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1. Introdução
A crescente relevância dos temas ambientais e climáticos na agenda internacional produziu impactos
– ainda limitados – sobre o comércio e as políticas e negociações comerciais. Alguns acordos
ambientais multilaterais estabelecem restrições ao comércio internacional de certos tipos de bens; e
acordos comerciais preferenciais envolvendo países desenvolvidos integraram a seu escopo capítulos
sobre as relações entre comércio e clima, meio ambiente ou desenvolvimento sustentável.
Outra vertente por meio da qual as preocupações relacionadas a meio ambiente e clima impactaram a
agenda comercial foi a negociação de acordos para a liberalização do comércio de bens ambientais.
Duas frentes de negociações servem de referência quando se trata desse tema: a que resultou no
acordo de bens ambientais no âmbito da APEC e a iniciativa não concluída no âmbito da OMC. As
duas basearam-se no estabelecimento de listas de bens ambientais incluídos em grandes categorias de
produtos cujas finalidades relacionam-se a objetivos ambientais.
Esse brief descreve o processo de negociações de bens ambientais na OMC (seção 2) e avalia as
razões de seu insucesso1, assim como os motivos para a sobrevivência no tema na agenda multilateral
(seção 3). Alguns comentários conclusivos encerram o brief (seção 4).

2. A negociação de bens ambientais na OMC
2.1. Antecedentes
Já no GATT de 1947, o Artigo XX se referia a casos em que os membros da Organização podem se
beneficiar de exceções ao cumprimento das regras multilaterais de comércio, ao adotar medidas e
políticas “necessárias para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal” (parágrafo b) ou
“relacionadas à conservação de recursos naturais não renováveis, se tais medidas são implementadas
conjuntamente a restrições à produção ou ao consumo doméstico” (parágrafo g).
No entanto, o chapeau do mesmo artigo XX é redigido de maneira a reduzir os riscos de que medidas
inconsistentes com as regras do GATT “resultem em discriminação arbitrária ou injustificável e não
constituam uma restrição disfarçada ao comércio internacional”.
O Artigo XX do GATT foi objeto de diversas controvérsias na instância multilateral, no que a refere a
medidas aplicadas supostamente ao abrigo de um dos dois parágrafos acima referidos. O mesmo
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1

Em 2011, a APEC aprovou um “compromisso” voluntário de redução para valores máximos de 5% das
alíquotas de 54 bens ambientais, definidos a seis dígitos do Sistema Harmonizado de classificação de
mercadorias. O compromisso foi implementado gradualmente e em ritmos diversos segundo os países
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artigo aparece entre as exceções gerais dos mais relevantes acordos preferenciais de comércio,
assinados tanto pelos EUA, quanto pela União Europeia.
Em 1971, fora criado no âmbito do GATT, um Grupo sobre Medidas Ambientais e Comércio
Internacional (EMIT, do acrônimo em inglês), mas este grupo praticamente não foi ativado até o
início dos anos 90, em que pese o desenvolvimento das políticas ambientais nacionais – e seus
impactos sobre o comércio – bem como a forte expansão dos fluxos comerciais durante as décadas de
70 e 80 do século passado (WTO, 2004).
A resistência de muitos países em desenvolvimento em trazer para o GATT a discussão e, mais ainda,
a negociação das relações entre comércio e meio ambiente – em função dos riscos percebidos de uso
protecionista de medidas ambientais pelos países desenvolvidos – foi provavelmente o principal fator
de bloqueio da agenda de comércio e meio ambiente na esfera multilateral ao longo desse período.
Apesar da inércia do EMIT Group, as relações entre comércio e meio ambiente receberam referências
pontuais, mas não irrelevantes, em diversos acordos que resultaram das negociações da Rodada
Uruguai: o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (o GATS), o Acordo de Agricultura, o
Acordo de Subsídios e Medidas Compensatórias, o Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias
e o Acordo sobre Medidas de Propriedade Intelectual Relacionadas ao Comércio (TRIPs).
Em 1994, uma Decisão Ministerial sobre Comércio e Meio Ambiente foi adotada no GATT – que
viria a se transformar na OMC em 1º de janeiro de 1995 – criando o Comitê de Comércio e Meio
Ambiente (CTE), com um mandato amplo, voltado para a identificação das relações entre medidas
ambientais e comerciais em suas várias dimensões e para a apresentação de recomendações sobre a
necessidade de ajustes ou modificações na normativa multilateral de comércio, tendo em vista o
objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável.

