a participação de outros países. Dessa forma, notificou uma
meta de redução nas emissões de GEE para 2020 de 20% em relação a 1990, que

poderia se elevar para 30% dependendo dos montantes que vierem a ser compro-

missados pelos outros grandes poluidores. O Japão, com uma meta ambiciosa de
redução em 25% para 2020 em relação a 1990, também a condicionou à participação dos grandes poluidores.

ção custo – benefício mais favorável à cooperação. Mas o problema das mudanças
A verificação seria somente possível se o desvio fosse medido tendo como referência um ano
base inventariado.
3
2

4

Conhecido como “the free rider problem”.
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O Brasil que, além da sua matriz limpa, tem obtido êxito no controle do desma-

tamento, pode se comprometer com metas voluntárias com um pleito de reduzir
entre 36,1% e 38,9% as emissões projetadas para 2020 . A Índia, por sua vez, com

ainda, outras, baseadas na intensidade de emissões por unidade de renda, que não

condicionam a compromissos de outros, mas também não definem um orçamento.

4

uma intensidade de emissões per capita ainda muito baixa, apenas se comprome-

Dessa forma, além de não vinculante e abrigado na Convenção, o Acordo de Cope-

relação a 2005.

o que dificultará imensamente um julgamento de compatibilidade dos esforços de

teu com uma redução de 20-25% na intensidade de CO2 por unidade de renda em

Como os EUA têm uma economia intensiva em energia barata, um corte ousado no

nhague não permite uma comparação direta e inequívoca entre as metas nacionais,
mitigação entre os países.

curto prazo nas suas emissões poderia gerar um impacto significativo nos setores

Nesse cenário de cooperação internacional frágil, alguns países já estão propondo

Logo, os EUA se comprometeram com uma meta tímida de 17% em relação a

sível perda de competitividade e com a eficácia climática dos esforços nacionais,

intensivos em energia e, assim, afetar a retomada do seu crescimento econômico.
2005, mas que poderia chegar a 30% em 2025, 42% em 2030 e 83% em 2050. Em

todo caso, a implementação desses compromissos dependerá de aprovação, como
veremos mais adiante, pelo congresso americano.

Na China as emissões acompanham o crescimento vertiginoso da economia – o

que favorece uma rápida conversão tecnológica – dificultando a adoção de metas

leis climáticas nacionais aplicando metas unilaterais. Preocupados com uma pos-

os países desenvolvidos tendem a penalizar a importação de produtos dos países
que não tenham assumido compromissos similares de redução de emissões. A jus-

tificativa para estas medidas é que o controle das emissões num país incentiva o

deslocamento da produção ou do consumo para o país onde o custo de poluir é
menor. Esta possibilidade é chamada de fuga ou vazamento (leakage)5.

quantitativas e estimulando aquelas baseadas em indicadores de intensidade de

Essa penalização seria um mecanismo de ajuste na fronteira para equalizar os

redução de 40-45% na intensidade de CO2 por unidade de renda quando compa-

adotaria o instrumento da regulação doméstica, que poderia ser um imposto sobre

CO2 por unidade renda. Dessa forma, o pleito chinês foi o de atingir em 2020 uma
rada a 2005. Embora seja uma redução significativa em termos tecnológicos, tal
indicador não possibilita dimensionar com precisão a escala de redução das emis-

custos dos produtos importados com os da produção doméstica. Esse mecanismo
emissões ou a aquisição de licenças de emissões.

sões desse país, pois isso irá depender da sua trajetória de renda.

Conforme veremos adiante, esse mecanismo comercial, inclusive, já foi conside-

Em suma, no Acordo de Copenhague há várias formas de métricas das metas noti-

tivar a cooperação global, mas só recentemente estudos empíricos apontam seus

ficadas. As que definem um orçamento de emissões medido em relação às emis-

sões observadas num certo ano (1990, 2005, etc), mas cujas magnitudes variam

de acordo com os compromissos que vierem a ser assumidos por outros países. As

que estimam um orçamento como um desvio na tendência das emissões futuras e

rado na literatura como uma medida para corrigir o efeito do “caroneiro” e incenproblemas de eficiência e eficácia.

