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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar as rela<;oes comerc1a1s entre Brasil e 
Estados Unidos entre 1997 e 2004. De um lado a maior potencia comercial do 
planeta e de outro lado um pafs em desenvolvimento tentado se ajustar nas regras 
do comercio internacional. No presente trabalho foi elaborado um estudo sabre o 
comercio internacional, come<;ando par um embasamento te6rico, passando pelas 
questoes praticas do assunto. Todos os dados analisados foram tirados de 6rgaos 
governamentais. Hoje, os Estados Unidos compram de empresas brasileiras cerca 
de 26% do total de produtos exportados pelo Brasil, ficando atras somente da Uniao 
Europeia tomada em conjunto. Portanto ha motivos de genufnas preocupa<;6es na 
analise deste relacionamento comercial. Em grande destaque encontram-se os 
contenciosos aqui relacionados. 0 protecionismo vem adquirindo for<;a cada vez 
maior no Congresso Norte-Americana. Historicamente os democratas possuem 
maior apego as questoes protecionistas, mas hoje, vista que muitos empregos tem 
sido substitufdos principalmente por importa<;6es de produtos chineses, o Congresso 
Americana tem ouvido o apelo de setores prejudicados e os republicanos tambem 
abra<;aram a causa protecionista. 

iii 



SUMARIO 

1. INTRODU(:AO ......................................................................................................................... l 

1.1. OBJETIVO GERAL ........ ············ ....................... ······ ............... ······· ........................................ 2 

1.2. ESTRUTURA DA MONOGRAFIA ........................................................................................... 2 

2. FUNDAMENTA(:AO TEORICA ........................................................................................... 4 

2.1. LIVRE COMERCIO X PROTECIONJSMO ....................... : ......................................................... 4 

2.2. A EVOLU<;:AO DO SISTEMA MONET ARlO lNTERNACIONAL 1870-2004 ............................... 8 

2.3. OS GRANDES TEMAS DO COMERCIO INTERNACIONAL ..................................................... 16 

3. AS RELA(:OES COMERCIAIS ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS ..................... 21 

3 .1. DIFEREN<;:A T ARIF MIA ENTRE OS PAiSES RICOS E POBRES ............................................. 21 

3.2. ALGUNS NUMEROS SOBRE A ECONOMIA NORTE-AMERICANA E BRASILEIRA .................. 23 

3.3. COMERCIO ENTRE BRASIL E EST ADOS UNIDOS ................................................................ 24 

3.4. ANALISE DO COMERCIO ENTRE BRASIL E EST ADOS UNIDOS ............................................ 29 

3.5. BRASIL E EUA: ECONOMIAS CONCORRENTES OU COMPLEMENT ARES? ............................. 34 

3.6. ALCA, UE, MERCOSULEOMC ................................................................................... 36 

3. 7. CONTECIOSOS .................................................................................................................. 3 7 

4. CONCLUSA0 ......................................................................................................................... 42 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................................ 44 

ANEXOS ........................................................................................................................................... 46 

iv 



LISTA DE GRAFICOS 

Grafico 1 - Numero de Posi<;oes Tarifarias ............................................................................ 26 

LIST A DE TABELAS 

Tabela 1- Economia Americana X Economia Brasileira ........................................................ 24 

Tabela 2- Exporta<;oes Brasileiras Para os EUA. ................................................................. 28 

Tabela 3- Balan<;a Comercial Brasileira- 1996 -2004 ......................................................... 29 

Tabela 4- Balan<;a Comercial Brasileira Com os EUA -1997-2004 ...................................... 30 

Tabela 5- Contenciosos ........................................................................................................ 39 

v 



1. INTRODUc;Ao 

Desde Adam Smith 1 a defesa do livre comercio como mecanismo gerador 

de ganhos de bem-estar e de difusao do desenvolvimento econ6mico vem 

recebendo apoio da maioria dos economistas. Entretando, a visao contraria, isto e, 

de que nao ha evidencias que o livre comercio acarrete necessariamente ganhos de 

bem-estar, vem sendo desde entao defendida por um grupo minoritario porem de 

influentes economistas, em geral de pafses em desenvolvimento, perifericos ao 

centro mais avangado de sua epoca, tais como Hamilton, no seculo XVIII, List, no 

seculo XIX, e Prebisch, no seculo XX. Mais recentemente, na discussao sabre 

polftica comercial estrategica, varios economistas de pafses centrais vem 

apresentando novas argumentos defendendo o uso de intervengao estatal para 

corrigir falhas de mercado nas relagoes econ6micas internacionais e aumentar a 

capacidade de geragao de renda domestica, ou redistribuir domesticamente os 

ganhos do comercio exterior. 

Portanto, o debate sabre o protecionismo e liberagao comercia! tem em sua 

origem duas visoes conflitantes sabre ganhos de comercio e a natureza do 

desenvolvimento economico. Se ha sempre aumento de bem-estar com o livre 

comercio, se o desenvolvimento economico difunde-se para outros pafses pelos 

mecanismos de mercado, principalmente pelo comercio internacional, o livre 

comercio seria a polltica comercial mais adequada, tanto aos pafses mais 

desenvolvidos como aos menos desenvolvidos. Por outro !ado, se as relagoes 

1 Adam Smith, considerado o formulador da teoria econ6mica, nasceu em 1723, em 

Kirkcaldy, na Esc6cia. Ele freqoentou a Universidade de Oxford, enos anos de 1751 a 1764 ensinou 

filosofia na Universidade de Glasgow onde publicou seu primeiro livro, A Teoria dos Sentimentos 

Morais. Contudo, foi com outra obra que ele conquistou grande fama: Uma Pesquisa Sabre a 

Natureza e as Causas das Riquezas das Nagoes, lan<;ado em 1776. 
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econ6micas internacionais nao sao sempre um jogo de soma positiva, e se em uma 

situac;ao de livre comerclo nem sempre esta garantida a melhoria de bem-estar, nem 

que o desenvolvimento econ6mico se difunda espontaneamente para outros pafses, 

e passive! que existam situac;6es em que uma polftica comercial protecionista seja a 

mais adequada para alguns pafses (GON<;ALVES, 1998, p 39). 

Dentro deste contexto, entende-se que as relac;6es Brasii-EUA nunca foram 

tao flufdas e francas desde a II Guerra Mundial. A epoca dos grandes contenciosos 

em torno das quest6es nuclear, de direitos humanos e meio ambiente, dentre outros, 

ja passou. Nos dias de hoje os contenciosos se concentram no tema comercial e 

apresentam uma tendencia de crescimento. Porem, se anteriormente existia uma 

clara tendencia de politizac;ao dessa tematica, hoje se assiste ao oposto: uma 

grande despolitizac;ao. A mudanc;a do governo norte-americana para o controle dos 

Republicanos nada alterou as re1ac;6es bilaterais. 

1.1. Objetivo Geral 

Fazer uma analise sobre a evoluc;ao do comercio internacional entre Brasil 

e Estados Unidos destacando os principals t6picos: acesso ao mercado norte

americana, o protecionismo, analise da balanc;a comercial brasileira no periodo de 

1997 a 2004 e os contenciosos. 

1.2. Estrutura da Monografia 

Este estudo esta dividido em tres capftulos que se interagem fazendo a 

ligac;ao entre o estudo te6rico e a pratica nas relac;oes comerciais entre Brasil e 

Estados Unidos. 

0 t6pico de introduc;ao esta dividido em: problematizac;ao do assunto, 

definic;ao dos objetivos gerais e propria estrutura da monografia. 

No segundo capitulo fez-se um aprofundamento dos estudos te6ricos que 

balizam as relac;6es comerciais entre os pafses. 
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No terceiro capftulo foram analisadas as relac;oes comerciais, dentre as 

quais de destacam: o estudo da balan<;a comercial do Brasil e Estados Unidos 1997-

2004, o protecionismo norte-americana e os contenciosos. 

Finalmente a conclusao onde os principais resultados do trabalho sao 

destacados. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

Com a aceleragao do processo de globalizagao, aqui entendido como 

mundializagao dos fluxos de comercio e de capitais, suprimiram-se em grande parte 

as fronteiras que restringiam o fluxo comercial e financeiro, e foram pastas as 

condigoes economicas, tecnol6gicas e politicas para a unificagao da economia 

global. Com isso, cresceu, de forma simultanea, a percepgao da interdependencia 

entre as diversas economias nacionais. 

Hoje, mais do que nunca, faz-se necessaria ter o pleno entendimento dos 

sete grandes temas que norteiam e regulam a economia internacional, para se obter 

um bom desempenho no comercio entre os paises. Estes temas sao: os ganhos do 

comercio, o padrao do comercio, o protecionismo, o balango de pagamentos, a 

determinagao da taxa cambial, a coordenagao das pollticas internacionais e o 

mercado internacional. Estes temas sao vistos em profundidade neste capitulo para 

um maior entendimento da pratica comercial. 

2.1. Livre comercio x Protecionismo 

Nas ultimas decadas, alcangar crescimento economico como meto de 

proporcionar maior bem-estar aos povos e solucionar problemas profundos como 

pobreza e subdesenvolvimento, estava no centro da atengao nao s6 dos paises em 

desenvolvimento, como afirma Perry Andersen (ANDERSEN in: SADER, GENTILI 

1995, p. 9, tambem SOUZA, 1999, p. 337). Percebeu-se que somente crescimento 

economico nao implicava em desenvolvimento, nao trouxe melhoria automatica dos 

· indicadores sociais nos pafses emergentes. Coloca-se a questao como promover 

crescimento economico e desenvolvimento s6cio-econ6mico. Desenvolvimento 

economico define se pela 

"existencia de crescimento econom1co continuo, em ritmo superior ao crescimento 
demografico, envolvendo mudan<;as de estrutura e melhoria de indicadores econ6micos e 
sociais. Compreende um fen6meno de Iongo prazo, implicando no fortalecimento da 
economia nacional, a amplia<;ao da economia de mercado e a eleva<;ao geral da 
produtividade .... Apesar da diversifica<;ao das exporta<;6es de produtos manufaturados e 
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do crescimento do comerc1o exterior, o setor do mercado interno aumenta 
simultaneamente a sua participagao na economia , ... , (e) passa a ser definitivamente o 
elemento dinamico do sistema." (Souza, 1999, p. 22) 

A enfase e dada ao desenvolvimento do mercado interno, condi<;ao 

fundamental para um processo de desenvolvimento sustentavel, end6geno, ao 

mesmo tempo em que a inser<;ao no mercado externo e indispensavel para financiar 

0 desenvolvimento. 0 processo exige a a<;ao firme e continua do Estado que tem 

que coordenar as etapas deste e orientar sua polftica econ6mica em Iongo prazo por 

este objetivo, sabendo que: 

"a dinamica de expansao de uma economia em desenvolvimento depende, em ultima 
analise, do ritmo de crescimento de suas exportag6es, da produtividade do setor de 
mercado interno, da expansao do consumo interno, da estrutura interna de distribuigao de 
renda e da eliminagao dos estrangulamentos do crescimento econ6mico." (Souza, 1999, p. 
40) 

Adam Smith ligava o nfvel de acumula<;ao de capital ao tamanho do 

mercado, formulando uma visao classica do desenvolvimento econ6mico. 0 

comercio internacional amplia o mercado e assume, assim, fun<;ao central na 

acumula<;ao. David Ricardo introduz a ainda hoje debatida teoria das vantagens 

comparativas na discussao dos ganhos pelo comercio. 0 mode!o atual desta 

Corrente de pensamento - 0 de Heckscher-Ohlln-Samuelson - e classificado por 

Gon<;alves (GON<;ALVES et ali, 1998, p.14) "uma elegante discussao sobre os 

fundamentos do conceito de vantagens comparativas e os ganhos do comercio 

exterior", ressaltando que a teoria neoclassica do comercio internacional nao seria 

s6 uma das areas da economia mais desenvolvidas, mas tambem de maior 

influencia na visao de mundo "nao apenas de economistas academico, mas de 

vastos setores de formadores de opiniao" (ob cit p. 35). 

Na decada de 1980 entrou ainda a discussao sobre as implica<;6es de 

economia de escala ou de concorrencia monopoHstica, investigando os ganhos 

adicionais pelas economias de escala possibilitadas pela abertura comercio 

internacional. De particular interesse aqui e a classifica<;ao da rela<;ao dos agentes 

(Estados) no comercio internacional. Esta sera definida pela dota<;ao de fatores, 

incluindo fatores de produ<;ao, a infra-estrutura material e social , que formam a 

estrutura produtiva de um pafs. Quanto mais similar estes fatores de pais 

negociantes no comercio internacional maior sera o comercio intra-industrial, tfpico 
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entre pafses desenvolvidos ou entre pafses com mesmo nfvel de desenvolvimento. 

Quanta mais acentuadas as diferenc;as na estrutura produtiva, maior a probabilidade 

de se formar relac;oes comerciais interindustriais, em moldes de centro-periferia. 

A teoria do livre comercio se preocupa com as condic;oes de equilfbrio no 

qual todos os agentes, num jogo reciproco, ganham. 0 mecanisme que levaria ao 

equilfbrio entre os participantes no mercado mundial seria a explorac;ao das 

vantagens comparativas de custo, atraves do comercio internacional, pela divisao 

internacional de trabalho. 0 proprio comercio seria o vefculo que difundiria o 

desenvolvimento entre as nac;oes. Por exemplo, os pafses exportadores primaries 

iam se beneficiar do desenvolvimento tecnol6gico dos paises industrializados pelo 

barateamento dos produtos manufaturados importados e pela valorizac;ao das 

materias· primas exportadas. A convergencia de diferenc;as iniciais de estoque de 

capital daria se pela eficiencia marginal (EmgK) decrescente do capital. Quanta 

maior o estoque de capital fixo, menor a EmgK do capital. Ele procuraria 

oportunidades melhores e os encontraria em pafses em desenvolvimento com menor 

estoque de capital fixo. 0 equilfbrio construir-se-ia em "ambientes sem fricc;oes", 

como Amado (AMADO, 2003, p 2) intitula a ausencia de ingerencias externas, isto e, 

em mercados onde ocorrem fluxos comerciais e financeiros livres de barreiras de 

qualquer natureza. 