2.2. As negociações de bens ambientais na Rodada Doha: o ciclo multilateral
Com o lançamento da Rodada Doha, em 2001, foi estabelecida uma instância específica para tratar
dos temas incluídos no mandato negociador – o CTESS (acrônimo em inglês de Comitê de Comércio
e Meio Ambiente – Sessão Especial) – enquanto ao CTE, criado em 1994, caberia lidar com as
questões que, embora não sendo objeto de negociação, foram incluídas na Declaração Ministerial de
Doha como temas em que a OMC deveria dar continuidade aos trabalhos em curso.
Os temas de negociação previstos pelo mandato de Doha estão concentrados no Parágrafo 31 da
Declaração Ministerial. Dois deles são especialmente relevantes:
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as relações entre as regras da OMC e as obrigações comerciais específicas contidas em
acordos ambientais multilaterais; e



a redução ou eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias incidentes sobre bens e serviços
ambientais2.

No que se refere especificamente à liberalização de bens e serviços ambientais, o tema vinha sendo
objeto de estudos e avaliações desde o final dos anos 90, buscando, entre outras coisas, mapear e
delimitar o universo de bens ambientais.
Vários países apresentaram propostas de listas de bens ambientais. Somadas as listas apresentadas,
foram listados 480 produtos, classificados a seis (a maioria), quatro ou até apenas dois dígitos (nesse
caso, o capítulo é apenas uma referência, já que se esclarece que se pretende definir com maior
precisão os produtos a serem beneficiados).
Além da classificação SH e da descrição dos produtos, é especificada a categoria de bens ambientais e
há quatro colunas adicionais: a primeira para descrição do ex-out ou de especificação adicional do
produto, a segunda para descrição do benefício ambiental a ele associado, a terceira para indicação de
outras listas em que o mesmo produto apareça (APEC, OCDE) e a quarta para registro dos países que
incluíram o produto na lista (Quadro 1)3.
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2

Quanto às atividades do CTE – não relacionadas a temas em negociação – estas deveriam concentrar-se em
três temas que, em boa medida, refletiam preocupações de países em desenvolvimento frente à proliferação de
medidas ambientais adotadas por países desenvolvidos que dificultariam o acesso dos produtos exportados por
aqueles países aos mercados destes: o efeito das medidas ambientais sobre o acesso aos mercados, em especial,
para os países em desenvolvimento; as disposições relevantes do Acordo de TRIPs; e os requisitos de
etiquetagem para fins ambientais.
3

O Quadro 3 não inclui a coluna que faz referência a outras negociações ou acordos em que o produto tenha
sido incluído. No caso do produto que serve de exemplo, ele foi incluído na lista da APEC, conforme o Quadro
1.
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Quadro 1
Lista de bens ambientais propostos pelos países membro da OMC
Um exemplo: Produto 850231 – Turbinas eólicas

HS

MEMBER'S
DESCRIPTION

EX-OUT /
ADDITIONAL
PRODUCT
SPECIFICATION

Other electric
Windgenerating sets
powered
Electric generating sets
and rotary converters;
wind-powered
Other electric
generating sets and rotary
converters; windpowered
850231
Generating sets,
electric, wind powered
Wind turbine.
Electric generator for
wind turbine, and parts
thereof.
Electric generating sets
and rotary converters. Other generating sets: Wind-powered.
* REP: Renewable energy plant
S/H: Solid and hazardous waste management
CT/P: Cleaner technology and cleaner products
RM: Natural resources protection

CATEGORY *

REMARKS /
ENVIRONMENT
AL BENEFIT

MEMBER

REP

Canada

RM

Japan

REP

S/H

Electricity
generation from a
renewable
resource (wind).