Entretanto, mesmo nos casos onde os custos dessa proteção vis-à-vis a dimensão

dos vazamentos não sejam totalmente favoráveis, tudo indica que politicamente
Na literatura de economia ambiental esse processo é cunhado como “pollution havens effect”. Ver,
resenhas em Cropeland e Taylor (2004) e Brunnermeir e Levinson (2004).
5

4

6

Para uma análise mais detalhada dessas metas ver, por exemplo, Seroa da Motta (2010).
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essa proteção é inevitável para que haja uma composição política favorável à aprovação dos marcos regulatórios de mitigação .
6

Por exemplo, isso em parte já se observa na Comunidade Européia com as Direti-

vas para Aviação Civil. Estas determinam que, a partir de 2012, todas as empresas
aéreas que operam na Comunidade Européia, com mais de 243 vôos em uma esta-

(“rebates”) e obrigar que nesses casos as importações também participem do mer-

cado de carbono (International Reserve Allowance Program) comprando direitos

de emissão. Os procedimentos de mensuração de emissões, obrigações e preços

serão os mesmos aos aplicados nos setores domésticos e serão cumpridos com
aquisição de licenças de emissão.

ção entre 2006 e 2008, ou emissões anuais acima de 10 mil t CO2, compensem suas

O critério para identificação de vazamentos não é tão vago quanto na Waxman-

regra inclui as operadoras estrangeiras, caso seus países não tenham uma política

os setores onde (i) mais de 30% da produção global é realizada em países que estão

emissões junto ao European Union Emissions Trading System (EU ETS). Esta
similar que demonstre a mitigação de emissões.

7

Mais abrangente é a Lei da Energia Limpa nos EUA (Waxman-Markey Bill) apro-

vada na Câmara em 2009 e o seu recente substitutivo (The American Power Act

Markey Bill. A proposta em discussão no Senado especifica que será para proteger

fora dos acordos internacionais, multilaterais ou bilaterais de controle de GEE
dos quais os EUA são um membro e (ii) que tenham uma intensidade de emissão
setorial maior que a dos setores semelhantes nos EUA10.

ou The Kerry&Lieberman Bill) enviado ao Senado8. Essa legislação objetiva pri-

Ou seja, há um critério de identificação dos setores a proteger dirigido aos países

matriz energética americana, com base em gastos massivos em P&D em energias

riam agora reduzindo a incerteza da Waxman-Markey Bill que previa a possibi-

meiramente a segurança energética ao reduzir a dependência de importações da
limpas/alternativas. No combate ao aquecimento global, cria um mercado de car-

bono com metas de redução de CO2 em relação a 2005 de acordo com o seguinte
cronograma: (i) 2020 = 17%; (ii) 2030= 42%; e (iii) 2050 = 83%.

Embora a nova versão do Senado confirme o cronograma do projeto aprovado na
Câmara (Waxman-Markey Bill), ela amplia a magnitude e escopo dos subsídios,
em particular para a proteção aos setores prejudicados por vazamento, o que facilitará a adesão dos congressistas .
9

Na legislação que tramita no Senado o regulador terá um mandato para, a partir de
2020-23, identificar vazamentos que não foram resolvidos com licenças gratuitas
Ver, por exemplo, Tamiotti et. al.(2009).
Essa iniciativa também com a Convenção de Chicago que regula o transporte aéreo internacional e não
permite restrições unilaterais.
8
Apresentada em 12 de maio de 2010.
9
Há também subsídios aos consumidores “prejudicados”.
6
7

8
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que não aderirem aos acordos11. Com esses critérios mais precisos os EUA esta-

lidade que as sanções fossem aplicadas à revelia de um acordo global no âmbito
da Convenção, o que não tornava a adesão a um acordo global uma garantia aos
países emergentes que estariam livres das sanções. Com a nova lei, para livrar-se
das sanções um país deve participar em um acordo do qual os EUA deverão ser

parte e, portanto, sujeito a ter os seus termos considerados de interesse pelos EUA.
Em suma, como no contexto atual das negociações não há um acordo global do
qual os EUA participam, essas iniciativas legislativas explicitam a disposição dos

EUA em realizar esforços para uma economia de baixo carbono, mas, se valendo
de salvaguardas contra vazamentos na forma de subsídios e sanções comerciais
que podem complementarmente ser usadas para alcançar acordos de seu interesse.
Na Waxman-Markey Bill os bens cobertos por essas sanções eram restritos aos produtos primários
(insumos com alta intensidade energética, tais como, aço, cimento, etc).
11
Além de isentar países muito pobres ou com participação muito baixa na emissão global, há também
uma prerrogativa dada ao Presidente dos EUA para justificar uma não aplicação das sanções quando isto
for de interesse do país.
10
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Ou seja, há também uma expectativa por parte dos EUA que esses subsídios e
barreiras comerciais sejam consistentes com as regras da OMC.