Ate a Segunda Guerra Mundia! prevaleceu a concepc;ao que crescimento 

econ6mico trouxesse desenvolvimento econ6mico, apesar de vozes dissidentes. A 

critica a este modelo ganhou forc;a com a formulac;ao da moderna teoria do 

desenvolvimento econ6mico. Sobretudo economistas de pafses subdesenvolvidos 

trabalham as caracteristicas peculiares de economias em desenvolvimento, 

mostrando a inadequac;ao do instrumental da analise econ6mica tradicional. Uma 

das criticas aborda a preposic;ao central da teo ria neoclassica de analisar economias 

operando perto do pleno emprego, situac;ao de economia maduras. Esta preposic;ao 

nao e valida em economias com desemprego acentuado dos fatores de produc;ao e 

altas taxas de desemprego. Eles criticaram tambem a ideia difusionista e refutam 

que mecanismos de mercado sejam suficientes para fazer o desenvolvimento 

econ6mico fluir das regioes mais desenvolvidas as menos desenvolvidas. Como 

mostra Gonc;alves (ob cit p. 70) as origens do debate moderno sobre comercio e 
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desenvolvimento tem duas matrizes principais: Hans W. Singer e Raul Prebisch 

formularam em 1950, independentemente, a tese da tendencia estrutural de 

deteriorat;:ao dos termos de troca entre os pafses subdesenvolvidos, exportadores de 

produtos primarios, e os desenvolvidos, exportadores de manufaturas. Ragnar 

Nurkse pesquisou sobre a perda de importancia do comercio internacional como 

motor do desenvolvimento, devido a propensao marginal decrescente dos pafses 

centrais de importar materias-primas e alimentos da periferia e pela caracterfstica do 

novo lfder econ6mico mundial p6s-guerra, os Estados Unidos, auto-suficiente em 

alimento, com uma economia mais fechada e protecionista. Ha ainda outros autores 

contestando ate o papel do comercio internacional no desenvolvimento, postulando 

que este nao fosse o motor do crescimento, mas simplesmente o resultado de um 

desenvolvimento econ6mico end6geno bem-sucedido (GON<;ALVES, ob cit p. 71 ). 

Mesmo entre economistas a visao favoravel ao livre comercio varia 

enormemente com o perfodo hist6rico ou com o pafs de origem. De acordo com 

GON<;ALVES (1998, p 40): 

Frey, Pommerehne, Schneider e Gilbert (1984), mostraram que enquanto 79% dos 
economistas norte-americanos acreditam que a prote<;:ao reduz o bem-estar, entre os 
economistas alemaes essa propor<;:ao e de 70%, entre os suf<;:os 47%, entre os austrfacos 
44% e, entre os franceses, apenas 27%. Se tal pesquisa fosse feita em meados do seculo 
XIX, certamente o numero de norte-americanos e alemaes favoraveis ao livre comercio 
seria bem menor, enquanto a quase totalidade dos economistas ingleses e um numero 
expressive de franceses seriam favoraveis ao livre comercio. Da mesma forma, a 
economia mundial nos ultimos duzentos anos tem se caracterizado pelo elevado nfvel de 
protecionismo, mesmo considerando-se que este osci!a significativamente dependendo 
dos pafses e perfodos considerados. 

0 principal argumento levantado no seculo XIX contra a visao de que o livre 

comercio levava a ganhos de bem-estar era a ideia da defesa da industria nascente. 

lsto e, em uma economia com ganhos crescentes de escala as industrias dos pafses 

retardatarios nao conseguiriam obter a escala mfnima de produgao para concorrer 

com aquelas de pafses mais avangados. Nesse sentido, justificava-se proteger 

provisoriamente a industria nascente contra a concorrencia das industrias maduras 

de pafses mais avant;:ados. Essa protet;:ao nao seria absoluta nem eterna, mas 

apenas suficiente para permitir que os niveis de desenvolvimento dos pafses mais 

atrasados convergissem (catch up) com os dos pafses mais avangados. 
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A ideia de rendimentos crescentes de escala nao era estranha ao 

pensamento classico, afinal, o mecanismo de _ ganhos de comercio exterior 

imaginado por Adam Smith era essencialmente baseado em economias crescentes 

de escala, ou seja, para Adam Smith era o tamanho do mercado que, permitindo 

aumentar a divisao do trabalho, reduzia o custo de produgao. Portanto, a ideia de 

proteger provisoriamente a industria era definida por conhecidos te6ricos do 

protecionismo como Hamilton e List, mas nao era rejeitada, como caso particular, 

por defensores do livre comercio como John Stuart Mill. 

0 argumento da industria nascente tem, entretanto, seus problemas. Ela 

pressupoe que a industria nao tenha condi<;6es de investir para obter retorno a Iongo 

prazo. Tal investimento seria possfvel por intermedio do mercado de capitais, 

emprestimos de bancos de investimentos ou de emprestimos de instituigoes de 

fomento do governo. Portanto, a protegao seria necessaria apenas se a taxa de 

retorno do investimento nao pagasse o seu custo. Nesse caso, seria possfvel 

argumentar que tal industria nao compensaria o investimento e, entao, a tarifa 

apenas reduziria o bem-estar do pais, sem retorno a Iongo prazo. Finalmente, o 

argumento pressupoe um governo que tenha condigoes de discernir qual industria 

valeria a pena ser protegida, isto e, em quais setores novas industrias domesticas 

seriam capazes de atender ao mercado e competir com empresas estrangeiras, 

garantindo um perfodo inicial de transferencia de recursos da sociedade. 

2.2.A Evolugao do Sistema Monetario lnternacional 1870-2004 

A interdependencia inerente das economias nacionais abertas, muitas 

vezes tem tornado mais diffcil que os governos atinjam metas polfticas como o plena 

emprego e a estabilidade do nfvel de pregos. Os canais de interdependencia 

dependem, por sua vez, dos arranjos monetarios e cambiais que os paises adotam

um conjunto de instituigoes denominado sistema monetario internaciona/. Para o 

estudo da economia internacional deve-se levar em consideragao estudar tres 

periodos distintos: a era do padrao ouro (1870-1914), o perfodo entre guerras (1918-
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1939) e os anos p6s II Guerra Mundial durante os quais as taxas de cambia foram 

fixadas sob o acordo de Bretton Woods (1945-1973). 

Segundo KRUGMAN e OBSTEFELD (1999, pg 544), o perlodo do Padrao 

Ouro entre 1870 e 1914 baseou-se em ideias sabre polltica macroecon6mica 

internacional muito diferentes daquelas que fixaram a base dos arranjos monetarios 

internacionais na segunda metade do seculo XX. No entanto, o perlodo exige 

atenc;ao porque as tentativas subsequentes de reformas podem ser vistas como 

tentativas de fortalecer o padrao ouro, ao mesmo tempo que evitava seu 

enfraquecimento. 

0 padrao ouro teve sua origem no uso de moedas de ouro como meio de 

troca, unidade de conta e reserva de valor. Embora o ouro tenha sido usado desta 

maneira desde os tempos remotos, o padrao ouro como instituic;ao legal data de 

1819, quando o Parlamento ingles aprovou o Resumption Act. Essa lei teve seu 

nome originado da necessidade que o Bank of England tinha de reassumir sua 

pratica- interrompida quatro anos ap6s o termino das Guerras Napole6nicas (1793-

1815) - de trocar notas par ouro, demandado a uma taxa fixa. 0 Resumption Act 

marca a primeira adoc;ao de um padrao ouro verdadeiro porque ele repeliu 

simultaneamente as restric;oes sabre exportac;oes de moedas e lingotes de ouro da 

lnglaterra. 

Posteriormente, no seculo XIX, a Alemanha, o Japao e outros palses 

adotaram o padrao ouro. Naquela epoca, a lnglaterra era a potencia economica 

llder, e outras nac;6es pretendiam atingir um sucesso economico similar imitando as 

instituic;oes inglesas. Os Estados Unidos adotaram de fato o padrao ouro em 1879 

quando vincularam ao ouro os papeis "verdes" emitidos durante a Guerra Civil. 0 U. 

S. Gold Standard Act de 1900 institucionalizou a relac;ao d6lar-ouro. Dado o 

destaque da lnglaterra no comercio internacional e o desenvolvimento acelerado de 

suas instituic;oes financeiras, Londres se tornou o centro do sistema monetario 

internacional com base no padrao ouro. 

0 mecanismo do fluxo do pre<;:o em especie poderia operar automaticamente sob o padrao 
ouro para alinhar as contas correntes de capital dos pafses e eliminar os movimentos 
internacionais do ouro. Mas as rea<;:oes dos banco centrais quanta aos fluxo do ouro entre 
suas fronteiras possibilitaram outro mecanismo potencial para auxiliar a restabelecer o 
equilfbrio do balan<;:o de pagamentos. Os bancos centrais que estavam perdendo ouro 
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continuamente reconheceram o risco de se tornarem impossibilitados de responder a 
obrigagao de resgatar notas. Eles estavam motivados a diminuir seus estoques de ativos 
domesticos quando o ouro estivesse sendo perdido, elevando as taxas de juros domestica 
e atraindo fluxos de entrada de capitais do exterior. Os bancos centrais que ganhassem 
ouro teriam incentives muito menores para eliminar suas pr6prias importag6es do metal. 0 
principal incentive era a maior lucratividade dos ativos que rendiam juros comparados com 
o ouro "infrutffero". Um banco central que estivesse acumulando ouro poderia ser tentado a 
comprar ativos domesticos, aumentando assim os fluxos de saida de capital e 
direcionando o ouro para o exterior (KRUGMAN e OBSTEFELD, 1999, pg 544). 

No padrao ouro, a responsabilidade principal de um banco central era 

preservar a paridade oficial entre sua moeda e o ouro; para manter esse pre9o, o 

banco central necessitava de um estoque suficiente de reservas de ouro. Os 

responsaveis pela polltica economica consideravam o equilfbrio externo nao em 

termos de um objetivo da conta corrente, mas como uma situa9ao em que o banco 

central nao estava ganhando ouro do estrangeiro e, principalmente nao estava 

perdendo ouro para os estrangeiros tao rapidamente. 

Os governos efetivamente suspenderam o padrao ouro durante a I Guerra 

Mundial e financiaram parte de seus gastos militares maci9os emitindo moeda. Alem 

disso, a for9a de trabalho e a capacidade produtiva haviam sido muito reduzidas por 

meio das perdas da guerra. Como resultado, os nfveis de pre9os estavam mais 

elevados em todos os lugares ao final da guerra em 1918. 

Varios pafses passaram por urn processo inflacionario, conforme seus 

governos tentavam auxiliar no processo de reconstru9ao por meio de gastos 

publicos. Esses governos financiavam suas compras simplesmente imprimindo a 

moeda de que necessitavam, como as vezes faziam durante a guerra. 0 resultado 

foi um grande aumento na oferta de moeda e nos nfveis de pre9o. 

0 epis6dio mais comentado sobre a infla9ao no periodo entre guerra foi a 

hiperinfla9ao alema, durante a qual os indices de pre9os da Alemanha aumentou de 

um nfvel de 262 em janeiro de 1919 para 126.160.000.000.000 em dezembro de 

1923- um fator de 481,5 bilh6es! 

0 Tratado de Versailles que p6s fim a I Guerra Mundial deixou a Alemanha 

com uma grande carga de pagamentos de indeniza96es aos Aliados. Em vez de 

elevar os impastos para realizar os pagamentos, o governo alemao lan9ou mao das 

emissoes. 
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A hiperinflac;ao terminou no final de 1923, quando a Alemanha instituiu uma 

reforma monetaria, obteve alguma diminuic;ao da carga das indenizac;6es e seguiu 

um orc;amento equilibrado do governo. 

Ainda segundo KRUGMAN E OBSTEFELD (1999), em julho de 1944, os 

representantes de 44 pafses se encontraram em Bretton Woods, New Hampshire, 

planejaram e assinaram os Artigos do Acordo do Fundo Monetario lnternacional 

(FMI). Mesmo com a continuidade da guerra, os representantes dos Estados dos 

paises aliados preocupavam-se com as necessidades econ6micas mundiais ap6s a 

guerra. Lembrando os eventos econ6micos desastrosos do perfodo entre as guerras 

e a estabilidade dos prec;os, embora permitisse que os pafses obtivessem o 

equilibria externo sem a imposic;ao de restric;oes ao comercio internacional. 

0 sistema elaborado pelo acordo de Bretton Woods estabeleceu taxas de 

cambia fixas em relac;ao ao d61ar norte-americana e um prec;o em d61ares do ouro 

invariavel - US$ 35 par onc;a. Os pafses membros mantinham suas reservas 

internacionais oficiais em grande parte na forma de ouro ou d61ares e tinham o 

direito de vender d61ares para o Federal Reserve em troca de ouro ao prec;o oficial. 

0 sistema era um padrao cambio-ouro, com o d61ar como sua principal moeda de 

reserva. 

Na primeira decada do sistema de Bretton Woods, muitos pafses passaram 

a ter deficits nas contas correntes conforme reconstrufram suas economias ap6s a 

guerra. Uma vez que o principal problema externo desses pafses, em geral, era 

adquirir d6lares suficientes para financiar as compras dos Estados Unidos, esses 

anos quase sempre sao denominados perfodo de "escassez de d61ares". Os Estados 

Unidos ajudaram a limitar a severidade dessa escassez por meio do Plano Marshall, 

um programa iniciado em 1948 de doac;6es em d61ares dos Estados Unidos para os 

pafses da Europa. 

Esse eo perfodo em que se "reconstr6i" o mundo, sob a hegemonia norte

americana e sob as regras firmadas em Bretton Woods, regras que previam um grau 

de insulac;ao econ6mica suficiente para permitir polfticas fiscais e monetarias 

razoavelmente efetivas (operantes) no interior das fronteiras nacionais. Os principais 

trac;os do perfodo podem ser assim enumerados; 
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1. crescimento econ6mico rapido em numero muito grande de paises do 

centro e da periferia do sistema; 

2. expansao do "welfare state", ainda que em diferentes modelos e com 

desiguais graus de cobertura; 

3. sistemas de representagao (partidario-eleitorais) razoavelmente estaveis 

ou definidos, baseados em alinhamentos ideol6gicos, religiosos ou de 

classe; 

4. sistemas de relar;oes de trabalho altamente institucionalizados; 

5. sistema de relar;oes internacionais estavel e razoavelmente previsivel, 

ainda que tenso (em alguns mementos, previsivel porque tenso). 