New Zealand

United States

REP

European
Communities

CT/P

Switzerland

Os capítulos com maior participação na lista são o 84 (máquinas e aparelhos mecânicos, 102
produtos), 90 (instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia etc, 54 produtos) e 85 (máquinas,
aparelhos e materiais elétricos, 48 produtos), reproduzindo o padrão identificado na mais reduzida
lista da APEC. Estes três capítulos respondem por 46% das entradas que têm classificação SH na lista.
Outros capítulos com participação relevante, em torno de 20 /25 produtos, são o 73 (obras de ferroe
ou aço), 39 (plásticos e suas obras), 28 (produtos químicos inorgânicos), além dos capítulos de fios e
tecidos têxteis, naturais ou sintéticos somados (50 a 60).
Além da inclusão de produtos na lista, as propostas apresentadas por países-membros da OMC nas
negociações buscaram apontar critérios ou parâmetros para a identificação de bens ambientais
passíveis de inclusão.
Um dos critérios seria a utilização final ou direta do bem: o bem somente seria definido como
ambiental caso fosse utilizado para um propósito ambiental. Mas esse critério não parece eliminar a
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possibilidade de que sejam incluídos na lista produtos com uso ambiental e não ambiental (uso dual).
Outro critério proposto foi a referência a listas existentes de bens ambientais, nomeadamente aquela
que foi negociada na APEC e/ou a formulada pela OCDE4. A estas listas, propostas de alguns países
adicionaram novos produtos. Um terceiro critério seria o recurso a acordos ambientais multilaterais e
outros instrumentos que definem objetivos ambientais aceitos internacionalmente, buscando em tais
instrumentos orientações para a identificação de bens ambientais.
As negociações pouco avançaram, uma vez apresentadas as propostas relativas a abordagens do
assunto, listas de produtos e critérios para a inclusão destes nas referidas listas. A partir de certo ponto
das negociações, 13 países desenvolvidos decidiram seguir negociando com base em listas de
produtos, o que levou vários países em desenvolvimento a se distanciar do processo.

2.3. As negociações de bens ambientais na Rodada Doha: o ciclo plurilateral
Numa tentativa de superar o impasse, 14 membros da OMC lançaram, em 2014, uma negociação
plurilateral – ou seja, não envolvendo todos os membros da OMC – em torno da liberalização de bens
ambientais. Participaram do lançamento da negociação Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul,
EUA, Japão e União Europeia, entre outros. Desde o início das negociações, mais quatro países se
juntaram ao processo, levando o número de participantes a 18 e de países envolvidos nas negociações
a 465.
A lista de bens ambientais que serviu de base para as negociações nessa segunda etapa foi a
estabelecida pelo compromisso adotado na APEC em 2012, mas as negociações na OMC incluiriam a
própria cobertura do acordo, com a possibilidade de ampliação da lista pela inclusão de novos
produtos.
Assim como no primeiro ciclo de negociações na OMC, na etapa que se abriu em 2014, os países
colocaram o foco na discussão de listas de bens que seriam cobertos pelo acordo por terem
características ambientais. As listas apresentadas nas negociações totalizaram cerca de 650 produtos a
seis dígitos pertencentes a dez categorias, estabelecidas segundo as funções ambientais cumpridas
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No final dos anos 90, a OCDE divulgou uma lista de 154 bens ambientais, baseada na definição deste tipo de
bens da própria OCDE em conjunto com a Eurostat.
5
A negociação manteve-se aberta a qualquer membro da OMC. Caso bem-sucedida, as reduções tarifárias
adotadas pelos signatários beneficiariam a totalidade dos membros da OMC, independentemente de sua
participação no acordo, em respeito ao princípio da nação mais favorecida, um dos pilares do multilateralismo.
Trata-se, portanto, de uma negociação plurilateral que segue o modelo do ITA – Information Technology
Agreement da OMC e que se diferencia do TISA – Trade in Services Agreement, negociado fora da OMC e sem
qualquer obrigação de aplicação, pelos eventuais signatários, da cláusula de nação mais favorecida.
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pelos bens6. Ao final de 2016, a lista de produtos a seis dígitos identificados havia se reduzido para
304, mas ainda não se lograra consenso sobre sua composição final.
Além dessa pendência, havia ainda controvérsias acerca dos ritmos de eliminação das tarifas e do
tratamento a ser concedido a países em desenvolvimento (especialmente a China) no acordo e
preocupações de alguns participantes em relação aos efeitos da aplicação da cláusula de NMF em
benefícios de países não participantes do acordo.
Pode-se supor que o crescimento das exportações de bens ambientais pela China – que emergiu na
década passada como um grande produtor de bens de energia renovável – e alguns países em
desenvolvimento não participantes nas negociações plurilaterais, mas potencialmente beneficiados por
eventual acordo, criou dificuldades adicionais para a obtenção de um consenso entre os participantes,
especialmente países desenvolvidos, como os membros da União Europeia. Depois da reunião
ocorrida em dezembro de 2016, as negociações foram paralisadas e ainda não retomadas.