3. Efeitos das barreiras comerciais climáticas

O Art. 3.5 da Convenção do Clima afirma que ”As partes devem cooperar para

Em que pesem as restrições que possam advir da OMC, para os legisladores

medidas adotadas para combater a mudança do clima, inclusive as unilaterais, não

(ACCF) no bojo de uma regulação doméstica de gases de efeito estufa é o de pro-

promover um sistema econômico internacional favorável e aberto” e que “As

devem constituir meio de discriminação arbitrária ou injustificável ou restrição
velada ao comércio internacional”.

nacionais a justificativa principal para ajustes de conteúdo de carbono na fronteira
teger a competitividade da economia, equalizando os custos das importações com
os da produção doméstica.13

Embora não fosse um tema específico da agenda da Conferência, na COP 15 houve

Esse mecanismo geralmente procura aplicar às importações os mesmos mecanis-

pretá-lo como uma aceitação de restrições comerciais que não resultem em discri-

sobre carbono, o ACCF seria uma tarifa equivalente. No caso de uma regulação

uma discussão sobre a implementação desse artigo com os EUA querendo inter-

minação arbitrária ou injustificada ou em restrições disfarçadas ao comércio. Índia
e China queriam uma interpretação que proibisse essas restrições. Uma proposta,
liderada pelo Brasil, condenava as restrições sem vedá-las, desde obedecessem o

mos adotados domesticamente. Se a regulação nacional é realizada via um tributo
por licenças de emissão comercializáveis, tal como num mercado “cap&trade”, se
exigiria também que as importações adquirissem licenças necessárias.

princípio do artigo 3.5. Todas essas iniciativas pretendiam restringir as discussões

Há também uma literatura que identifica a aplicação de ACCF na regulação de

e, portanto, tornando-as imunes às interpretações da OMC .

neiro”14 e, com isso, garantir que as ações unilaterais sejam eficazes na redução da

das barreiras comerciais associadas à regulação de GEE no âmbito da Convenção
12

gases de efeito estufa como um incentivo à cooperação e penalização ao “caroconcentração global de GEE na atmosfera ao não permitir que países sem ações
similares de mitigação aumentem suas emissões.

Dessa forma, os efeitos dessas barreiras poderão ser avaliados sob o ponto de vista

econômico, comercial e ambiental. Nesse sentido cabe indagar as seguintes questões:
•

Qual a magnitude de um ACCF para incentivar adesão ao esforço global?

•

Quais os impactos do ACCF nas exportações brasileiras?

•
•

Essa discussão foi analisada em maiores detalhes no artigo Clima e comércio após o encontro de Copenhague de Antonio Meirelles Neto, Carolina Lembo e Diego Z. Bonomo no Jornal o Valor de 28/05/2010.
12

10
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14

Quão significativo é o vazamento a ser evitado pelo ACCF?

Quais as diferenças da magnitude dos impactos entre os países afetados em
relação ao Brasil?

Conhecido como “level the playing field”.
Ver, por exemplo, Ismer e Neuhoff (2007), Babiker e Rutherford (2005) e Kemfert (2004).
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•
•

Quais as assimetrias entre os setores afetados, em particular no caso brasileiro?

Essa possibilidade foi analisada em Tian et. al. (2009), onde os autores adotam

afetam esses resultados?

tégias dos participantes de um acordo global sobre mudança do clima na presença

Como as formas de medição do conteúdo de CO2 para aplicação do ACCF

Para oferecer algumas indicações da magnitude e do viés dos impactos acima
identificados, descrevemos a metodologia e analisamos os resultados de alguns

estudos que foram realizados para simular impactos de ACCF num contexto de
regulação unilateral de gases de efeito estufa.

um modelo numérico de teoria dos jogos com “caroneiros” para simular as estra-

de um ACCF na forma de uma tarifa de importação sobre conteúdo de CO215. Na
simulação, os BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China) balizam suas estratégias com-

parando, no período 2006-2056, o valor presente da diferença das suas perdas de
comércio com ACCF contra o valor presente das suas futuras perdas econômicas
que ocorreriam na ausência de um acordo global que elevasse o aumento temperatura global em 5°C em 2050. Assim, nessa simulação, cada país só decide par-

ticipar quando essa diferença está próxima de zero. O estudo analisa um cenário

3.1. Efeitos na cooperação
Há uma literatura que recomenda sanções comerciais como um mecanismo de

indução a estratégias cooperativas no esforço mundial na mitigação de GEE ao

onde todos os países da OCDE adotam um ACCF e outro onde a adoção do ACCF
é somente nos EUA, Comunidade Européia e Japão.

alterar as funções de ganho de cada país por não participar dos acordos globais que

Como a Índia é uma economia importadora líquida, essas sanções não gerariam

em CO2 são apenas uma parte das exportações totais e estas, por sua vez, uma

nível de tributação no qual a diferença de perdas se iguala a zero e que levaria cada

não lhe pareçam favoráveis. Todavia, como as exportações de produtos intensivos

parte do produto nacional, a magnitude do ACCF terá que ser significativa para
que as perdas de comércio justifiquem, pelo menos no curto prazo, alterações nos

qualquer incentivo. Nos outros países, Brasil, Rússia e China, a Tabela 1 mostra o
país a seguir a estratégia de participação.