0 que representava o compromisso firmado em Bretton Woods? Ele 

tornava viavel a expansao da livre troca de mercadorias, por meio de um sistema 

monetario internacional estavel. Mas, ao mesmo tempo, isto e importante, garantia 

clausulas de escape e relativa autonomia para que os Estados nacionais se 

protegessem, e protegessem as coaliz6es sociais internas, perante os movimentos 

de capitais, eventualmente perturbadores, destrutivos da ordem econ6mica e social 

domestica. Os Estados nacionais reservavam-se, assim, alguns instrumentos para 

gerenciar ciclos de expansao e crise, para deflagrar programas econ6micos e sociais 

que evitassem polarizag6es polfticas instabilizantes etc. A isso se deu, com certa 

justir;a, o nome de consenso keynesiano, porque em grande medida se identificava 

com a visao de mundo de Keynes: um mundo de iniciativas privadas preservado nas 

suas alegadas virtudes criadoras, mas regulado pela autoridade politica para evitar 

eventuais resultados globais perversos, inconsistentes, destrutivos. 

Os controles sobre o movimento de capitais eram muitos nas economias da 

Organizar;ao para Cooperagao e Desenvolvimento Econ6mico (OCDE) (Organisation 

for Economic Co-operation and Development - OECO), mas podem ser resumidos 

nos seguintes tipos de restrigao: 

1. limites para a posse e disponibilidade de moeda estrangeira; 
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2. restrigoes quantitativas - limites sabre ativos externos e posigoes 

assumidas (dfvidas, compromissos) no exterior, por parte de instituigoes 

financeiras nacionais; 

3. limites sabre operagoes, no plano domestico, por bancos estrangeiros; 

4. limites quanta a ativos estrangeiros em portfolio (indivfduos ou firmas) e 

investimentos diretos; 

5. sistemas de taxas de cambia multiplas (distintas taxas para operagoes 

comerciais e financeiras, por exemplo). 

Conforme KRUGMAN E OBSTEFELD (1999), costuma-se datar a crise ou 

o desmantelamento das instituig6es de Bretton Woods e do consenso keynesiano no 

infcio dos anos de 1970. Mas e importante lembrar que essa crise nao e apenas 

quebra, ruptura, muito menos ... fracasso. Em boa medida e resultado, tambem, do 

sucesso do modelo de acumulagao precedente. 

0 conflito entre as instituigoes reguladoras fundadas em Bretton Woods e 

as necessidades de expansao do grande capital transnacional atravessa diferentes 

etapas e formas de manifestagao. 

Nos anos de 1960, o capital transnacional comega por reclamar das 

regulag6es nacionais, o que e um estagio primitivo desse conflito. Primeiro estagio, e 

relativamente primitivo, porque implicitamente reconhece a legitimidade da ordem 

vigente, pretendendo retoca-la. 

0 segundo estagio e aquele em que se para de reconhecer essa 

legitimidade em silencio: o capital procura e encontra canais para contornar as 

regulagoes, por intermedio de medidas micro (superfaturamentos e outras operagoes 

de contabilidade criativa) ou com medidas macro (a geragao de um mercado 

financeiro off-shore). Trata-se de "lubrificar a maquina", de modo lfcito ou ilfcito - ou 

de modo que se possa maquiar como lfcito aquila que os hospedeiros insistem em 

rejeitar. Nao por acaso, conseguir certos resultados por meio de propina e algo que 

o vulgo chama de "engraxar" ou de "molhar a mao" do agente estatal. 

Ainda segundo KRUGMAN E OBSTEFELD (1999), o terceiro estagio do 

conflito entre o capital transnacional e as regulagoes nacionais e o ataque frontal, a 
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guerra franca. Ataque as regulac;:6es nacionais no plano da produc;:ao e do comercio: 

legislac;:ao trabalhista, privatizac;:ao de entes estatais, liberalizac;:ao comercial, 

alfandegaria, ambiental etc. Ataque no plano das financ;:as: desregulamentac;:ao dos 

sistemas financeiros nacionais, a comec;:ar pelo sistema bancario ingles e norte

americana, e desregulamentac;:ao ou integrac;:ao mundial. A esta avalanche de 

reformas orientadas pelo e para o mercado, que marca as duas ultimas decadas do 

seculo XX, costuma-se chamar de neoliberalismo, globalizac;:ao etc. 

A desregulamentac;:ao das financ;:as adquire particular importancia - talvez 

nao haja campo mais proprio para falarmos de globalizac;:ao ou mundializac;:ao do 

que esse. A liberalizac;:ao dos fluxos e a "desregulamentac;:ao" fazem com que o giro 

diario de operac;:6es nos mercados internacionais de cambia e valores supere os 1,2 

trilhao de d61ares. 

Os controles sobre movimentos de capitais foram significativamente 

reduzidos ja durante os anos de 1970. Apesar - ou por causa - das regulac;:6es 

nacionais, cresciam os mercados bancarios off-shore. 0 desmanche dos controles 

foi implacavel. Entre 1974 e 1979, nos EUA, no Canada, na Holanda, na Alemanha e 

no Japao. Eni 1980, na Franc;:a e na ltalia. 

Segundo KRUGMAN E OBSTEFELD (1999), na decada de 1990, ja 

podemos ver, a olho nu, as evidencias de mudanc;:as fundamentais (isto e: nos 

fundamentos) interconectadas: 

1. internacionalizac;:ao de mercados para bens e para financ;:as 

(especialmente moedas); 

2. relativo declinio da produc;:ao industrial e ascensao do setor de servic;:os; 

3. a passagem do fordismo para a chamada "especializac;:ao flexfvel"; 

4. fim do "sistema de Bretton Woods" e dois reveladores "choques de 

petr61eo" (1973-74 e 1979-80). 

Comparemos com o quadro anterior aqueles que sumariamos para falar 

dos "25 Gloriosos". Agora temos: 

1. crescimento econ6mico Iento, mais desigual e mais "ciclotfmico"; 

cortes no "welfare state"; 
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2. as instituic;oes politicas nacionais parecem tornar-se cada vez mais 

ineficazes, pesadas - o poder de fogo do Estado nacional parece 

definhar; 

3. dentro desses Estados, os partidos politicos construidos a partir de 

ideologias e programas perdem espac;o para outras formas de 

organizac;ao e ac;ao politica (puntuais, setoriais) ou, quando e onde 

sobrevivem, esses partidos (e os governos que eles constituem) sao 

dirigidos por resultados estritos e pasteurizados, por um pragmatismo 

que se maida pelas preferencias do eleitor-medio, este tambem 

rigidamente orientado por resultados de curto prazo; 

4. sistemas de relac;oes de trabalho pulverizadas e flexibilizadas. Detalhe: 

a forc;a de trabalho e cada vez mais heterogenea (com o aumento 

porcentual e estrategico de mulheres, de empregados de "colarinho 

branco", novas profissoes, sobretudo quadros tecnicos de nivel medio 

etc). Parece cada vez mais dificil unificar esses diferentes segmentos, 

sob negociac;oes salariais abrangentes, englobantes. Declinam e quase 

desaparecem antigos lagos e identidades, o que torna cada vez menor a 

possibilidade de o "proletariado" agir como entidade politica, coesa. 

Vale ressaltar que a globalizac;ao altera tambem a correlac;ao de forc;as 

capital-trabalho. 0 capital: m6vel, liquido, fluido, volatil. 0 trabalho: Iento, preso e 

represado. 

Sistema de relac;oes internacionais instavel, ainda que nao mais 

bipolarizado. 

Ganham corpo novas configurac;oes ideol6gicas, dentro desse quadro de 

eventos: a) as ideias neoliberais (privatizar, desregular, cortar orc;amentos ... ); b) 

projetos de integrac;ao regional (UE, NAFTA, MERCOSUL etc.). 

A economia capitalista mundial tem em seu nucleo de sustentac;ao a 

politica monetaria de caracteristicas especulativas. 0 denominado 

"mercado"defendido como dogma do monetarismo nada mais significa senao a 

liberac;ao total do capital especulativo que se auto-regularia. Mas e verdadeira e 
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historicamente comprovada a celebre a firmagao de que o dinheiro nao se controla 

por si mesmo. 

Um dos aspectos ma1s problematicos do sistema monetario esta na 

questao cambial, na oferta e procura de divisas, particularmente para os pafses 

perifericos cronicamente deficitarios em decorrencia das assimetrias hist6ricas no 

processo de desenvolvimento e nas trocas internacionais. Para esses pafses, a 

estabilizagao cambial nao pode ser realizada pelo mercado aberto de divisas, sob 

pena de perdas e mesmo de colapso. Oaf a necessidade da interferencia direta do 

estado/governo no mercado cambial. Esse e o seu papel em fungao do ordenamento 

macroecon6mico e da autonomia da nagao (KRUGMAN E OBSTEFELD, 1999). 

Ainda segundo KRUGMAN E OBSTEFELD (1999), na estrutura de poder 

do Estado o Banco Central, atraves da polftica monetaria, exerce papel decisivo no 

controle cambial quanta a defesa do cambia nacional ameagado de depreciagao 

resultando na inflagao e na fuga maciga de capitais; na manutengao do equilibria no 

balango de pagamentos e na contengao dos fluxos de capital especulativo. 

No fundo o controle cambial que influencia tanto a oferta como a procura no 

mercado de cambia visa superar a escassez de d61ares, a extrema fragilidade 

macroecon6mica do Pais com a crise de liquidez externa, aliviar a pressao do 

balango de pagamentos e relativizar a dependencia ao capital financeiro. 

2.3. Os Grandes Temas do Comercio lnternacional 

0 estudo do comercio internacional sempre foi alga que gerou debates 

acirrados e controversos. Desde o seculo XVIII observagoes basicas do estudo da 

economia foram debatidas. Esses fundamentos sao de muita importancia ainda hoje. 

No entanto, o estudo do comercio internacional nunca foi tao importantes quanta e 

hoje. Com o advento da " aldeia global" e a turbulencia com que se encontram as 

transigoes comercias, que em parte se da pela facilidade de remessas monetarias a 

qualquer Iugar do mundo em poucos segundos, o aprofundamento nesse assunto e 

fundamental. 
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Segundo KRUGMAN e OBSTEFELD (1999, p. 1 ), algumas estatfsticas do 

comercio internacional sao fundamentais para os Estados Unidos. A observagao se 

da em torno das importagoes e exportag6es americanas como parcela do produto 

nacional bruto de 1965 a 1995. Dais pontos destacam-se: 0 primeiro e que OS 

Estados Unidos exportam muito mais que do que produzem e importam muito mais 

que consomem. Segundo, o comercio dos Estados Unidos passou par grandes 

flutuag6es desde 1980. De 1980 a 1987, as exportag6es reduziram-se perante o 

PIB, o que nao ocorreu com as importag6es. De 1987 a 1991, par outro !ado, houve 

uma expansao consideravel das exportag6es e depois uma onda de importag6es. A 

partir de 1980, nenhuma discussao sabre politica econ6mica nacional, fosse ela 

polftica de antituste, de regulamentagao de tributagao ou sabre questoes 

trabalhistas, poderia ignorar as regras do comercio internacional. Desde 1980 a 

diferenga entre as importag6es e exportagoes tem sido o debate nos Estados 

Unidos. 

Se a economia internacional e importante para os Estados Unidos, ela se 

trona mais expressiva para as outras nag6es. Dado a diversidade e o tamanho da 

economia norte americana, ve-se que os Estados Unidos possui uma participagao 

no mercado internacional menor que muitos pafses. 

Ainda segundo KRUGMAN e OBSTEFELD (1999, p. 3 e 4) sete temas sao 

decorrentes no estudo da economia internacional: os ganhos do comercio, o padrao 

do comercio, 0 protecionismo, 0 balango de pagamentos, a determinagao da taxa 

cambial, a coordenagao das polfticas internacionais e o mercado de capitais 

internacional. 

0 primeiro grande tema sao Os Ganhos do Comercio. Sabe-se que o 

comercio internacional e benefico - ninguem iria sugerir que a Noruega produzisse 

laranjas para o seu proprio consumo. Muitas pessoas, no entanto, tem duvidas 

quanta aos beneffcios do comercio de bens que um pafs pode produzir para 

consumo interno. Os norte-americanos deveriam comprar bens norte-americanos 

sempre que possfvel para ajudar a garantir empregos nos Estados Unidos? 

Provavelmente a observagao mais importante em economia internacional e a ideia 

de que ha ganhos do comercio- isto e, quando os pafses vendem bens e servigos 

uns para os outros visam quase sempre o beneficia mutua. 
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Os pafses participam do comercio internacional por duas razoes basicas, 

cada uma delas contribuindo para seus ganhos do comercio. Primeiro, os pafses 

comercializam porque sao diferentes uns dos outros. Os pafses assim como os 

indivfduos, podem ser beneficiados por suas diferengas, ou seja, cada um produz o 

que faz relativamente bem. Segundo, os pafses comercializam para obter economias 

de escala na produgao, cada qual produzindo menor diversidade de produtos, pode 

produzir em maior quantidade, reduzindo assim os custos de produgao. 

0 segundo tema e 0 Padrao do Comercio. Alguns aspectos dos padroes 

do comercio sao de facil explicagao. 0 clima e os recursos naturais explicam 

claramente por que o Brasil exporta cafe e a Arabia Saudita exporta petr61eo. Por 

que o Japao exporta autom6veis e os Estados Unidos avioes? No infcio do seculo 

XIX, o economista ingles David Ricardo apresentou uma explicagao do comercio em 

termos das diferengas internacionais na produtividade do trabalho, que permanece 

ate hoje uma observagao relevante. Obviamente a base produtiva de um pais, ou 

seja, aquila que ele faz melhor se da em torno de aspectos culturais, climaticos e ate 

mesmo pela necessidade produzir aquele bem. 

0 terceiro tema e o Protecionismo. A batalha aparentemente eterna entre 

defesa do livre comercio e a protegao e tema mais importante dentro da polftica 

econ6mica. Desde os surgimentos das nagoes-estados no seculo XVI, os governos 

vem protegendo as suas economias e dando subsfdios como forma de incentivo as 

exportagoes. As criticas ao protecionismo vem de longa data sendo tema de teses 

de economistas. 