3. Um balanço das negociações de bens ambientais na OMC
As negociações na OMC sobre a liberalização de bens ambientais foram intensas nos primeiros anos
da Rodada Doha, mas, como também ocorreu com outros temas da agenda, perderam tração em
função de divergências entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, tanto em relação a
objetivos e abordagem da liberalização, quanto à composição da lista de bens ambientais.
Ainda assim, esse foi um dos poucos temas cuja negociação foi reativada na OMC, dessa vez em
bases plurilaterais, depois da virtual paralisação da Rodada Doha a partir de 2009. Mais uma vez os
esforços dos países envolvidos, entre os quais a China, fracassaram após mais de dois anos de
negociações. O tema voltou recentemente à baila nas discussões estruturadas de comércio e
sustentabilidade ambiental, lançadas em 2020, mostrando uma capacidade de sobrevivência
surpreendente, tendo em vista as frustrações produzidas por dois ciclos de negociação sem qualquer
resultado7.

__________________________________________________________________________
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Entre as funções ambientais consideradas encontram-se as seguintes: a geração de energia limpa e renovável, a
melhoria da eficiência energética e do uso de recursos, a redução da poluição do ar, da água e do solo, o
gerenciamento de resíduos sólidos e perigosos, a redução do nível de ruídos e o monitoramento da qualidade
ambiental.
7
Os acordos comerciais preferenciais não incluem disposições vinculantes relativas à liberalização de bens
ambientais. Estes são tratados como todos os demais bens nos esquemas de desgravação negociados. Alguns
acordos comerciais mais recentes utilizam linguagem exortatória (best endeavour) ao se referir a esforços para a
liberalização de bens ambientais ou climate-friendly. É o caso dos acordos da União Europeia com o Canadá e
7
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Diante desses antecedentes, duas perguntas se colocam:


Que fatores devem ser invocados para explicar por que as negociações de bens ambientais
geraram resultados muito modestos ou fracassaram?; e



Qual a rationale para manter o tema na agenda da OMC?

De Melo e Solleder (2019)8 dedicaram-se a inventariar os fatores de primeiro tipo que explicariam o
fracasso das negociações de bens ambientais na Rodada Doha. Esses autores identificam os seguintes
fatores:


as dificuldades para definir “bem ambiental” e identificá-los nas classificações de produtos
adotadas pelos países em níveis de desagregação superior a seis dígitos do SH. A tais níveis
de desagregação, as classificações SH diferem segundo os países e por isso recorre-se a
descrição de ex-outs para caracterizar o bem ambiental. Por outro lado, as subposições a seis
dígitos – comuns entre os países – incluem bens que têm utilização ambiental e não
ambiental, não sendo nível adequado de desagregação para negociações que buscam
favorecer o comércio dos primeiros, através de reduções tarifárias.