Tabela 1
Tarifa limiar para induzir cooperação

custos de não-cooperação. Essa magnitude terá que variar em cada país, não só de
acordo com a participação desses setores nas exportações, como também com sua
intensidade de CO2.

Por exemplo, países com altos custos de adesão e parcela pequena no comércio
internacional, em particular nos setores intensivos em CO2, só poderão ser afetados

País

Imposta por todos os países (%)

Brasil
Rússia
China

240
75
260

Imposta somente por EUA, CE e Japão (%)
6370
270
922

com esse mecanismo se enfrentarem ACCFs muito restritivos, provavelmente até

Fonte: Tabela 12 em Tian et. al. (2009)

o desenho de um ACCF que seja eficaz no incentivo à cooperação poderá ser dis-

Conforme enfatizam os autores, os resultados da Tabela 3 indicam que os níveis

perfil de comércio internacional. Características que dificultariam ainda mais sua

em acordos que não julguem ser de seu interesse.

acima das exigências impostas na produção doméstica do país importador. Logo,
criminatório em relação à produção doméstica e entre os países de acordo com seu
consistência com as regras da OMC e gerariam fortes reações retaliatórias.

tarifários teriam que ser muito elevados para induzir a participação desses países

15

12
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O modelo é bastante simplificado, assumindo uma tributação sobre a intensidade média de cada economia.
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No caso do Brasil seria necessária uma tarifa média de 240% sobre as exportações

O estudo simula os impactos da aplicação de um ACCF resultante de uma ação

Para China e Rússia os percentuais são menores que os do Brasil, mais ainda muito

relação aos níveis de 2005 adotada igualmente em conjunto pela Comunidade

ou ainda muito maior, 6370%, caso a sanção seja restrita aos EUA, CE e Japão.
elevados. O resultado de uma tarifa muito mais elevada para o Brasil pode ser
explicado pela baixa intensidade de CO2 das nossas exportações e da igualmente

baixa abertura comercial do país em relação aos outros BRICs que exigem uma
gravação tarifária bastante alta para gerar custos econômicos significativos.

As diferenças de percentuais entre os países podem ser explicadas pelas suas dife-

unilateral de mitigação para em 2020 reduzir em 17% as emissões de GEE em
Européia, EUA e Japão. Essa meta mimetiza as ações da primeira fase dos projetos

de lei em curso nos EUA, analisados nas seções anteriores. Os cenários adotados
também incluem, tal como na proposta de legislação americana, a adoção de sub-

sídios à produção doméstica ameaçada na forma de compensação pelos custos de
mitigação incorridos (“rebates”).

renças de intensidade e participação no comércio internacional. Os autores tam-

Adicionalmente, há um cenário que analisa duas bases de tributação do ACCF, a

de desconto, danos e elasticidades de exportação e importação, e confirmam que,

tica. O valor do ACCF equivale a uma tarifa de US$ 60/t CO2 sobre conteúdo

bém realizam uma análise de sensibilidade para alguns parâmetros, tais como, taxa
em todos os casos, ainda persistiriam altos valores tarifários.

Em suma, essa simples simulação para a economia canadense confirma que as

barreiras comerciais para indução à cooperação e adesão a acordos globais terão

que ser elevadas e discriminadas entre países, o que certamente resultaria em

maiores dificuldades para sua aceitação na OMC e induziria na verdade uma

saber: por conteúdo de CO2 das importações e por conteúdo da produção domés-

direto e indireto de CO2 do produto e do processo. Esse valor é uma referência

para um preço de equilíbrio das licenças de emissão que vigoraria no mercado
americano de carbono caso houvesse uma meta de 17% em 2020 em relação a

2005. Portanto, esse valor de ACCF é simulado como a tarifa a ser aplicada por
todos os países.16

retaliação comercial.

Os primeiros resultados estimam a magnitude do vazamento evitado com as san-

3.2. Efeitos no comércio exterior

2020 e, conforme os autores enfatizam, suas magnitudes são pouco significativas.

ções. Na Tabela 2 essas estimativas são apresentadas em relação às emissões de

Mesmo que as sanções comerciais não induzam a um acordo global, sua adoção
imporá aos países afetados perdas de comércio e, provavelmente, de produto total.
A magnitude dessas perdas deve ser proporcional ao grau de abertura comercial e
à intensidade de CO2 dos setores exportadores de cada país.