Desde a II Guerra Mundial os Estados Unidos tem defendido a ideia do livre 

comercio como a forma mais eficiente de proporcionar nao somente ganhos de bem 

estar social, como tambem a tao sonhada paz mundial. Com o aumento da 

importancia do comercio internacional na economia norte-americana - e a crescente 

preocupagao de que a concorrencia estrangeira esteja forgando a queda dos 

salarios de pelo menos alguns trabalhadores norte-americanos -a tradicional defesa 

tem sido um quadro polftico confuso. De um !ado, os Estados Unidos negociaram 

importantes acordos de livre comercio, como o Acordo de Livre Comercio da 

America do Norte com o Canada e Mexico (aprovado em 1993) e os assim chamado 

acordo da Rodada Uruguai. De outro !ado, os Estados Unidos vem adotando uma 
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postura cada vez mais agressiva nas disputas comerciais com os pafses como o 

Japao, Con~ia do Sui e China; e declarac;oes francamente protecionistas tem sido 

freqOentes entre politicos de ambos os partidos politicos. 

0 quarto tema e o Balanc;o de Pagamento. Em 1990, tanto o Brasil como o 

Japao obtiveram superavites bilionarios em transac;oes comerciais com outros 

pafses. 0 superavit do Japao foi de US$ 56 bilhoes e levou a afirmac;oes de diversos 

pafses que o Japao estava lucrando as suas custas. 0 superavit brasileiro de US$ 9 

bilhoes (que representa uma frac;ao bem maior da renda nacional do pafs) levou os 

brasileiros afirmarem que estavam sendo tratados injustamente. Para entender-se 

superavits e deficts comerciais e essencial colocarmos no contexto mais amplo de 

todas as transac;oes comerciais de uma pafs. 

0 registro das transac;oes comerciais de um pafs com o resto do mundo e 

denominados balanc;o de pagamentos. 

0 quinto tema e a A Determinac;ao da Taxa de Cambia. Em fevereiro de 

1985, um d61ar norte-americana era comercializado nos mercados internacionais por 

260 ienes japoneses; em janeiro de 1988, um d61ar valia apenas 123 ienes. Em 

fevereiro de 1985, um trabalhador japones medio da industria manufatureira, tinha 

um salario em ienes que convertido em d61ares era a metade do salario de um 

trabalhador norte-americana. Tres anos mais tarde os salarios japoneses e norte

americanos se igualaram. Com isso os empresarios japoneses, pressionados pela 

forte concorrencia tailandesa e sul-coreana, viam-se obrigados a dispensarem seus 

trabalhadores, o que levou a taxa de desemprego ao nfvel mais elevado desde os 

anos 50. 

Em quase todo decorrer do seculo XX, as taxas cambiais foram fixadas por 

ac;ao do governo, em vez de serem determinadas pelo proprio mercado. 

0 sexto tema e A Coordenac;ao da Polfticas lnternacionais. A economia 

internacional compreende nac;oes soberanas, cada uma delas livre para optar pela 

sua propria polftica econ6mica. lnfelizmente, na economia mundial integrada, as 

polfticas econ6micas de um pafs geralmente afetam outros pafses. As diferenc;as 

entre as metas dos pafses normalmente levam a conflitos de interesses. Mesmo que 

os pafses tenham metas similares, podem sofrer perdas caso haja falhas na 
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coordenac;ao de suas politicas. Um problema fundamental na economia 

internacional e como produzir um grau aceitavel de harmonia entre o comercio 

internacional e as politicas monetarias de pafses diferentes sem um governo mundial 

que indique aos pafses o que eles devem fazer. 

E finalmente o setimo e 0 Mercado de Capitais lnternacional. Em qualquer 

economia sofisticada existe um amplo mercado de capitais: um conjunto de arranjos 

pelos quais os indivfduos e empresas trocam moedas prometendo pagar no futuro. A 

importancia crescente do comercio internacional desde os anos 60 tem sido 

acompanhada pelo crescimento do mercado de capitais internacional, que liga os 

mercados de capitais dos diversos pafses. Assim, nos anos 70, as nac;oes do 

Oriente Media ricas em petr61eo colocaram suas receitas originarias do comercio 

petrolifero nos bancos de Londres e Nova York, e estes bancos por sua vez 

emprestaram dinheiro aos governos e empresas na Asia e America Latina. 

Alguns riscos especiais tambem estao associados aos mercados de 

capitais internacionais. Um risco e o das flutuag6es das moedas: se o d61ar cai 

subitamente contra o iene japones, os investidores japoneses que compraram titulos 

dos Estados Unidos sofrem perda de capital - como muitos descobriram em 1995. 

Outro risco eo da inadimplencia nacional: um pals pode simplesmente recusar-se a 

pagar suas dfvidas (talvez porque nao possa) e pode nao haver uma maneira efetiva 

de seu credor leva-lo aos tribunais. 

Os fundamentos da economia estudados neste capitulo, transcendem a 

epocas e nao fazem distingao de pafses. Entende-se que o comercio internacional 

possui regras claras e os pafses que mais conseguem se adaptar a estas regras se 

dao melhor neste jogo. Estes sao os casas das economias maduras como a 

americana, a japonesa e a europeia e agora mais recentemente a China. No proximo 

capitulo far-se-a uma analise concreta das relag6es comerciais entre Brasil e 

Estados Unidos. 
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3. AS RELACOES COMERCIAIS ENTRE BRASIL E EST ADOS UNIDOS 

Ap6s a compreensao da teoria econ6mica, faz-se necessaria um 

aprofundamento em questoes palpaveis, rotineiras, ou seja o dia-a-dia das rela<;oes 

comerciais entre o Brasil e os EUA. Este capitulo trata-se de uma analise em 

questoes concretas: numeros sobre as economias, acesso a mercados, analise de 

balangas e com destaque para os contenciosos que influi diretamente nas rela<;oes 

entre duas economias. 

3.1. Diferenga Tarifaria Entre os Paises Ricos e Pobres 

De acordo com RICUPERO (2002), em 2001, as importa<;6es totais dos 

EUA somaram US$ 1,132 trilhoes, sobre as quais foram arrecadadas US$ 18,6 

bilhoes de tarifas (a media da tarifa efetivamente aplicada foi de apenas 1 ,6%). Os 

~al<;ados e roupas produziram US$ 8,7 bilhoes, quase metade das tarifas cobradas, 

pesar de nao terem chegado a 7% das importagoes. Mais chocante e verificar que 

l tarifa media incidente sobre os produtos originarios de Bangladesh, um dos paises 

nais pobres do mundo, foi de 14,1 %, ao passo que as exportagoes da Franga 

tiveram de pagar apenas 1,1 %. As cifras correspondentes a Mongolia e a Noruega 

·oram, respectivamente, de 16,1% e 0,5%, ao pauperrimo Camboja e a pr6spera e 

ecnologicamente avangada Cingapura, de 15,8% a 0,6%, e assim por diante. 

rambem e dificil entender por que as roupas baratas consumidas pelos pobres 

americanos, sobretudo mulheres, pagam 16% de tarifa, em contraste com as caras, 

de seda, gravadas s6 em 2,4% ou menos. Chegamos finalmente ao exemplo do 

Brasil, nagao particularmente prejudicada pelo protecionismo seletivo dos Estados 

Unidos, uma vez que muitas de nossas exportagoes atuais ou potenciais se 

concentram em areas consideradas sensiveis: produtos agrfcolas, frutas, vegetais e 

carnes afetados por barreiras sanitarias, ago e Iigas de ferro, vitimas favoritas de 

antidumping e direitos compensat6rios, ao !ado de calgados e roupas, que tern de 

afrontar tambem as tarifas proibitivas. E. bastante conhecido o estudo realizado em 

2000 pela Embaixada do Brasil em Washington. Utilizando dados de 1999, o estudo 
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comparou a tarifa media aplicada pelos EUA aos 15 principais produtos brasileiros 

de exportac;;ao da epoca, concluindo que essa media alcan<_;:ava 45,6%. Em 

contraste, a tarifa media brasileira para as 15 maiores exportac;;oes norte-americanas 

para nosso mercado era de 14,3%. 0 USTR contestou a metodologia empregada, 

alegando que se havia recorrido a media tarifaria simples e nao a ponderada por 

volume de comercio. De fato, certas tarifas americanas, em especial as incidentes 

sabre exportac;;oes que excedam quotas, sao de tal maneira elevadas que eliminam 

qualquer possibilidade de exporta<_;:ao. Esse e, por exemplo, o caso do ac;;ucar (236% 

extra-quota), tabaco (350% extra-quota), etanol (2,5% mais US$ 0,52 por galao), 

suco de laranja (US$ 0,785 por litro). Ademais, diversos estudos indicam que cerca 

de 60% de todos os produtos exportados pelo Brasil para os EUA sao afetados, de 

uma maneira ou de outra, por barreiras tarifarias e nao-tarifarias, alguns tendo 

desaparecido completamente do mercado americana ap6s a imposic;;ao de sanc;;oes, 

outros tendo de enfrentar tarifas altfssimas como certos texteis (38% ad valorem, 

mais US$ 0,485 por quilo). Seria, portanto, relevante discutir profundamente este 

assunto de interesse dos pafses emergentes ou que possuem algum vinculo 

comercial com os americanos. Uma decisao unilateral pode afetar economias 

dependentes e trazer um grande desequitlbrio na retomada do crescimento mundial. 

Apesar de todo esfor<_;:o do governo americana em proteger o seu mercado, 

algumas empresas de grande porte estao conseguindo driblar o protecionismo. A 

forma encontrada e abrir unidades nos Estados Unidos, Mexico e Canada. 

Empresas siderurgicas como a Gerdau, e de suco de laranja, como a Cutrale e a 

Citrosuco, cuja produ<_;:ao esbarra em taxas e tarifas elevadas para entrar no 

mercado americana, investiram na constru<_;:ao de unidades nos EUA e no vizinho 

Mexico. A Gerdau fechou 2004 com investimentos de US$ 80 milhoes distribufdos 

na America do Norte, Argentina, Chile e Uruguai. Entre 1995 e 2003 a companhia 

investiu US$ 1 bilhao para a aquisi<_;:ao e modernizac;;ao das empresas Co-Steel e da 

AmeriSteel, que estao localizadas na America do Norte. A Weg, fabricante de 

motores e geradores tambem tem intenc;;oes de investir US$ 15 milhoes em mais 

uma unidade no solo mexicano. 0 faturamento da primeira unidade alcan<_;:ou US$ 

34,5 milh6es em 2003, sendo 4% em exportac;;oes para os EUA. 
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Outro caso e o da Marcopolo, fabricante de caminhoes e 6nibus, que 

come<;ou com a instala<;ao de uma montadora no Mexico, cujo impasto de 

importa<;ao de produtos desmontados e zero. "A nossa op<;ao de crescimento foi via 

internacionalzac;ao", diz Carlos Zignani, diretor de Rela<;oes com o lnvestidor da 

empresa. A montadora possui projetos em fase de estudo para a entrada no 

mercado de 6nibus dos EUA em 2005, ano previsto para a implantac;ao da ALGA 

Existem dais problemas que afetam a internacionalizac;ao das industrias 

brasileiras: o primeiro e que a implanta<;ao de empresas em outros paises tem um 

custo muito elevado, e isso restringe a entrada de pequenas e medias empresas. 0 

segundo e que 0 investimento produtivo alem das fronteiras brasileiras e 

incompativel com a ideia do governo brasileiro de cria<;ao de empregos, sendo 

assim, nao existe nenhum incentivo por parte do governo brasileiro nesta 

internacionalizac;ao. 

3.2.Aiguns Numeros Sabre a Economia Norte-Americana e Brasileira 

Hoje, sabe-se que os EUA sao os grandes fomentadores da econom1a 

mundial. Na conta geral os norte-americanos compram do mundo 500 bilhoes de 

d6lares a mais do que vendem. Esse dinheiro e o combustive! de diversas 

economias do planeta. Para alguns pafses e a principal ou quase a unica fonte de 

recursos externos. Se os americanos se moverem muito velozmente para tentar 

vender mais do que compram, o atual ensaio global de modernizac;ao e de 

recupera<;ao a atividade econ6mica do mundo podera ser violentamente abortado. 

Com 5% da populac;ao mundial os EUA: consomem 30% da produc;ao 

anual de petr61eo e 30% da energia eletrica do planeta; produzem: um ter<;o do PIB 

mundial, 25% dos autom6veis e 30% das patentes mundiais; compram: cerca de 

60% das exportac;oes da America Latina, 30% das japonesas e 10% das europeias; 

sao a sede de 59 das 100 maio res empresas do mundo. 

Os principais pontos em destaque na tabela a seguir sao o PIB, que traduz 

diretamente o poder das transac;oes locais, a Renda Per Capta que diz muito sabre a 
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riqueza da populac;ao e o consumo interno e as Exportag6es que sao a forma de 

trazer divisas ao pais. 
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3.3. Comercio entre Brasil e Estados Unidos 

0 Brasil se contextualizou como parte do proprio estado portugues, que se 

segregou e se adaptou as condig6es econ6micas e sociais da colonia, mas, na 

mudanga, nao sofrera descontinuidade, ao conservar sua contextura institucional, 

expressa na monarquia, e o aparelho militar e diplomatico, com experiencia 

internacional, capaz de impor interna e externamente a vontade social de suas 

classes dirigentes. 0 Brasil foi, na realidade, a America portuguesa, que nao se 

desintegrou, mas manteve sua unidade econ6mica, social e politica, ao contrario da 

America espanhola, estilhagada em mais de dez estados. Sua separac;ao de 

Portugal nao teve como objetivo subverter, mas conservar o status quo, que os 

liberals portugueses pretenderam derrogar ap6s a revoluc;ao no Porto, em 1820. 0 

sistema colonial fora abolido, com a abertura dos portos, quando, em 1808, a Corte 

de Lisboa escapou das tropas de Napoleao Bonaparte para a cidade do Rio de 

Janeiro, convertendo-a na capital do imperio portugues, e o Brasil ja era estado 

soberano, nao s6 de facto como de jure, desde 1815, a no em que o rei Dom Joao VI 

o elevou ao predicamento de Reina Unido a Portugal, reconhecido pelas principals 

potencias da epoca, lnglaterra, Franga, Austria, Prussia, Russia, bem como Suecia e 

EUA. 0 que ocorreu em 7 de setembro de 1822 nao foi propriamente a 
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independencia de uma colonia. Foi o estado portugues montado na America do Sui, 

o reino do Brasil, que se desligou da Europa. E o fato de que esse reino se apartou 

de Portugal, como estado organizado, dispondo do aparelho burocratico - militar, 

com experiencia diplomatica, trasladado para seu territ6rio, possibilitou-lhe ter uma 

politica exterior e exercer durante o seculo XIX a preeminencia na Bacia do Prata, 

onde os estados ainda nao se haviam consolidado, nem na Argentina, Uruguai, 

Paraguai e Bolfvia, nem no resto da America do Sui. 