As dificuldades referem-se à própria definição das categorias de bens ambientais. Embora tanto a
OMC quanto a APEC tenham definido, como referência para as negociações, categorias de bens
ambientais dentro das quais estes deveriam se “encaixar”, na OMC a categorização em si foi
questionada por países em desenvolvimento. Estes defenderam a inclusão, na lista de bens ambientais,
de “produtos preferíveis ambientalmente”, ou seja, produtos identificados por causar menos danos
ambientais em algum estágio de seu ciclo de vida 9. A inclusão de tais produtos encontrou resistências
entre países desenvolvidos, que rejeitaram a ideia de diferenciar produtos ambientais de não
ambientais por características dos processos produtivos, ou seja, de diferenciar entre like-products10
por tais critérios.
No entanto, o mesmo argumento pode ser usado com relação à própria definição de bens ambientais,
que busca discriminar entre like-products. Segundo Mavroidis e Niven (2019), essa diferenciação é

com Singapura, bem como do CPTPP. Ver The Economist Inteligence Unit (2019). Climate change and trade
agreements: friends or foes?
8
De Melo, J. e Solleder, J.M. (2019). The role of an Environmental Goods Agreement in the quest to improve
the regime complex for Climate Change, EUI Working Paper, RSCAS 2019/55.
9
Idem. Esses são produtos de interesse especial para países em desenvolvimento, especialmente os de baixa ou
média-baixa renda, que neles teriam vantagens comparativas e identificam oportunidades de exportação
10
Para Mavroidis e Niven (2019), “GATT-Think is thus predicated on an HS that describes goods in
environment neutral manner. GATT members remained of course, free to advance their societal concerns
through domestic, behind the border measures that they had to apply in non-discriminatory manner”. Os
autores se referem a painéis na OMC que reconheceram explicitamente a relevância da classificação tarifária
como o critério dominante para estabelecer a similaridade (likeness).
8
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fortemente questionável à luz das regras do GATT: “sob a premissa de que bens que têm o mesmo SH
a seis dígitos são similares (like), bens que pertencem a diferentes SHs a oito dígitos – que são
subdivisões do mesmo SH a seis dígitos – são também similares porque eles compartilham a mesma
classificação a seis dígitos”.


o comportamento mercantilista dos negociadores. De Melo e Solleder (2019) observam que o
grau de sobreposição, em nível de produtos a seis dígitos, das listas apresentadas na primeira
fase das negociações de bens ambientais da Rodada Doha, era mínimo, “um indicador da
divergência de percepções”. E acrescentam: “nenhum produto aparece em todas as listas,
somente sete produtos apareciam em quatro listas e mais do que dois terços dos produtos
apareciam em apenas uma lista. As divergências de percepções também apareceram na
descrição da função ambiental a ser desempenhada pelos produtos da lista”.

O comportamento mercantilista dos negociadores contribuiu para que fossem muito limitados os
incentivos gerados pela negociação em torno de uma lista de produtos composta por bens em que os
países desenvolvidos têm vantagens comparativas e sobre os quais se aplicam tarifas já muito baixas
antes das negociações.
Embora seja esperado o comportamento mercantilista dos negociadores, talvez inevitável em
negociações comerciais baseadas em listas de produtos e em troca de concessões tarifárias, ele revela,
no caso específico dessa negociação temática, que a preocupação ambiental que legitima socialmente
a negociação de um acordo de liberalização de bens ambientais – uma preocupação que é global, por
definição – não conseguiu abrir uma “brecha” na arena comercial dominada pelos interesses de cada
país.
A hipótese subjacente ao lançamento, em 2014, de um segundo ciclo de negociações sobre bens
ambientais é de que, ao negociar em um pequeno grupo de países interessados no tema11 – ou seja, ao
adotar o formato plurilateral – as negociações poderiam avançar com maior facilidade. Participavam
das negociações os principais players da economia mundial, razão pela qual um acordo entre eles
representaria praticamente uma liberalização multilateral, especialmente se a cláusula da NMF fosse
aplicada aos não participantes.
A negociação teve vida curta, pouco mais de dois anos. Não facilitou a vida dos negociadores o fato
de a China ter emergido, a partir do início dos anos 10, como um grande produtor e exportador de
certas categorias de bens ambientais, como equipamentos para energia renovável (painéis solares,
notadamente, mas não apenas).