Um estudo de Mattoo et. al. (2009) simula esses impactos econômicos no comér-

Note-se nessa tabela que o vazamento mundial dos BRICs significaria um aumento

de emissões entre 0,6 e 0,8% em relação às suas emissões em 2020, enquanto se
presenciaria uma redução expressiva de emissões globais de 9,3%. A aplicação do

ACCF por conteúdo de importações, que gera maior vazamento evitado, induziria
uma redução no nível de emissões dos BRICs de apenas de 1 a 2%, o que elevaria
a redução global para 10,9%.

cio e no produto nacionais com um modelo global de equilíbrio geral dinâmico
(ENVISAGE) desenvolvido no Banco Mundial com um módulo climático desarúrgicos, papel e celulose, química e petroquímica, borracha e plásticos).

Embora os autores não comentem, a discrepância muito maior apresentada para o Brasil entre todos os
cenários “todos os países” e “somente EUA, CE e Japão” poderia ser explicada pela maior diversificação
regional das exportações brasileiras.
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Tabela 2
Vazamento (%) com ACCF US$ 60 /t CO2 para 17% redução em 2020
Cenários

Brasil

China

Índia

Rússia

Mundo

Sem ACCF
ACCF conteúdo importações
ACCF conteúdo produção doméstica

1.3
0.6
0.8

0.6
-1.7
0.0

0.8
-1.6
0.3

0.6
-0.9
-0.1

-9.3
-10.9
-9.8

ACCF produção doméstica e subsídio

0.8

-0.3

-0.2

-0.1

-10.0

Fonte: Tabela 3 em Mattoo et. al. (2009)

Essas magnitudes de vazamento evitado, contudo, contrastam com os impactos no

comércio. A Tabela 3 apresenta os resultados do estudo para os diversos cenários
dos impactos nas exportações dos BRICs e do Mundo.

Um primeiro resultado apresentado na Tabela 3 é que haverá perdas no comér-

cio mundial de 1,3% já com a própria regulação doméstica, mesmo sem ACCF.
Conforme esperado, as perdas se elevam com ACCF. O ACCF por conteúdo das
importações afeta mais o comércio mundial (10,2%) que o por conteúdo da produ-

ção doméstica (3,6%). Entretanto, conforme apontam os autores, há uma diferença
significativa de perdas entre os países. No caso de ACCF por conteúdo de importações, o Brasil é de longe o menos afetado, apenas 2,4% contra, por exemplo,

15,8% da China e em torno de 7% da Rússia e Índia. Diferenças nacionais são
explicadas pelas diferenças setoriais de intensidade de CO2 e de valor das exporta-

ções. Entretanto, essa diferença entre Brasil e os demais BRICs quase desaparece

se o ACCF é por conteúdo da produção doméstica, quando as perdas mundiais
caem para 3,6% e as dos BRICs ficam todas em torno de 2%. Isto porque é o

conteúdo dos setores americanos que baliza o valor total do ACCF, e não mais o
das importações.

Tabela 3
Impactos nas exportações (%) com ACCF US$ 60 /t CO2
para 17% redução em 2020
Setores
Agricultura
Energia
Indústria agregada
Indústria energia-intensiva
Outra indústrias de processamento
Outras indústrias
Serviços
Total

Brasil China
Sem ACCF
-3.1
-1.9
1.0
7.6
-2.0
1.6
1.6
-0.4

Índia

-1.3
-0.2
-0.9
6.7
-2.3
0.3
1.5
-0.7

-10.8
-4.1
1.9
-2.2
3.7
-8.1
9.4
-2.4

31.0
-1.0
-20.8
-16.6
-21.6
-2.1
46.3
-15.8

ACCF por Conteúdo Doméstico

Agricultura
Energia
Indústria agregada
Indústria energia-intensiva
Outra indústrias de processamento
Outras indústrias
Serviços
Total