0 fim da Guerra da Triplice Alianc;a completara um ciclo hist6rico, a partir 

do qual a Argentina, consolidada como estado nacional, passara a disputar com o 

Brasil a hegemonia na Bacia do Prata, e a rivalidade entre os dois pafses, em larga 

medida, refletiu os vfnculos de dependencia comercial, que mantinham com terceiras 

potencias diferentes e adversas, a Gra-Bretanha e os EUA. 

A partir das duas ultimas decadas do seculo XIX, a Argentina, onde OS 

investimentos britanicos, ap6s a Guerra da Triplice Alianga, concorreram 

decisivamente para unificar, centralizar e consolidar o estado nacional, enriqueceu, 

prosperou e p6de disputar a hegemonia da America do Sui, enquanto o Brasil, 

dependente das exportagoes de cafe, passou a girar em torno dos EUA. 

0 Brasil, no entanto, contou com melhores condigoes sociais e politicas e 

disp6s de maiores recursos naturais, sobretudo o ferro, para impulsionar o processo 

de industrializagao, com a inaugurac;ao da siderurgica de Volta Redonda, em 1946, o 

que possibilitou 0 desenvolvimento do setor de bens de capital, indispensavel a 
autotransformac;ao e a auto-sustentac;ao do capitalismo, e a expansao de sua massa 

econ6mica, tornando-a uma das dez maiores mundo e restaurando, nos 70 do 

seculo XX, sua posic;ao como potencia regional na America do Sui. 

Nao resta a menor duvida de que os Estados Unidos sao uma das 

economias mais abertas do mundo, com uma tarifa ad valorem media de 4 % e uma 

tarifa total (ad valorem mais equivalente) media de 5,6 %, fato que per se justifica as 

classicas posic;oes deste pals em favor livre transito de mercadorias e investimentos. 

A maior prova disso e que, no ano de 2000, os Estados Unidos tiveram exportac;oes 

totais de mercadorias e servigos de US$ 1,07 trilhoes e importac;oes totais de US$ 
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1,44 trilh6es , que resultaram num megadeficit comercial de quase US$ 370 bilh6es 

(JANKe NASSAR, 2002, p 250). 

De acordo com JANKe NASSAR (2002, p 250 e 251 ), o Brasil por sua vez, e um pais com 
aliquota media de importac;ao quase tres vezes superior a dos Estados Unidos , portanto 
uma economia mais fechada , deve-se lembrar, contudo, que , nos ultimos quinze anos, o 
Brasil completou um processo unilateral acelerado de abertura da sua economia, no qual a 
aliquota media caiu mais de quarenta pontos percentuais desde 1987, chegando aos 
14,3% dos dias atuais. 

Ora, essa maior concessao tarifaria por parte do Brasil deveria ter, como 

contrapartida, concess6es amplas par parte dos Estados Unidos no que se refere 

aos demais itens do acesso ao mercado. Essa demanda fica clara ao examinarmos, 

em maior profundidade, o que se passa com as tarifas dos Estados Unidos. 0 

Grafico n. 0 01 mostra a presenc;a de um conjunto de expressivo picas tarifarios (ou 

megatarifas) nos Estados Unidos, extrafdos das posic;oes a oito dfgitos do Sistema 

Harmonizado, calculadas pelo USITC para a base de dados da ALCA. 

r4 I I I I 
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Fonte: FTAA Hemisferic Data Base (8 dfgitos SH) 

Num universo de mais de dez mil tarifas, os Estados Unidos contam com 

setecentos e quarenta e sete posic;oes tarifarias acima de 15°/o, duzentas e setenta e 

duas posic;6es acima de 25°/o e cento e vinte e nove posic;oes acima de 35°/o, hoje a 

maior tarifa vigente no Brasil. Destas cento e vinte e nove posic;6es, cerca de cem 

estao no agroneg6cio, protegendo, de uma forma que poderia se chamar cirurgica , 

exatamente aquele conjunto de produtos de grande relevancia para o Brasil: suco de 
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laranja, agucar, alcool carburante, fumo, laticfnios e alguns derivados de cacau. 

Assim, nao interessaria ao Brasil ver suas alfquotas sendo zeradas ao mesmo tempo 

em que os Estados Unidos, por exemplo, colocassem essa centena de produtos 

agricolas sensfveis em listas de excegao a zona de livre-comercio. 

Sabe-se que os paises usam de muitos artificios para proteger as suas 

economias e uma delas sao as barreiras nao tarifarias. A maioria dessas barreiras 

sao de cunho comercial, ou seja, uma forma de barganhar melhores pregos no 

comercio internacional. 

As principais barreiras nao-tarifarias dos Estados Unidos que afetam o Brasil sao as cotas 
de importat;:ao e as restrit;:6es sanitarias. 0 usa abusivo de cotas de importat;:ao e 
exemplificado nos casas do at;:ucar, do fumo e dos laticinios em geral. 0 U. S. General 
Accounting Office estima que os custos do regime at;:ucareiro dos Estados Unidos em US$ 
2 bilh6es anuais, pagos por refinadores, industrias de alimentos e consumidores finais, 
numa perversa combinat;:ao de pret;:os garantidos e um obsoleto sistema de cotas de 
importat;:ao. Criticado nos melhores livros-texto de economia internacional, o sistema de 
cotas de importa<;ao de at;:ucar dos Estados Unidos claramente discrimina contra o Brasil, 
hoje seguramente o mais eficiente produtor e primeiro exportador mundial do produto. 
Basta dizer que a atual cota brasileira, congelada desde o final dos anos setenta, e inferior 
a da Republica Dominicana, sendo que pafses que sao hoje importadores lfquidos de 
at;:ucar continuam a dispor de cotas de exportat;:ao para os Estados Unidos (JANK e 
NASSAR, 2002, p 252). 

Ja as barreiras sanitarias impedem as exporta<_;:oes de diversas frutas e 

legumes e de praticamente todos os tipos de carnes que o Brasil produz (Tabela n° 

2). Enquanto algumas destas barreiras justificam-se pela prevengao de doen<_;:as 

infecciosas como a aftosa, outras nao tem qualquer justificativa minimamente 

aceitavel, a exemplo das recentes restrigoes ao frango brasileiro. 

Segundo COELHO (2002, p 242), o mercado internacional tem 

desempenhado um papel vital nas contas externas do Brasil. Atualmente, dos 

grandes complexos exportadores mundiais, apenas no trigo o Brasil nao participa 

como exportador. No complexo soja participa com mais de 26%, no cafe com mais 

de 20%, no agucar com perto de 14%, no frango com 10% e no complexo tabaco 

com 9%. Alem disso, tem potencial para aumentar significativamente a sua 

participa<_;:ao no complexo de frutas frescas, carnes, no milho e no complexo cacau, 

algodao e outros. 

Como no caso do Brasil, em apenas poucos complexes mundiais como o 

do cafe e o agucar, os Estados Unidos nao tern participagao marcante. No caso da 
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soja e das carnes, os Estados Unidos sao competidores diretos do Brasil nos 

principals mercados mundiais. 

Todavia, a situa<;:ao e bem mais complexa, pois, apesar de ser competidor 

do Brasil nos produtos mencionados, os Estados Unidos sao grandes importadores 

de outros produtos agricolas brasileiros, mantem uma estrutura altamente 

protecionista para proteger alguns setores ineficientes e ainda sao o maior 

fornecedor de produtos industrializados para o mercado brasileiro. 
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Em 1997, os dezesseis produtos listados acima representam 49,3% das 

exporta<;:oes para aquele pais. Os principais produtos agricolas representam 11 ,2% 

do total exportado, sendo que o cafe (com US$ 423,3 milhoes) foi o que teve maior 

participa<;:ao. lndividualmente, o item mais importante da pauta foi o cal<;:ados com 

US$ 1,05 bilhoes (11 ,3%) seguido de semifaturados de ferro e a<;:os. Em 1998, a 

participa<;:ao do cafe, suco de laranja, madeira, fumo e a<;:ucar subiram para 11 ,5%. A 

partir desse ano, entrou em queda livre, chegando a 9,8% em 1999 e a apenas 
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5,9% em 2000. Estima-se que as exportar;oes agricolas brasileiras representem 

pouco mais de 1% das importar;oes americanas. 

3.4. Analise do Comercio entre Brasil e Estados Unidos 

T.A.BELA.]- E:.A.LAt··.JCA. COtv1EF.'CI.A.L BF.'A.SILEIRA. (199E;- 2004) 
Conente de 

.A.no Sal do 
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Ate o ano de 1999 o Brasil possufa um comercio deficitario frente aos 

Estados Unidos. Na area de produ9ao prima ria, ou seja, agricultura e afins o Brasil ja 

em 1999 possufa uma significativa vantagem competitiva. 0 grande problema se 

encontrava nos grupos da industria de transformar;ao, industria de transformar;ao de 

alta tecnologia e informatica. Hoje ja nao e mais assim. Dentre estes tres grupos 

citados anteriormente o Brasil s6 perde em competitividade para a area de 

informatica que e muito forte no mercado americana. Jsto pode nos levar a crer na 

tese de que o Brasil possui uma rela9ao de complementariedade junto ao economia 

norte-americana. lsto quer dizer que, quando um pais esta muito a frente 

tecnologicamente do outro eles se tornam economias complementares e nao 

concorrenciais. Esta tese nos leva a acreditar que uma economia madura e 

altamente qualificada como e a americana, nao se preocupa em produzir produtos 

com baixo valor agregado e muito menos produtos primarios. Este tipo de economia 

se preocupa mais com produtos que possuem alta rentabilidade. 



TABELA 4- BALANCA COMERCIAL BRASILEIRA COM OS EUA 11997-2004 

AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA E EXPLORACAO 
FLORESTAL 

01 -ANIMAlS VIVOS 
02- CARNES E MIUDEZAS,COMESTIVEIS 
06- PLANTAS VIVAS E PRODUTOS DE FLORICULTURA 
07- PRODUTOS HORTICOLAS,PLANTAS,RAIZES,ETC.COMESTIVEI 
08- FRUTAS,CASCAS DE CITRICOS E DE MELOES 
09- CAFE,CHA,MATE E ESPECIARIAS 
10- CEREAlS 
50- SEDA 
52-ALGODAO 
SUBTOTAL 

PESCA 

03- PEIXES E CRUSTACEOS,MOLUSCOS E OUTS.INVERTEBR.AQL 
SUBTOTAL 

INDUSTRIAS EXTRATIVAS 

25- SAL,ENXOFRE,TERRAS E PEDRAS,GESSO,CAL E CIMENTO 
26- MINERIOS,ESCORIAS E CINZAS 
27- COMBUSTIVEIS MINERAlS, OLEOS MINERAIS,ETC.CERAS MINE 
72- FERRO FUNDIDO,FERRO E ACO 
SUBTOTAL 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO 

04- LEITE E LATICINIOS,OVOS DE AVES,MEL NATURAL, ETC. 
05- OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 
11- PRODUTOS DA INDUSTRIA DE MOAGEM,MALTE,AMIDOS,ETC. 
12- SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS,GRAOS,SEMENTES,ET< 
13- GOMAS,RESINAS E OUTROS SUCOS E EXTRATOS VEGETAIS 
14- MATER lAS P/ENTRANCAR E OUTS.PRODS.DE ORIGEM VEGET 
15- GORDURAS,OLEOS E CERAS ANIMAlS OU VEGETAIS,ETC. 
16- PREPARACOES DE CARNE,DE PEIXES OU DE CRUSTACEOS,E 
17- ACUCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA 
18- CACAU E SUAS PREPARACOES 
19- PREPARACOES A BASE DE CEREAIS,FARINHAS,AMIDOS,ETC. 
20- PRE;PARACOES DE PRODUTOS HORTICOLAS,DE FRUTAS,ETC 
21 - PREPARACOES ALIMENTICIAS DIVERSAS 
22- BEBIDAS,LIQUIDOS ALCOOLICOS E VI NAG RES 
23- RESIDUOS E DESPERDICIOS DAS INDUSTRIAS ALIMENT ARES 
24- FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDANEOS MANUFATURADOS 
28- PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS,ETC. 
29- PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS 
30- PRODUTOS FARMACEUTICOS 
31 - ADUBOS OU FERTILIZANTES 
32- EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS,TANINOS E DERIVADOS, 
33- OLEOS ESSENCIAIS E RESINOIDES,PRODS.DE PERFUMARIA,[ 
34- SABOES,AGENTES ORGANICOS DE SUPERFICIE,ETC. 
35- MATER lAS ALBUMINOIDES,PRODUTOS A BASE DE AMIDOS,El 

