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Vista como ame aça, a nova onda regu la tó ria euro peia, que tem como alvo a impor ta ção de
pro du tos com impac tos ambi en tais, pode sig ni � car opor tu ni dade para o comér cio exte rior
bra si leiro.
Em julho de 2021, a Comis são Euro peia apre sen tou pro posta de cri a ção de um meca nismo de
ajuste de car bono na fron teira (Cbam, na sigla em inglês), como parte de um “pacote” de
pro pos tas para que seja alcan çada a meta de redu ção de emis sões de car bono do bloco até
2030. A lista de pro du tos cober tos con tem pla os seto res de cimento, fer ti li zan tes, ferro e aço
e alu mí nio, além de ele tri ci dade. Está expli ci ta mente pre vista a pos si bi li dade de exten são da
lista de pro du tos cober tos.
Em novem bro, foi divul gada nova pro posta de regu la ção sobre impor ta ção, cir cu la ção no
mer cado interno e expor ta ções da União Euro peia (UE) de cer tas com mo di ties e pro du tos
poten ci al mente asso ci a dos com o des ma ta mento e a degra da ção da �o resta. Os pro du tos
cober tos pela regu la ção são: soja, cacau, café, carne bovina, madeira, celu lose e papel, óleo
de palma, inclu indo ainda bens como cou ros e peles de bovi nos, cho co la tes e móveis de
madeira, pro du zi dos a par tir do uso daque las com mo di ties.
A ado ção do Cbam – com seu atual escopo – deve impac tar uma fra ção pequena das expor -
ta ções bra si lei ras, essen ci al mente semi ma nu fa tu ra dos de ferro e aço. Ainda assim, a intro -
du ção do meca nismo favo rece poten ci al mente a posi ção com pe ti tiva do Bra sil na UE em
rela ção a seus com pe ti do res, em sua mai o ria paí ses com matri zes energé ti cas mais inten si -
vas em car bono do que a bra si leira. Se o setor indus trial bra si leiro inves tir em pla nos de
des car bo ni za ção efe ti vos, é pos sí vel que as expor ta ções des tes pro du tos esca pem da
cobrança do Cbam.
No caso das com mo di ties ,a pro posta de regu la ção atinge pro du tos que res pon de ram, em
2020, por par cela ele vada (37%) e cres cente das expor ta ções bra si lei ras para o mer cado da
UE, vários deles ocu pando a pri meira posi ção entre os for ne ce do res extra eu ro peus daquele
mer cado. Des ses, car nes bovi nas, cou ros e peles (bovi nas) e soja apre sen tam ele vado poten -
cial de asso ci a ção com ris cos reais ou per ce bi dos na Europa de des ma ta mento.
O bloco euro peu cos tuma sair na frente em maté ria de regu la ção ambi en tal e comer cial,
sendo seguido por outros paí ses rele van tes no mer cado mun dial. A even tual clas si � ca ção –
pelo sis tema de bench mar king cri ado pela nova regu la ção euro peia – do Bra sil como um
país com alto risco de des �o res ta mento pode impor às expor ta ções bra si lei ras um custo
repu ta ci o nal não des pre zí vel, com impli ca ções poten ci ais para o acesso a mer ca dos não
euro peus. Por outro lado, se o País con cen trar sua pro du ção de com mo di ties em áreas livres
de des ma ta mento, pode vir a con so li dar-se como bene � ci á rio deste novo cená rio regu la tó -
rio mun dial. •
Se o Bra sil focar sua pro du ção em áreas livres de des ma ta mento, poderá se bene � ciar
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