__________________________________________________________________________
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Dos 14 países que lançaram a iniciativa de negociação em 2014, apenas China e Costa Rica não são
considerados na OMC países desenvolvidos.
9
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O tema voltaria a aparecer no radar da OMC em 2020, “empurrado” pela percepção da urgência da
questão climática em escala global e do papel potencial do comércio e das políticas comerciais como
facilitadores da transição para uma economia compatível com as restrições climáticas e ambientais12.
De fato, em novembro daquele ano, 50 países-membros (aí incluídos os 27 Estados da União Europeia
e países em desenvolvimento como Chile, Costa Rica e México)13 lançaram na OMC iniciativa
voltada para a “discussão estruturada de comércio e sustentabilidade ambiental”14, que pretende
complementar e apoiar o trabalho do CTE e de outros Comitês e órgãos da OMC15.
O objetivo de curto prazo das discussões, abertas a todos os membros da OMC, seria reportar aos
Ministros até a 12ª Reunião Ministerial (novembro de 2021) e, “quando apropriado, propor entregas
concretas, iniciativas e próximos passos”16. A discussão deste relatório tem ocupado as reuniões do
grupo envolvido na discussão estruturada (quatro reuniões foram realizadas até setembro de 2021).
Ainda no âmbito desse grupo, alguns países apresentaram propostas sobre as prioridades a serem
tratadas, explicitando o fato de que há divergências entre países que priorizam uma agenda de
negociações e outros que preferem avançar em trabalhos exploratórios17. O Quadro 2 abaixo sintetiza
as principais propostas apresentadas, até março de 2021, por países ou grupos de países no marco da
discussão estruturada.

__________________________________________________________________________
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Em setembro de 2019, cinco países (Costa Rica, Fiji, Islândia, Nova Zelândia e Noruega), aos quais viria se
juntar a Suíça, lançaram o Acordo sobre Mudança Climática, Comércio e Sustentabilidade (ACCTS), cuja
agenda incluía a remoção de tarifas de bens ambientais e a assunção de novos compromissos em serviços
ambientais, além do estabelecimento de compromissos para eliminar subsídios a combustíveis fosseis e do
desenvolvimento de diretrizes para programas de rotulagem ambiental. A pandemia do COVID 19 interrompeu
as negociações do ACCTS, mas todos os participantes da iniciativa têm atuado intensamente na discussão
estruturada sobre comércio e sustentabilidade lançada, na OMC, em 2020. Ver de Melo, J. e Solleder, J.M.
(2021). Towards An Environmental Goods Agreement STyle(EGAST) agenda to improve the regime complex for
Climate Change, hal-03201725, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03201725.
13
Vale observar que os EUA e a China não fazem parte do grupo de países que lançou a iniciativa.
14
WTO (2020). Communication on trade and environmental sustainability, WT/CTE/W/249, 17 de novembro.
15
Os países signatários do documento defendem que a sustentabilidade ambiental seja um dos princípios
diretores de uma ampla reforma da OMC.
16
No entanto, no final de novembro de 2021, a OMC anunciou o cancelamento da 12ª Conferência Ministerial,
em função da evolução da pandemia de COVID 19.
17
IISD (2021). Trade and Environment Structured Discussions Among WTO Member Group Get
Underway,
https://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/trade-and-environment-structured-discussionsamong-wto-member-group-get-underway/, acessado em 28 de setembro de 2021.
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Quadro 2
Principais propostas apresentadas nas discussões estruturadas sobre comércio e
sustentabilidade ambiental na OMC
Temas
Reforma de subsídios
ambientalmente
nocivos
Liberalização de bens
e/ou
serviços
ambientais

Países proponentes
Nova
Zelândia
e
Islândia
Canadá, Reino Unido,
Austrália,
Singapura,
Coreia

Conteúdo da proposta
Redução ou eliminação de subsídios aos
combustíveis fósseis (Noruega) ou a combustíveis
ambientalmente nocivos (Islândia)
Reabrir negociações para acordo de liberalização
de bens ambientais (tarifas e/ou BNTs, segundo o
país proponente).
Negociar liberalização de serviços ambientais seja
no âmbito de negociações de serviços (TiSA ou
GATS), seja como parte das negociações de bens e
serviços ambientais