447.515 

364.179 

539.110 

1.291.331 

136.160.592 

448.650.467 

1.818.411 

661.258 

25.780.396 

615.713.259 

Exporta<;ao 1997 

64.205.142 

64.205.142 

Exporta<;ao 1997 

10.975.369 

199.382.176 

70.675.342 

1.075.974.055 

1.357.006.942 

Exporta<;ao 1997 

33.387 

1.893.457 

393.536 

35.023.967 

7.530.518 

68.653 

27.645.626 

63.789.730 

114.696.589 

34.776.552 

2.297.880 

208.498.633 

43.514.496 

16.794.444 

1.367.003 

229.696.205 

77.505.455 

190.552.391 

1.898.734 

2 

12.549.834 

34.209.981 

1.775.174 

26.205.391 

Exporta<;ao 2004 

1.202.356 

1.588.778 

5.137.431 

2.980.253 

174.693.441 

355.280.095 

790.942 

480.976 

32.986.573 

575.140.845 

Exporta<;ao 2004 

170.556.025 

170.556.025 

Exporta<;ao 2004 

54.451.998 

219.140.339 

1.255.736.187 

2.160.691.459 

3.690.019.983 

Exporta<;ao 2004 

14.587.439 

9.402.261 

2.501.709 

74.088.397 

9.636.820 

13.833 

63.952.592 

199.037.703 

103.614.824 

121.207.882 

22.648.946 

155.333.145 

40.548.922 

86.143.084 

63.798.358 

211.459.285 

152.972.685 

381.036.638 

25.715.675 

12.275.854 

44.614.529 

1.781.354 

27.960.317 

Importa<;ao 1997 I Importa<;ao 2004 

169% 

336% 

853% 

131% 

28% 

-21% 
-57% 

-27% 

28% 

-7% 

Variar;;ao 

166% 

166% 

Variar,;:ao 

396% 

10% 

1677% 

101% 

172% 

Variar,;:ao 

43592% 

397% 

536% 

112% 

28% 

-80% 

131% 

212% 

-10% 

249% 

886% 

-25% 
-7% 

413% 

4567% 

-8% 

97% 

100% 

1254% 

-100% 

-2% 
30% 

0% 
7% 

14.035.716 

17.454.894 

200.712 

10.486.113 

28.305.883 

814.876 

6.110.292 

100.197 

98.327.673 

175.836.356 

lmporta<;ao 1997 

1.021.650 

1.021.650 

lmporta<;ao 1997 

18.781.081 

20.993.869 

510.422.151 

33.984.218 

584.181.319 

Importa<;ao 1997 

9.804.928 

8.802.345 

5.165.836 

107.688.080 

19.425.020 

3.286.293 

14.174.903 

2.176.661 

5.962.675 

5.568.474 

10.145.596 

26.930.406 

39.763.076 

47.636.315 

28.446.459 

12.096.657 

139.447.336 

1.117.000.758 

167.556.504 

174.797.767 

121.364.092 

51.712.325 

48.210.828 

47.412.401 

602.517 -97% 

20.710 -90% 

285.381 -97% 

9.675.905 -66% 

103.187 -87% 

23.381.679 283% 

158.798 58% 

102.465.794 4% 

136.994.434 -22% 

lmporta<;ao 2004 Varia<;ao 

743.951 -27% 

743.951 -27% 

Importar,;:ao 2004 Variar,;:ao 

42.010.545 124% 

1.442.945 -93% 

485.382.762 -5% 

46.396.419 37% 

575.232.671 -2% 

lmporta<;ao 2004 varia<;ao 

10.952.948 12% 

19.406.087 120% 

1.383.178 -73% 

13.372.320 -88% 

10.881.543 -44% 

85.428 -97% 

3.981.409 -72% 

8.019 -100% 

3.175.046 -47% 

1.728.372 -69% 

502.378 -95% 

3.469.661 -87% 

29.625.263 -25% 

1.019.507 -98% 

28.687.549 1% 

1.696.536 -86% 

200.453.597 44% 

1.316.488.224 18% 

349.599.391 109% 

359.418.204 106% 

155.309.669 28% 

44.636.566 -14% 

66.659.758 38% 

23.711.397 -50% 

Saldo 1997 

-13.588.201 

-17.090.715 

338.398 

-9.194.782 

107.854.709 

447.835.591 

-4.291.881 

561.061 

-72.547.277 

439.876.903 

Saldo 1997 

63.183.492 

63.183.492 

Saldo 1997 

-7.805.712 

178.388.307 

-439.746.809 

1.041.989.837 

772.825.623 

Saldo 1997 

-9.771.541 

-6.908.888 

-4.772.300 

-72.664.113 

-11.894.502 

-3.217.640 

13.470.723 

61.613.069 

108.733.914 

29.208.078 

-7.847.716 

181.568.227 

3.751.420 

-30.841.871 

-27.079.456 

217.599.548 

-61.941.881 

-926.448.367 

-165.657.770 

-174.797.765 

-108.814.258 

-17.502.344 

-46.435.654 

-21.207.010 

?,C) 

Saldo 2004 Varia~ao 

901.893 107% 

986.261 106% 

5.116.721 1412% 

2.694.872 129% 

165.017.536 53% 

355.176.908 21% 

-22.590.737 426% 

322.178 43% 

-69.479.221 4% 

438.146.411 -0,39% 

Saldo 2004 Varia<;ao 

169.812.074 169% 

169.812.074 169% 

Saldo 2004 Varia,ao 

12.441.453 259% 

217.697.394 22% 

770.353.425 275% 
2.114.295.040 103% 

3.114.787.312 303% 

Saldo 2004 Varia<;ao 

3.634.491 137% 

-10.003.826 45% 

1.118.531 123% 

60.716.077 184% 

-1.244.723 90% 

-71.595 98% 

59.971.183 345% 

199.029.684 223% 

100.439.778 8% 

119.479.510 309% 

22.146.568 382% 

151.863.484 16% 

10.923.659 191% 

85.123.577 376% 

35.110.809 230% 

209.762.749 4% 

-47.480.912 23% 

-935.451.586 1% 

-323.883.716 96% 

-359.418.204 106% 

-143.033.815 31% 

-22.037 100% 

-64.878.404 40% 

4.248.920 120% 



36- POLVORAS E EXPLOSIVOS,ARTIGOS DE PIROTECNIA,ETC. 
38- PRODUTOS DIVERSOS DAS INDUSTRIAS QUIMICAS 
39- PLASTICOS E SUAS OBRAS 
40- BORRACHA E SUAS OBRAS 
41 - PELES,EXCETO A PELETERIA (PELES COM PELO),E COUROS 
42- OBRAS DE COURO,ARTIGOS DE CORREEIRO OU DE SELEIRO 
43- PELETERIA (PELES COM PELO),SUAS OBRAS,PEL!=:TERIAART 
44- MADEIRA,CARVAO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA 
45- CORTICA E SUAS OBRAS 
46- OBRAS DE ESP ART ARIA OU DE CESTARIA 
47- PASTAS DE MADEIRA OU MATERIAS FIBROSAS Ct:LULOSICA~ 
48- PAPEL E CARTAO,OBRAS DE PASTA DE CELULOSE,DE PAPEL 
49- LIVROS,JORNAIS,GRAVURAS,OUTROS PRODUTOS GRAFICO~ 
51 - LA,PELOS FINOS OU GROSSEIROS,FIOS t: TECIDOS DE CRINP 
53- OUTRAS FIBRAS TEXTEIS VEGETAIS,FIOS DE PAPEL,ETC. 
54- FILAMENTOS SINTETICOS OU ARTIFICIAIS 
55- FIBRAS SINTETICAS OU ARTIFICIAIS,DESCONTINUAS 
56- "PASTAS (""OUATES""),FEL TROS E FALSOS TECIDOS,ETC." 
51- TAPETES,OUTS.REVESTIM.P/PAVIMENTOS,DE MATERIAS TEX 
58- TECIDOS ESPECIAIS,TECIDOS TUFADOS,RENDAS,TAPECARIP 
59- TECIDOS IMPREGNADOS,REVESTIDOS,RECOBERTOS,t:TC. 
60- TECIDOS DE MALHA 
61 - VESTUARIO E SEUS ACESSORIOS,DE MALHA 
62- VESTUARIO E SEUS ACESSORIOS ,EXCETO DE MALHA 
63- OUTROS ARTEFATOS TEXTEIS CONFECCIONADOS,SORTIDO~ 
64- CALCADOS,POLAINAS E ARTEFATOS SEMELHANTES,E SUAS 
65- CHAPEUS E ARTEFATOS DE USO SEMELHANTt:,E SUAS PARl 
66- GUARDA-CHUVAS,SOMBRINHAS,GUARDA-SOIS,BENGALAS,Ei 
67- PENAS E PENUGEM PREPARADAS,E SUAS OBRAS,ETC. 
68- OBRAS DE PEDRA,GESSO,CIMENTO,AMIANTO,MICA,ETC. 
69- PRODUTOS CERAMICOS 
70- VIDRO E SUAS OBRAS 
71- PEROLAS NATURAlS OU CULTIVADAS,PEDRAS PRECIOSAS,E 
73- OBRAS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU ACO 
74- COBRE E SUAS OBRAS 
75- NIQUEL E SUAS OBRAS 
76- ALUMINIO E SUAS OBRAS 
78- CHUMBO E SUAS OBRAS 
79- ZINCO E SUAS OBRAS 
80- ESTANHO E SUAS OBRAS 
81- OUTROS METAlS COMUNS,CERAMAIS,OBRAS DESSAS MATE! 
82- FERRAMENTAS,ARTEFATOS DE CUTELARIA,ETC.DE METAlS< 
83- OBRAS DIVERSAS DE METAlS COMUNS 
92- INSTRUMENTOS MUSICAIS,SUAS PARTES E ACESSORIOS 
93- ARMAS E MUNICOES,SUAS PARTES E ACESSORIOS 
95- BRINQUEDOS,JOGOS,ARTIGOS P/DIVERTIMENTO,ESPORTES, 
96- OBRAS DIVERSAS 
97- OBJETOS DE ARTE,DE COLECAO E ANTIGUIDADES 
SUBTOTAL 

3.151.421 4.492.194 43% 

21.862.171 42.106.299 93% 

67.997.489 152.682.381 125% 

191.855.265 272.085.204 42% 

58.857.705. 114.757.533 95% 

30.001.441 97.387.783 225% 

3.897.730 4.379.702 12% 

360.018.859 1.467.526.936 308% 

121.572 48.009 -61% 

3.675 41.085 1018% 

256.748.126 356.183.426 39% 

59.652.982 186.069.614 212% 

890.990 11.445.220 1185% 

8.729.783 1.856.329 -79% 

2.408.740 8.250.170 243% 

6.022.196 4.863.672 -19% 

299.448 18.109.827 5948% 

74.163.260 44.673.820 -40% 

2.005.739 2.045.614 2% 

11.455.366 12.171.249 6% 

5.448.278 8.692.262 60% 

31.394 9.198.097 29199% 

6.817.535 68.773.186 909% 

49.676.654 63.434.451 28% 

43.514.379 229.244.953 427% 

1.051.100.375 1.026.280.057 ·2% 

424.084 1.046.160 147% 

0 41.142 #DIV/0! 

3.029 49.949 1549% 

60.425.284 411.100.942 580% 

53.080.854 212.785.312 301% 

10.563.095 43.858.038 315% 

382.108.541 462.029.262 21% 

99.792.319 240.031.021 141% 

90.453.260 163.794.549 81% 

3.852.298 21.700.093 463% 

46.158.912 540.075.072 1070% 

2.891 5.285 83% 

18.760.328 22.543.468 20% 

45.150.750 37.457.873 -17% 

14.423.752 16.368.258 13% 

24.157.116 74.343.839 208% 

13.864.184 23.592.632 70% 

819.081 2.684.590 228% 

26.302.816 56.135.592 113% 

5.010.190 11.852.688 137% 

31.479.490 32.822.802 4% 

742.026 3.598.769 385% 

4.377.024.511 8.409.048.661 92% 

1.624.727 

283.229.410 

717.314.881 

211.736.145 

11.215.280 

5.043.244 

27.466 

5.823.480 

190.997 

540.278 

80.660.747 

295.167.556 

97.503.568 

294.486 

58.910 

66.514.154 

49.563.139 

17.990.553 

9.838.422 

8.553.805 

15.773.709 

2.608.390 

12.484.587 

14.793.293 

10.839.602 

3.159.833 

2.646.425 

352.194 

1.955.022 

30.781.081 

15.847.190 

50.645.486 

5.651.336 

229.683.185 

16.968.080 

4.887.526 

276.274.638 

103.284 

556.220 

323.032 

28.039.791 

63.348.534 

71.733.808 

8.689.868 

2.160.994 

35.418.664 

20.198.570 

2.012.430 

5.005.403.755 

3"\ 

·····"'R'!!!!II. 
-.v;~ 

2.308.642 42% 1.526.694 2.183.552 43% 
392.026.581 38% -261.367.239 -349.920.282 34% 

677.572.973 ·6% -649.317.392 -524.890.592 19% 
247.617.266 17% -19.880.880 24.467.938 223% 

5.893.071 -47% 47.642.425 108.864.462 129% 

1.096.827 -78% 24.958.197 96.290.956 286% 

3.465 -87% 3.870.264 4.376.237 13% 

4.794.201 -18% 354.195.379 1.462.732.735 313% 
313.531 64% -69.425 ·265.522 282% 

10.966 -98% -536.603 30.119 106% 

89.746.421 11% 176.087.379 266.437.005 51% 

80.653.247 -73% ·235.514.574 105.416.367 145% 

20.046.208 -79% -96.612.578 -8.600.988 91% 

237.020 -20% 8.435.297 1.619.309 81% 

65.631 11% 2.349.830 8.184.539 248% 
53.895.175 -19% -60.491.958 -49.031.503 19% 

12.464.394 -75% -49.263.691 5.645.433 111% 

12.827.188 -29% 56.172.707 31.846.632 43% 

5.230.863 -47% -7.832.683 -3.185.249 59% 

2.405.028 -72% 2.901.561 9.766.221 237% 
20.611.710 31% ·10.325.431 -11.919.448 15% 

230.084 -91% -2.576.996 8.968.013 448% 

1.489.975 -88% -5.667.052 67.283.211 1287% 

1.463.084 -90% 34.883.361 61.971.367 78% 
7.152.131 -34% 32.674.777 222.092.822 580% 

2.448.485 -23% 1.047.940.542 1.023.831.572 2% 
387.077 -85% -2.222.341 659.083 130% 

8.148 -98% -352.194 32.994 109% 

194.139 -90% -1.951.993 -144.190 93% 

40.333.249 31% 29.644.203 370.767.693 1151% 

12.935.604 -18% 37.233.664 199.849.708 437% 
39.326.770 -22% -40.082.391 4.531.268 111% 

9.094.034 61% 376.457.205 452.935.228 20% 

182.818.783 -20% -129.890.866 57.212.238 144% 

13.642.299 -20% 73.485.180 150.152.250 104% 

13.440.033 175% -1.035.228 8.260.060 898% 

122.222.435 -56% -230.115.726 417.852.637 282% 

514.954 399% -100.393 -509.669 408% 

280.065 -50% 18.204.108 22.263.403 22% 

1. 397.185 333% 44.827.718 36.060.688 20% 

34.562.474 23% -13.616.039 -18.194.216 34% 

56.369.734 -11% -39.191.418 17.974.105 146% 

29.942.110 -58% -57.869.624 -6.349.478 89% 

2.065.401 -76% -7.870.787 619.189 108% 

1.272.784 -41% 24.141.822 54.862.808 127% 

3.962.760 -89% -30.408.474 7.889.928 126% 

14.251.688 -29% 11.280.920 18.571.114 65% 

880.741 -56% -1.270.404 2.718.028 314% 

4.868.758.684 -3% -628.379.244 3.540.289.977 663% 
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INDUSTRIAS DE TRANSFORMA<;AO- ALTA TECNOLOGIA Exportac;ao 1997 Exportac;ao 2004 variar;ao Importac;ao 1997 Importac;ao 2004 Varia<;ao Saldo 1997 Saldo 2004 Val-ia<;Eio 