-2.3
-5.60
-2.5
-4.20
-1.8
-0.60
6.8
-2.1

-1.0
-0.20
-3.4
-3.30
-3.5
-1.60
6.9
-2.7

Mundo

-0.3
6.3
-0.3
6.4
-2.7
1.5
-1.4
-0.2

3.4
-6.0
7.1
11.5
1.1
1.7
7.6
-0.8

-1.6
-6.1
-1.0
-0.7
-1.0
-0.5
0.0
-1.3

25.7
13.8
-16.0
-9.7
-18.3
-3.2
25.3
-6.5

20.7
-7.2
-14.3
-19.7
-6.9
3.6
35.1
-6.7

-16.3
-11.9
-12.9
-14.6
-12.4
-9.0
3.9
-10.2

1.7
0
10.7
-3.2
0
-0.7
-4.1
0
0.6
3.3
-1.4

6.9
-6.50
3.0
2.80
3.2
1.90
13.2
-2.1

-5.1
0
-8.2
-4.0
0
-5.7
-3.5
0
-2.7
0.6
-3.6

6.6
-6.8
1.8
-0.4
5.0
4.2

-2.0
-5.2
-1.2
-1.9
-1.0
-1.5

ACCF por Conteúdo Importações

Agricultura
Energia
Indústria agregada
Indústria energia-intensiva
Outra indústrias de processamento
Outras indústrias
Serviços
Total

Rússia

ACCF por Conteúdo Doméstico com Subsídio
Agricultura
Energia
Indústria agregada
Indústria energia-intensiva
Outra indústrias de processamento
Outras indústrias
Serviços
Total

-3.0
-9.2
-0.6
-6.0
1.9
-2.4

13.2
-1.4

-2.4
-4.4
-1.8
-7.0
-0.9
-2.3

11.0
-1.0

-4.1
-3.3
-2.1
-6.4
-0.6
-5.5
6.9
-0.7

19.7
-2.2

1.1
-1.2

Fonte: Apêndice 6 em Mattoo et. al. (2009)
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Conforme assinalam os autores, considerando que as exportações são apenas

No ACCF por conteúdo doméstico, todavia, há perdas nas exportações em todos

comércio geram perdas pouco expressivas nos produtos nacionais, conforme

setores intensivos em energia são os que mais perdem, com uma redução de 4,2%.

uma parte do produto nacional de cada país, os impactos dessas perdas de
mostra a Tabela 4.

Com perdas relativas menores nas suas exportações, o Brasil aumentaria sua com-

os setores da indústria, sendo a perda agregada de 2,5%, e, conforme esperado, os

O setor de energia também aumenta sua perda para 5,6%. Já a agricultura, ao contrário, tem perdas nas exportações quase cinco vezes menores, caindo para 2,3%.

petitividade em relação aos demais BRICs e poderia, na presença de um ACCF,

Essa assimetria da agricultura com os outros setores em relação à base tributável

outros BRICs sofreriam quase sempre uma redução, como mostra a Tabela 4.

outros países17. Tanto que, conforme se pode observar na Tabela 3, o Brasil é o

ter inclusive um pequeno incremento no produto, entre 0,6 e 0,8%, enquanto os
Aliás, estes resultados confirmam as conclusões da seção anterior, que indicam
que somente um ACCF com tarifa muito elevada induziria perdas significativas
capazes de alterar estratégias dos BRICs em relação à adesão a acordos globais
que estes não considerassem favoráveis a seus interesses.

internacional e pela dificuldade de estimar precisamente as suas intensidades de CO2.

China

Índia

Rússia

Mundo

Sem ACCF
ACCF conteúdo importações
ACCF conteúdo produção doméstica

1.3
0.6
0.8

0.6
-1.7
0.0

0.8
-1.6
0.3

0.6
-0.9
-0.1

-9.3
-10.9
-9.8

-0.2

-0.1

-10.0

Fonte: Apêndice 5 em Mattoo et. al. (2009)

Embora os resultados apresentados na Tabela 3 indiquem que as perdas brasileiras nas distintas bases de tributação não seriam muito discrepantes e nem muito

elevadas, há uma assimetria significativa entre os setores analisados. Observa-se,

por exemplo, que com ACCF por conteúdo de importações a indústria brasileira
em termos agregados chega a aumentar suas exportações em 1,9% por conta do
crescimento dos setores não-intensivos em energia, embora os setores intensivos

em energia percam 2,2%. As exportações dos setores de energia e agricultura, contudo, apresentam reduções mais altas, respectivamente, de 10,8 e 4,1%.
18

Por último, observa-se na Tabela 3 que, tanto no caso do Brasil como dos outros

com precaução, pois deve estar afetado pela baixa participação destes no comércio

Brasil

-0.3

(10,8), enquanto os outros BRICs até se beneficiam.18

ACCF nas duas bases tributáveis e com subsídios. Esse resultado deve ser tomado

Cenários

0.8

único a perder nas exportações agrícolas no cenário de conteúdo das importações

BRICs, somente os setores de serviços aumentam suas exportações na presença de

Tabela 4
Impactos no produto (%) com ACCF de US$ 60 /t CO2
para 17% redução em 2020