Mecanismo de ajuste
de carbono na fronteira

Canadá
Europeia

Poluição de plásticos e
promoção da economia
circular
Participação
de
stakeholders

Canadá, Suíça, Reino
Unido
Islândia
Europeia

e

e

União

União

Inclusão do tema para efeito de discussão sobre
mecanismos de política comercial úteis no
combate à mudança climática
Recomendações para “esverdear” o mecanismo
de Aid for Trade (Suíça) e agenda de discussão
para temas correlatos (biodiversidade).
Defesa da inclusão de stakeholders - sociedade
civil, setor privado, academia e outras
organizações internacionais – como fonte de
expertise (Islândia).
Defesa da participação dos stakeholders, mas
preservando espaço para reuniões fechadas entre
representantes de governos (União Europeia)

Elaboração própria com base em IISD (2021).
Como o Quadro acima revela, o tema da liberalização comercial de bens ambientais permanece na
agenda de alguns países desenvolvidos, inclusive daqueles que se destacaram pela ativa participação
nas negociações sobre o tema, tanto na primeira quanto na segunda década do século.
Com esse histórico de negociações malsucedidas e considerando que as tarifas de bens ambientais são
em geral baixas, resta tentar responder à segunda pergunta: qual a rationale para manter o tema na
agenda da OMC? Como se observou, o tema reaparece na agenda da discussão estruturada sobre
comércio e sustentabilidade ambiental na OMC.
Há alguns fatores que ajudam a explicar a resiliência do tema.
Em primeiro lugar, o tema é empurrado na agenda multilateral por países que priorizam a agenda
climática e ambiental em diferentes foros de negociação e concertação e para os quais cabe ao
comércio contribuir para o enfrentamento dos desafios associados àquela agenda. Esses países são
responsáveis pelas principais propostas apresentadas no diálogo estruturado da OMC.
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Em segundo lugar, o sentido de urgência que vem assumindo a questão climática internacionalmente
parece um fator suficientemente forte para sustentar a permanência do tema na agenda – ou, pelo
menos, para impedir a sua retirada de pauta.
Em terceiro lugar, embora os números sejam imprecisos, pela própria dificuldade de identificar bens
ambientais a seis dígitos, há indicações de que o comércio global em bens ambientais é relevante e
dinâmico. Em 2016, ele superaria US$ 1,26 trilhão, registrando, entre 2003 e aquele ano, crescimento
médio anual de 7,5%. O dinamismo deste comércio teria levado a participação dos bens ambientais no
comércio mundial a representar 8,1% do comércio global – contra 7,2%, em 200318.
Em quarto lugar, no âmbito da liberalização tarifária, há produtos incluídos nas listas APEC e
apresentadas na OMC com tarifas elevadas e picos tarifários, principalmente – mas não apenas – em
países em desenvolvimento. Além disso, muitos bens que estariam classificados como ambientais são
produzidos em uma lógica de cadeias internacionais de valor, as partes e componentes dos bens finais
podendo cruzar fronteiras diversas vezes, pagando tarifas a cada vez19.
Finalmente, o mandato da Rodada Doha incluía não apenas a liberalização tarifária de bens
ambientais, mas também contemplava a questão das barreiras não tarifárias que restringem o
comércio desses bens e a liberalização do comércio de serviços ambientais e, segundo vários autores,
o potencial de impacto da liberalização comercial se amplia consideravelmente ao se agregar, à
eliminação de tarifas, a redução de barreiras não tarifárias e o comércio de serviços ambientais. Isso
porque a área de bens ambientais certamente é um dos terrenos favoritos para o crescimento de
barreiras não tarifárias, em função da proliferação de regulações nacionais e padrões gerados segundo
rationale ambiental ou climática.
Quanto à liberalização do comércio de serviços, os principais argumentos em seu favor referem-se ao
dinamismo desse tipo de intercâmbio, mas acima de tudo à elevada complementariedade entre o
comércio de bens e de serviços ambientais20.