37- PRODUTOS PARA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA 15.015.313 29.045.261 93% 114.335.882 96.978.221 -15% -99.320.569 -67.932.960 32% 

86- VEICULOS E MATERIAL PARA VIAS FERREAS,SEMELHANTES,I 1.490.848 30.325.972 1934% 41.058.202 93.943.068 129% -39.567.354 -63.617.096 -61% 
87- VEICULOS AUTOMOVEIS,TRATORES,ETC.SUAS PARTES/AGEl 397.160.631 1.081.831.272 172% 483.117.180 332.432.808 -31% -85.956.549 749.398.464 972% 

88- AERO NAVES E OUTROS APARELHOS AEREOS,ETC.E SUAS P, 377.970.848 2.437.315.668 545% 612.978.513 319.095.754 -48% -235.007.665 2.118.219.914 1001% 

89- EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES 1.435.443 10.569.401 636% 9.450.092 4.410.703 -53% -8.014.649 6.158.698 177% 

91 - RELOGIOS E APARELHOS SEMELHANTES,E SUAS PARTES 659.601 377.650 -43% 1.715.379 1.170.570 -32% -1.055.778 -792.920 25% 

94- MOVEIS,MOBILIARIO MEDICO-CIRURGICO,COLCHOES,ETC. 64.612.254 374.443.320 480% 71.760.276 51.835.346 -28% -7.148.022 322.607.974 4613% 

SUBTOTAL 858.344.938 3.963.908.544 362% 1.334.415.524 899.866.470 -33% -476.070.586 3.064.042.074 544°/o 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMA<;Ao- INFORMATICA Exportac;ao 1997 Exportac;ao 2004 variac;ao Importac;ao 1997 !mportac;ao 2004 Variac;ao Saldo 1997 Saldo 2004 Variac;ao 

84- REATORES NUCLEARES,CALDEIRAS,MAQUINAS,ETC.,MECAN 1.285.080.435 2.121.916.170 65% 3.234.648.069 2.722.389.334 -16% -1.949.567.634 -600.473.164 -69% 

85- MAQUINAS,APARELHOS E MATERIAL ELETRICOS,SUAS PARTI 618.637.964 969.077.594 57% 2.556.576.609 1.404.696.727 -45% -1.937.938.645 -435.619.133 -78% 

90 -INSTRUMENTOS E APARELHOS DE OPTICA,FOTOGRAFIA,ETC 72.415.033 115.241.403 59% 814.011.286 731.140.058 -10% -741.596.253 -615.898.655 -17% 

SUBTOTAL 1.976.133.432 3.206.235.167 G2% 6.605. 235.964 4.858.226.119 -26% -4.629.102.532 -1.651.990.952 64% 

TRANSA<;OES ESPECIAIS Exportac;ao 1997 Exportac;ao 2004 Variac:;:ao Importac;ao 1997 Importac;ao 2004 Variac;ao Saldo 1997 Saldo 2004 Variac;ao 

99- TRANSACOES ESPECIAIS 27.785.512 23.510.700 -15% 0 0 0% 27.785.512 23.510.700 -15% 

SUBTOTAL 27.785.512 23.510.700 -15% 0 0 0% 27.785.512 23.510.700 -15% 

TOTAL 9.276.213.736 20.038.419.925 116% 13.706.094.568 11.339.822.329 -17% -4.429.880.832 8.698.597.596 296% 

FONTE: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO 
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Os dados hist6ricos do comercio bilateral EUA-Brasil entre 1981 e 2002 

demonstram que o vertiginoso crescimento das compras brasileiras a partir de 1994 

fez com que o saldo comercial, que era favoravel ao Brasil desde 1981, invertesse o 

sinal e o Brasil apresentasse um deficit de quase US$ 1,1 bilhao em 1999. A partir 

do ana 2000 houve uma retomada das exportagoes, que chegaram a US$ 15,35 

bilhoes em 2002. No mesmo period a as importagoes soma ram US$ 10,28 bilhoes. 

Desse modo, o saldo do comercio bilateral em 2002 foi favoravel ao Brasil em US$ 

5,07 bilhoes. Neste mesmo periodo os EUA ultrapassaram a Uniao Europeia como 

principal destino das exportagoes brasileiras. As vendas para o mercado americana 

corresponderam a 25,4 % do total, ja o comercio com a Uniao Europeia representou 

25% no mesmo periodo. 

Em 2003, as exportagoes brasileiras cresceram 21% em relagao a 2002. 

No entanto, para os Estados Unidos o crescimento foi menor, 8,8 %. Este resultado 

recolocou o comercio com os EUA em sua posigao hist6rica como segundo maior 

mercado para os produtos brasileiros. Contudo, se considerarmos os pafses 

membros da Uniao Europeia individualmente, os Estados Unidos passam a ser o 

principal mercado para os produtos brasileiros e o principal fornecedor do Brasil. As 

importagoes provenientes dos Estados Unidos tem apresentado, desde o ana 2000, 

quedas sucessivas e somaram em 2003 US$ 9,7 bilhoes. Este resultado foi 6,8% 

abaixo do total importado dos EUA no ana anterior, mas, ainda assim, correspondeu 

a 20,1% do total importado pelo Brasi! em 2003. 

A pauta de exportagao para os EUA e composta principalmente par 

produtos manufaturados (avioes; aparelhos transmissores ou receptores; calgados; 

autom6veis; siderurgicos semimanufaturados; motores para vefculos; autopegas; 

ferro fundido bruto e ferro Spiegel; bombas, compressores e ventiladores). Desta 

forma, os EUA sao o maior comprador de produtos manufaturados no Brasil. Em 

2003 os EUA adquiriram 30% das vendas nacionais deste segmento. 0 contraste 

com a Uniao Europeia e significativo: em 2002 os EUA compraram 35,62% dos 

produtos industrializados brasileiros, 24,91% dos semimanufaturados e apenas 

6,74% dos produtos basicos. A UE comprou 16,47% dos manufaturados, 24,65 dos 

semimanufaturados e 43,78% dos produtos basicos. Os produtos manufaturados 
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representaram 76,45 % das exporta<;6es para os Estados Unidos em 2003 e apenas 

35,9% para a Uniao Europeia. 

0 saldo do grupo agricultura se manteve nos mesmos patamares de 1997 

para 2004, apenas com uma variac;ao negativa de 0,39%. Confirmando o status de 

grande exportador de graos e afins, o Brasil conquistou um saldo de mais de US$ 

400 milhoes frente aos Estados Unidos. Este saldo positivo se repete nos grupos de 

pesca e industrias extrativas com valores na ordem de US$ 169 milhoes e 3 bilh6es 

de d61ares respectivamente. 

Com relac;ao ao grupo industrias de transformac;ao, o Brasil teve um 

surpreendente superavit de US$ 3,5 bilh6es em 2004, um acrescimo de 663% em 

relac;ao a 1997. 0 resultado mais surpreendente foi o encontrado no conjunto 

industria de transforma<;ao de alta tecnologia: um superavit de mais de US$ 3 

bilh6es. 

Defendendo a ideia de que o Brasil possui uma postura complementar em 

relac;ao a economia norte-americana e nao concorrencial, isto pode ser provado 

caso se observe com maior interesse o grupo informatica. Pelo fato deste grupo ser 

considerado como uma industria de ponta que necessita de alta tecnologia para ser 

desenvolvida, e obviamente reservado principalmente aos paises ricos, o Brasil 

possuiu um deficit nesta conta de mais de US$ 1,6 bilh6es. 

3.5. Brasil e EUA: economias concorrentes ou complementares? 

Em 1992, Lester Thurow, um economista do Massachussetts Institute of Technology, 
publicou um livro cujo titulo era Cabeqa a Cabeqa: A Futura Batafha entre Japao, Europa e 
Estados Unidos. 0 livro que se tornou um dos mais vendidos internacionalmente, 
propunha que o mundo era caracterizado por (nas palavras de Thurow) ganhadores
perdedores de competi9ao, na qual o sucesso de um pafs devia acontecer as custas do 
outro (KRUGMAN e OBSTFELD, 1999, pg 282). 

Em 1996, no Valentine's Day, o canditado republicano a presidencia Patrick 

Buchanan parou em uma floricultura para comprar uma duzia de rosas para sua 

mulher. 

Aproveitou a ocasiao para fazer um discurso denunciando a crescente 

importa<;ao de flares nos Estados Unidos, que ele reclamava estar deixando os 
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produtores de flores norte-americanos fora do neg6cio. De fato, e verdade que uma 

crescente fatia do mercado norte-americana de rosas no inverno e suprida por 

importa<;6es provenientes da America do Sui. 

0 caso das rosas oferece um excelente exemplo das razoes pelas quais o 

comercio internacional pode ser benefico. Devemos considerar em primeiro Iugar a 

dificuldade de oferecer aos namorados norte-americanos flores em fevereiro. As 

flores deveriam crescer em estufas aquecidas, com altos custos em termos de 

energia, investimento de capital e outros recursos escassos. Esses recursos 

poderiam ser usados na produ<;ao de outros bens. lnevitavelmente ha uma rela<;ao 

conflitiva. De maneira a produzir rosas no inverno, a economia norte-americana deve 

produzir menos outros bens, como computadores. Os economistas utilizam o termo 

custo de oportunidade para descrever tais rela<;6es conflitivas: o custo de 

oportunidade das rosas em termos dos computadores e o numero de computadores 

que poderiam ter sido produzidos com os recursos usados na produ<;ao de um 

determinado numero de rosas. 

Vamos supor, por exemplo, que nos Estados Unidos crescem atualmente 

dez milhoes de rosas para venda no Valentine's Day, e que os recursos utilizados 

para a produ<_;:ao de rosas poderiam Ter produzido cem mil computadores. Portanto, 

o custo de oportunidade desses dez milhoes de rosas sao cem mil computadores. 

No entanto, esses dez milhoes de rosas poderiam ter crescido na America 

do Sui. E. muito provavel que o custo de oportunidade das rosas em termos de 

computadores fosse menor do que nos Estados Unidos. Por um motivo: e muito 

mais facil fazer crescer rosas em fevereiro no Hemisferio Sui, onde e verao em 

fevereiro em vez de inverno. Mais ainda, os trabalhadores na America Latina sao 

menos eficientes que nos Estados Unidos na prodU<;ao de bens sofisticados, como 

computadores, o que significa que um dado montante de recursos usados na 

produ<_;:ao de computadores rende menos que computadores na America do Sui que 

nos Estados Unidos. Portanto, a rela<_;:ao conflitiva entre rosas e comutadores na 

America do Sui pode ser alga proximo de dez milhoes de rosas para somente trinta 

mil computadores. Esta diferen<;a em custos de oportunidade oferece a possibilidade 

de um mutuo beneffcio na produ<;ao mundial (KRUGMAN e OBSTFELD, 1999, pg 

14). 
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Segundo KRUGMAN e OBSTFELD (1999, pg 282), enquanto a ret6rica da 

competividade mostrou-se muito atraente para politicos e pessoas de neg6cios, a 

base analitica do conceito e um pouco obscura. 

3.6.ALGA, UE, MERGOSUL e OMG 

Gerca de 51% das exporta<;6es brasileiras se destinam ao hemisferio. 

Gerca de 70% desses sao produtos manufaturados, principalmente oriundos do 

estado de SP e 60% desse comercio sao restringidos de alguma maneira. Cerca de 

28% de nossas exporta<;6es vai para a Europa e, desses, 60% sao produtos 

agricolas. De 23 a 24% e exportado para a America do Sui e, desses, cerca de 60% 

sao manufaturados. 

As negocia<;6es hemisfericas devem ser conduzidas de maneira a 

preservar algumas margens de preferencia que o pais ja disp6e no sistema da 

ALADI. A plena implanta<;ao da ALGA significara tarifa zero para pelo menos 85% 

dos produtos (subtrafda os 15% da lista de exce<;ao). lsso fara com que ocorra um 

deslocamento do Brasil nos mercados da regiao, inclusive dos produtos 

industrializados vindos com tarifa zero dos EUA. Varias empresas no Brasil s6 

exportam devido a este recurso. Nao sao competitivas e teriam serios problemas 

com a ALCA. Para tanto, e necessaria multiplicar os estudos setoriais sabre os 

possiveis impactos da ALCA, pois se nao for negociada corretamente, o Brasil tem 

muito a perder. 

Por essa razao, assim como pela propria 16gica das integra<;6es ffsica e 

infra-estrutural, o Brasil necessita se concentrar na ideia de America do Sui e nao na 

America Latina. Esta referencia de America do Sui e compatfvel com o papel politico 

que o Brasil tem que buscar representar, de forma explfcita e madura: o papel de 

lfder da regiao. Porem, e necessaria ter em mente que a pauta minima que o Brasil 

esta demandando para entrar na ALCA e mais do que o Mexico conseguiu para 

ingressar no NAFT A. Nesse senti do, para o Brasil, a ALGA tera de ser um NAFTA 

plus . 
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0 Fast Track (atual Trade Promotion Act) tem cerca de 60% de chances de 

nao ser concedido. Disputas internas no congresso norte-americana, como 

mencionado acima, indicam grande dificuldade para a sua aprovac;ao. Por exemplo, 

ano que vem se tera a "mid-term election" em que, em geral, ganha o partido da 

oposic;ao. 0 proprio senador que presidente a Comissao Financeira corre o risco de 

nao ser reeleito. Porem, caso a autorizac;ao seja aprovada, e bem possivel que ela 

contenha itens ambientais e de "labour standards". 

No que tange ao Mercosul, a avaliac;ao e que e necessaria "dar um passo 

atras para depois dar dois a frente". A conjuntura dos paises nao favorece avanc;os 

substanciais e, ao mesmo tempo, nao justifica o fim desse projeto. 0 embaixador 

acredita que o Mercosul segue sendo do interesse do pais. Mas, tal qual ocorreu na 

Comunidade Europeia quando a Franc;a vetou a entrada da lnglaterra, foi a 

possibilidade de avanc;ar em varios campos simb61icos que manteve o projeto da 

uniao europeia vivo. 0 Mercosul pode e deve avanc;ar no campo simb61ico, em 

outras bases que nao a insistencia em forc;ar uma Tarifa Externa Comum a qualquer 

prec;o. Por exemplo, pode-se avanc;ar na simplificagao dos Mecanismos de Soluc;ao 

de Controversias, pode-se avangar tambem no campo institucional. Deve-se ter clara 

que a prioridade deve sera de manter a uniao do bloco antes de querer fortalece-lo. 