ACCF produção doméstica e subsídio

do ACCF se deve à maior intensidade média de CO2 da agricultura em relação aos

breves cindes | www.cindesbrasil.org

Em suma, a matriz energética de baixo carbono do Brasil permite que as perdas
das exportações da indústria brasileira sejam baixas e muito menores relativa-

mente aos outros BRICs se a base de tributação do ACCF for por conteúdo das
importações. Em parte devido à inclusão das emissões de transportes, a agricul-

tura brasileira poderia sofrer perdas elevadas, em particular se a base de tributação
for por conteúdo das importações. Entretanto, vale ressaltar, conforme vimos ante-

riormente, que o ACCF proposto nos projetos de lei americanos é por conteúdo

doméstico. Ou seja, nesse caso, a agricultura brasileira seria muito menos afetada
e os impactos na indústria brasileira não seriam muito diferentes daqueles incidindo nas outras economias emergentes.

Isso se deve ao componente de transporte e uso de insumos químicos.
Essa assimetria se observa com menor desvio nos impactos do produto uma vez que os impactos das
exportações se diluem no agregado.
17
18
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Outro resultado importante assinalado pelos autores é que a concessão de sub-

sídios aos setores domésticos intensivos em energia em conjunto com sanções

comerciais acentua ainda mais os impactos de comércio nesses setores, tal como se

pela Comunidade Européia. Aliás, o Brasil perde menos com as sanções impostas
isoladamente pelos EUA do que se fossem impostas em conjunto com a CE.20

observa nos valores da Tabela 3, com quase nenhum ganho em vazamento evitado,

Não há resultados para a agricultura, mas para a indústria as estimativas são mais

protecionista desses subsídios.

brasileiras de intensivos em energia, excluindo não ferrosos, cresceriam mesmo

tal como indica a Tabela 2. Essa baixa eficácia ambiental poderá acentuar o caráter

No caso do Brasil, no cenário com subsídios, observam-se também diferenças

otimistas que as de Mattoo et. al. (2009), pois admitem que até as exportações
com a base tributável no seu conteúdo de CO2.

entre setores, uma vez que a indústria de processamento aumenta suas exportações

Em Fischer e Boehringer (2010) observa-se novamente que a combinação de

respectivamente, 9,2 e 6%.

vazamento evitado.

em 1,9% mas os setores de energia e a indústria intensiva em energia perdem,

ACCF e subsídio aumenta as perdas comerciais sem um aumento proporcional no

Um estudo similar realizado por Fischer e Boehringer (2010) usa um modelo CGE

Aliás, a probabilidade de que esses subsídios resultem num aumento de proteção

tivo é analisar os impactos de ACCFs quando aplicados pelos EUA e a Comuni-

renças regulatórias foi evidenciada no estudo de Kee et. al. (2010), que analisa os

global estático multisetorial e regional para o ano de referência de 2004. Seu obje-

aos setores intensivos em energia muito além do necessário para corrigir as dife-

dade Européia em conjunto e isoladamente. O cenário seria de uma redução unila-

aumentos de exportações de setores intensivos em energia nos países com regula-

unilateral de ACCF aplicado sobre o conteúdo de carbono das importações com e

2005 com uma base de dados de comércio da OCDE onde correlacionam pares de

teral desses países de 20% das emissões de CO2 em relação a 2004 com aplicação

sem subsídio (“rebate”). O valor da tarifa é o preço de uma licença de emissão num
mercado “cap&trade” em cada região .
19

Embora os resultados sejam apresentados somente em figuras que dificultam com-

ção de GEE. Os autores realizam um estudo econométrico para o período 1998intensidades de exportações por PIB entre dois países controlando por variáveis

tais como a existência ou não de regulação de GEE e de subsídios resultantes dessa
regulação, entre outras.

parar com precisão os valores, eles confirmam, de maneira geral, as principais

Os resultados indicam que os aumentos de exportações observados nesses setores

é baixo; (ii) as perdas totais nas exportações não são elevadas, embora possam

à existência desses subsídios. Em suma, os subsídios associados à regulação de

conclusões de Mattoo et. al. (2009), a saber: (i) o vazamento evitado por ACCF
ser altas em setores intensivos em energia fóssil; e (iii) não há perdas no produto
nacional dos países exportadores sancionados pelo ACCF.

Embora o estudo também confirme que o Brasil é o que menos sofre entre os BRICs, a

diferença com a China desaparece, por exemplo, se as sanções são impostas somente
19

Estimados em US$ 60 e US$ 125 por ton. CO2, respectivamente, nos EUA e na CE.

20
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subsidiados nos países onde há essa regulação se dão em grande parte devido
GEE têm criado proteção de facto nesses setores e, portanto, distorções no comér-

cio internacional além daquelas justificáveis para corrigir os efeitos da regulação
nacional unilateral.