__________________________________________________________________________
18

Garsous, G. (2019). Trends in policy indicators on trade and environment, OECD Trade and Environment
Working papers 2019/01. Segundo esse estudo, a participação da China nas exportações dos bens considerados
ambientais passou de 8% para 19,4%, entre 2003 e 2016.
19
Goff, P.M. (2015). The environmental goods agreement: a piece of the puzzle, CIGI Papers n. 72, June.
20
De Melo e Sollider (2019). Op. cit.
12
A negociação de bens ambientais na OMC

www.cindesbrasil.org

4. Comentários finais
A liberalização do comércio de bens ambientais encontra-se na agenda de negociações da OMC há
exatas duas décadas. Os resultados dessas negociações até o momento não destoam do que se
verificou na Rodada Doha: incapacidade para produzir novos acordos, ainda que em escala
plurilateral21. A crise do multilateralismo (não apenas o comercial) e a baixa disposição dos paísesmembros para fazer ou trocar concessões não pouparam uma agenda negociadora cuja dinâmica
também foi negativamente impactada por características técnicas específicas, principalmente as
dificuldades para traduzir o que se define como bem ambiental em compromissos de liberalização em
nível de desagregação da classificação SH superior a seis dígitos.
A expectativa de que a motivação ambiental da negociação abrisse uma brecha na lógica protecionista
que orienta as negociações comerciais não se concretizou, nem mesmo quando a negociação envolveu
apenas um “clube” de países mobilizados pelo tema.
O tema continua na agenda da OMC, atualmente “empurrado” por grupo de países pequenos, ativos
na agenda climática, mas são limitadas as perspectivas de avanço. A consolidação da China como um
grande produtor e exportador de vários bens ambientais relevantes – especialmente na área de
equipamentos para geração e transmissão de energia renovável – e o acirramento da competição
internacional nos segmentos identificáveis como de bens ambientais torna difícil uma negociação
envolvendo os principais players do mercado internacional22.
Uma possibilidade é que mesmo os países mais empenhados nessa agenda acabem por concluir que
essa é uma agenda sem futuro na OMC, dadas as dificuldades para alcançar consenso entre um
número não pequeno de países.
Nesse caso, negociar em âmbito bilateral, nos marcos de acordos preferenciais de comércio – onde o
tema não foi senão marginalmente tratado – pode aparecer como opção válida de liberalização,
considerando o número de tais acordos e a participação dos grandes players do comércio mundial nas
redes que eles estruturam.
Na esfera da política comercial unilateral, apenas o Reino Unido fez um movimento de discriminação
positiva em favor dos bens ambientais no processo de definição de sua estrutura tarifária pós-Brexit.
Apesar da tendência de condicionar suas políticas comerciais a objetivos ambientais, EUA e União

__________________________________________________________________________
21

A exceção aqui é a conclusão do Acordo de Facilitação de Comércio, cuja negociação não implica troce de
concessões em sentido estrito, sendo portanto menos controversa.
22
Reflexo do acirramento da competição nesses segmentos é o uso crescente de direitos antidumping e
compensatórios a importações de bens ambientais em algumas das principais economias do mundo (China,
União Europeia, Índia, Canadá etc). Em alguns casos, as disputas foram levadas ao mecanismo de solução de
controvérsias da OMC.
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Europeia não emitiram nenhum sinal de que poderiam reduzir suas tarifas de bens ambientais. O
mesmo ocorre com grandes economias em desenvolvimento, algumas das quais se consolidam como
produtores e exportadores de alguns destes bens.
Para o Brasil, cujas tarifas são, em média, muito superiores às dos países da OCDE, bem como às de
países em desenvolvimento com níveis de renda comparáveis, o corte nas tarifas de bens ambientais
deveria ser pensado no âmbito da redução da elevada proteção conferida a bens de capital e
intermediários. Como se observou, grande parte das listas de bens ambientais submetidas a discussões
e negociações é composta por produtos dos capítulos 84, 85 e 90, que se inserem nessas categorias.
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