Segundo os autores essa diferença se daria por conta da baixa intensidade de carbono da CE que exige
custos de mitigação mais elevados e a intensidade de comércio maior na região vis a vis o perfil das exportações brasileiras.
20
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•

4. Comentários finais
Nesse estudo analisamos a recente literatura empírica sobre os efeitos de barreiras

de comércio por razões de regulação doméstica de GEE. As principais conclusões
dessa resenha de estudos podem ser assim resumidas:
•

A falta de um acordo global e a existência de iniciativas unilaterais cria incen-

•

Os objetivos dos ACCFs seriam (i) evitar vazamentos (“free-riding“) nos

•

•
•

•

tivos à adoção de barreiras comerciais (ACCF).

esforços globais; (ii) induzir alteração de estratégias à adesão a acordos globais; e (iii) proteger competitividade dos setores intensivos em CO2.

A OMC indica que um ACCF relacionado com a regulação doméstica de GEE

De acordo com Mattoo et. al. (2009), quando a base tributável é o conteúdo

das importações, a indústria brasileira no agregado chega a aumentar suas
exportações em 1,9% enquanto os setores intensivos em energia perdem

2,2%. Os setores de energia e agricultura, contudo, apresentam reduções mais
altas, respectivamente, de 10,8 e 4,1%. No ACCF por conteúdo doméstico,

todavia, há uma perda agregada de 2,5% na indústria, com uma redução de
4,5% nos setores intensivos em energia. O setor de energia também aumenta

sua perda para 5,6%. Já a agricultura, ao contrário, tem perdas quase cinco
vezes menores caindo para 2,3%.

Além de pouco expressivos, os vazamentos evitados com restrições às importa-

dos. Logo, uma primeira recomendação seria manter um permanente acompanha-

for comprovada e precificada corretamente.

ções são proporcionalmente muito menores que os impactos no comércio exterior.
Somente ACCFs com altas tarifas sobre as importações induziriam a alteração de estratégias de adesão dos países emergentes a um acordo que não lhes

considera geralmente um horizonte temporal curto e custos atualmente estabeleci-

mento da evolução das políticas nacionais de regulação de GEE e suas possíveis
barreiras comerciais.

fosse favorável.

Os efeitos nas exportações brasileiras aqui analisados poderão ser futuramente

de sanções comerciais, tem gerado efeitos distorcivos permitindo o aumento

metas ambiciosas de controle de gases de efeito estufa no âmbito das metas nacio-

A concessão de subsídios aos setores intensivos em CO2, mesmo na ausência

nacional de GEE.

Os impactos de comércio seriam diferenciados entre as economias emergentes. Exceto pela agricultura, o Brasil teria menores perdas por conta da sua

minimizados, em particular nos setores energia e agricultura que contam com as
nais. Já as emissões de processo da indústria de transformação, que ficaram fora
desses compromissos nacionais, terão que desenvolver mecanismos próprios para
minimizar possíveis efeitos das barreiras comerciais.

menor intensidade de CO2, aumentando assim sua competitividade, em parti-

Para tal, será importante aprofundar a análise aqui realizada. Nos estudos rese-

significativas no produto doméstico.

Logo outra recomendação seria orientar as ações de interesse do setor industrial

Essas diferenças entre o Brasil e os outros BRICs se reduzem, contudo,
quando a base tributável é baseada no conteúdo da produção doméstica dos
países desenvolvidos.

22

serão maiores que as da indústria, inclusive dos setores intensivos em energia,

A análise acima apresentada é circunscrita às iniciativas até agora em discussão,

cular na indústria. Com isso, essas barreiras comerciais não gerariam perdas
•

dentes da base tributável. As perdas das exportações agrícolas e de energia

é compatível com as normas multilaterais do comércio se a sua necessidade

das exportações desses setores nos países da OECD que adotaram regulação
•

•

Os efeitos setoriais nas exportações brasileiras são também distintos e depen-
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nhados não foi possível uma avaliação mais detalhada por setor ou por tecnologia.
brasileiro, tanto na OMC como na Convenção do Clima, com estudos setoriais
específicos que permitissem observar esses efeitos de forma mais desagregada.
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A disseminação e o debate de evidências como estas devem ser incentivadas em
fóruns setoriais como naqueles onde a questão de comércio estiver associada às de
políticas de regulação de GEE.

Por último, caberia também ao país discutir a necessidade e a conveniência de
considerar sanções comerciais nas suas políticas unilaterais de regulação de GEE

tanto na forma de proteção aos setores mais afetados como na forma de retaliação
preventiva às iniciativas externas.
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