Finalmente, o mesmo processo que o Brasil logrou fazer em relac;ao a 

ALCA, definindo uma pauta minima sem a qual nao teria interesse em tomar parte 

nas negociagoes, deve ser feito tambem em relac;ao a OMC. Afinal, tem-se 

consolidado a percepgao de que apenas os Pafses Desenvolvidos safram ganhando 

com a Rodada Uruguai do GATT, exatamente pela falta de uma pauta minima por 

parte dos pafses em desenvolvimento. 

3.7. Conteciosos 

Os Estados Unidos possuem uma grande quantidade de normas e 

regulamentos. Mais critico e o fato de os regulamentos serem determinados em tres 

diferentes nfveis (federal, estadual e local), com pouca ou nenhuma interac;ao entre 

si, gerando, em alguns casos, regulamentos conflitantes. Situac;ao similar ocorre 



38 

com a elaboragao de normas, que sao feitas por ma1s de 600 instituigoes 

organizadas em torno de setores produtivos, campos profissionais ou disciplinas 

academicas. 0 Institute Nacional de Padroes e Tecnologia (NIST) coordena o uso de 

regulamentos tecnicos pelo governo federal e seus organismos, bem como o 

programa nacional de comprovagao de conformidade. 0 Institute Nacional de 

Normas (Ansi), uma instituigao privada, coordena grande parte dos elaboradores 

privados de normas. 

Embora essas normas e regulamentos nao sejam intencionalmente 

discriminat6rios, a complexidade do sistema norte-americana ja e, por si s6, uma 

barreira importante a ser transposta pelos exportadores brasileiros., A complexidade 

do sistema resulta geralmente em falta de transparencia, aumentando 

consideravelmente o custo para se adquirir as informagoes necessarias relativas nao 

s6 as normas e regulamentos, mas tambem aos procedimentos de avaliagao de 

conformidade. Esses custos atingem com maior intensidade as pequenas empresas. 

Os contenciosos, ou seja, as questoes comerciais em que os paises ainda 

nao entraram em acordo, seja porque defendem seus mercados como questao de 

seguranga nacional, ou seja porque os defendem por questoes simplesmente 

comercial defendendo algum setor especifico, sao de suma importancia nas relagoes 

comerciais. Em regra quando os pafses se sentem prejudicados por questoes 

comerciais, eles levam a corte da OMC que julga estes casas. A seguir sao 

mencionados alguns contenciosos entre o Brasil e os Estados Unidos. 
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Tabela 5- Contenciosos Brasil e EUA (2005) 

Produto Barreira 

Suco de Laranja Tarifa 

Alcool Etilico 

Ar;Llcar 

Fumo 

Subsidies 

Quotas tarifarias 

Apoio aos produtores 

intern as 

Observac;:ao 

Em 2000, o suco de Jaranja concentrado reconstituido foi objeto de tarifa especifica de US$ 0,0785 I litro (equivalente ad valorem: 56%), 

estando prevista uma reduc;:ao de 2,5% em 2001. 

Reduc;:ao da participar;ao brasileira no mercado norte-americana de 91% para 71% entre 1992 e 1999. 

Sem as restrir;6es tarifarias, ca\cula-se que o Brasil ocuparia todo o mercado america no eo ganho total seria de pouco mais de US$1 bilhao. 

As importac;:6es de alcoa\ etilico sao taxadas em 2,5% pelo impasto de importar;ao e em US$0,54 por ga\ao pelo impasto especial -

excise duty. Considerando-se o prec;:o media do alcoa\ (atacado) em cerca de US$1 ,20 I galao, esses do is gravames representam um 

carga tributaria de 50% sabre o prec;:o do produto importado. 0 produtor interne nao paga o excise duty, a titulo de incentive ao usa de 

combustiveis oxigenados. 

0 Brasil, no caso deste produto, nao e beneficiado pelo SGP. 

Exportac;:6es de ac;:ucar em bruto sujeitam-se a uma tarifa especifica intraquota de US$14,60 I ton, cujo equivalente ad valorem 

estimado em ate 10,1 %. Os paises da America Central e os Andinos estao isentos de tarifas. As tarifas extraquota estao sujeitas a 

US$338,70 I ton, que para prec;:os entre US$200-250 I ton significam tarifas ad valorem de 140-170%. 0 Mexico paga tarifa extraquota 

de US$282,47 1 ton, devendo ter livre acesso em 2008. 

A quota brasileira para o a no fiscal de 200112002: e de 162.422,05 ton I a no. 

Com a introduc;:ao do sistema de quotas em 1982, as exportac;:6es de ar;ucar brasileiro para os EUA recuaram 60%. 

Por considerar que o Brasil possui vantagens comparativas nesse produto, ele e o Llnico pais latina-americana nao beneficiado pelo 

SGP. 

Ha determinar;ao de que 75% do fumo utilizado na fabricar;ao do cigarro norte-americana deve ser produzido localmente. 

Quota brasileira anual: 80.200 toneladas metricas. 

Tarifa intraquota: de US$ 0,386 a US$ 0,421 por kg (Posir;ao NCM 2401.20- 1999), equivalente ad valorem estimado em ate 108,2%. 

Tarifa extraquota: ate 350%. 

n·r~ 



Carne de Frango Subsidies 

Carne Suina Medidas sanitarias 

Falta de acordo 
Carne Bovina 

sani\ario 

Morosidade na 

aplicac;ao de medidas 
Frutas e Vegetais 

sanHarias e 

Siderurgia 

Ferro-Ligas 

fitossan ita rias 

Medidas antidumping 
e 
e direitos 

compensat6rios 
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0 prec;o medio das exportac;oes americanas, US$ 700 I ton, e muito inferior aos prec;os internacionais medias (nunca abaixo de US$ 

1.000 I ton). 0 quito do frango cobrado do consumidor norte-americana (superior a US$ 2,00) e quase o dobro do que e praticado no 

mercado brasileiro (R$ 2,00), mostrando a competitividade do pais nesse setor. 

0 comercio de aves com os EUA e prejudicado, tambem, pela falta de acordo sanitaria entre as partes, que tambem se justifica pelo 

receio do Ministerio da Agricultura de que o mercado brasileiro seja invadido pelas carnes de frango norte-americanas, principalmente 

pedac;os nao consumidos naquele mercado. 

A barreira e imposta devido ao registro, no passado, de contaminac;ao por aftosa e peste suina africana (1974) do rebanho suino 

brasileiro. 

Nao ha, no memento, iniciativas concretas para entendimentos sanitarios entre Brasil e Estados Unidos. Nao existe reconhecimento 

mlltuo de areas livres ou de baixa incidencia de enfermidades. 

Ha dificuldade em estabelecer equivalencia de processes de verificac;ao sanitaria 

Nao ha equivalencia de processes de verificac;ao san1taria. 

Nao ha reconhecimento de areas livres ou de baixa intensidade de enfermidades. 

0 6rgao oficial americana (USDA) opera de maneira vagarosa e burocratica na realizac;ao de exames e provas para efetivo controle de 

doenc;as e pragas, bem como as analises de risco. Exemplo: mamao papaia brasileiro teve processo de aprovac;ao iniciado em 1993 e 

concluido apenas em 1998. 

0 Brasil e um dos paises mais atingidos pelas medidas de defesa comercial aplicadas pelos Estados Unidos. 

Sobretaxas vao de 6% a 142% 

Fonte: Ministerio do Desenvolvimento Industria e Comercio 

c;~ 
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Diante dos numeros apresentados neste capitulo, ve-se que o Brasil tem 

decidido cerscer no comercio internacional. Nos ultimos anos os governos, dentro 

das limita<_;:6es em que estao inseridos, vem tentado se ajustar nas regras do 

comercio internacional. Sabe-se que nao e nada facil concorrer neste ambiente. A 

visao de uma unica aldeia global e que um pais interage com o outro, tem ser 

tornado cada vez mais o centro das decis6es polfticas e tecnicas no Brasil. Os 

acordos comerciais vem se fortalecendo cada dia mais e na verdade estamos 

aprendendo a jogar este jogo. 
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4. CONCLUSAO 

Nos EUA, a percepc;:ao dominante e de que o Brasil e um pafs de 

relevancia relativa fora do hemisferio, com a excec;:ao de alguns temas globais. 0 

quadro se altera quando se trata de assuntos hemisfericos ou quando se trata de 

temas como comercio, direitos humanos e meio ambiente, quando entao o Brasil 

passa a ser visto como um ator politico importante. lmportancia, nesse caso, implica 

em ser consultado com freqDencia, assim como influenciar nas tomadas de decisao. 

Mais do que isso, no ambito regional, o Brasil e visto como uma "lideranc;:a natural" e, 

ao contrario do que se tem afirmado, os EUA tem apoiado essa lideranc;:a do pais, 

inclusive a propria formac;:ao do Mercosul e a iniciativa de convocac;:ao do encontro 

de Presidentes da America do Sui, como fator de maior estabilidade e de maior 

coordenac;:ao politica. 

Diante desse cenario, o objetivo estrategico do governo brasileiro passou a 

ser o de aumentar o nfvel de conhecimento e de interesse no Brasil. Parte desse 

esforc;:o consiste em tornar mais explicita a densidade das relac;:oes econ6micas 

existentes entre os dois pafses. Por exemplo, tornando conhecido o fato de que mais 

de 420 das 500 maiores empresas americanas terem neg6cios no Brasil, ou ainda, 

de que o Brasil e o 13° parceiro comercial dos EUA. Ou seja, busca-se lograr maior 

capacidade de barganha atraves de um forte trabalho de informac;:ao e de mudan<;a 

na percepc;:ao do pais, principalmente na comunidade polftica, empresarial e 

academica. 

A chave para entender a performance internacional do atual governo dos 

EUA e atraves da no<;ao de interesse de seguranc;:a nacional. Tem sido essa a base 

do posicionamento atual desse pais frente as quest6es ambientais (retirada do pafs 

do Protocolo de Kioto ), nas questoes de armamento (tanto na decisao favoravel ao 

escudo anti-balisitico, como sobre a retirada do pais do acordo de armas quimicas), 

e nas questoes energeticas (como a decisao de autorizar a explora<;ao de petr61eo 

em reserva ecol6gica no Alasca). Mais surpreendente, no entanto, tem sido as 

declarac;:oes do governo no que tange a politica agricola, que passou a ser baseada 

na ideia de Seguranc;:a Alimentar como uma questao de Seguranc;:a Nacional. Nesse 
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ponto, o objetivo de auto-suficiencia na Produgao de Alimentos passou a nortear 

essa polftica em detrimento dos princfpios da livre concorrencia e do livre comercio. 

Portanto, mais do que 'apenas' conservador, esse governo tem claramente 

referenciado suas decis6es na ideia de interesse de Seguranga Nacional. 0 

resultado dessas decis6es tem sido uma linha extremamente conservadora e fora 

dos parametros usuais da maioria (mainsteam) da populagao. Por essa razao, e de 

se esperar um gradual ajuste nas orientag6es do governo. 
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SECEX I DE/NT Estados Unidos 

1- Os Estados Unidos 

1.1- Rehu;oes Comerciais Brasil- Estados Unidos da America 

Os Estados Unidos da America (EUA), com uma populac;ao supe1ior a 284 mill1oes de 
habitantes e com PIB que ultrapassa os US$ 10 11-ill1oes, sao uma das economias mais 
desenvolvidas do mundo e o segundo maior mercado para as exportac;oes brasileiras. Em 
2003 as vendas para os EU A somaram US$ 16,9 bilhoes, o que conespondeu a 23,1% do 
total expmiado. Estas vendas resultaram em run superavit superior a US$ 7,1 bilboes, o que 
conespondeu a 28,9% do saldo da balanc;a comercial brasileira. Os EUA ficaram atras 
apenas da Uniao Europeia tomada em conjunto. As vendas para o mercado europeu 
ultJ·apassaram US$ 18,1 bilhoes (24,8% do total exportado) e propiciaram ru11 superavit de 
US$ 5,4 bilhoes para o Brasil (21,8% do saldo da balanc;a). 

Os dados hist6ricos do comercio bilateral EUA-Brasil entre 1981 e 2002 demonstram 
que o vertiginoso crescimento das compras brasileiras a pmiir de 1994 fez com que o saldo 
comercial, que era favoravel ao Brasil desde 1981, invertesse o sinal e o Brasil ;presentasse 
run deficit de quase US$ 1, 1 bilhao em 1999. A pmiir do ano 2000 houve uma retomada das 
expmiac;oes, que cbegaram a US$ 15,35 bill16es em 2002. No mesmo periodo as imp01iac;oes 
somara111 US$ 10,28 bilhoes. Desse modo, o saldo do comercio bilateral em 2002 foi 
favonivel ao Brasil em US$ 5,07 bilboes. Neste mesmo periodo os EUA ultrapassm·mn a 
Uniao Emopeia como principal destino das expmiac;oes brasileiras. As vendas para o 
mercado mnericm1o conesponderam a 25,4 % do total, ja o comercio com a Uniao Europeia 
representou 25% no mesmo periodo. 

Em 2003, as expmiac;oes brasileiras cresceram 21% em relac;ao a 2002. No entanto, 
pm·a os Estados Unidos o crescimento foi menor, 8,8 %. Este resultado recolocou o comercio 
com os EUA em sua posic;ao hist6rica como segundo maior mercado para os produtos 
brasileiros. Contudo, se considerm1nos os paises membros da Uniao Emopeia 
individualmente, os Estados Unidos passm11 a ser o p1-incipal mercado para os produtos 
brasileiros e o p1-incipal fomecedor do BrasiL As irnpmiac;oes provenientes dos Estados 
Unidos tem apresentado, desde o ano 2000, quedas sucessivas e somarmn em 2003 US$ 9,7 
bill1oes. Este resultado foi 6,8% abaixo do total impo1iado dos EUA no a110 a11terior, mas, 
ainda assin1, conespondeu a 20,1% do total impmiado pelo Brasil em 2003. 

Comercio Bilateral Brasil- Estados Unidos 
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SECEX I DE/NT Estados Unidos 

A pauta de expmia9aO para OS EUA e composta principalmente por produtos 
manufaturados ( avi5es; aparelhos transmissores ou receptores; cal9ados; autom6veis; 
siderurgicos semimanufaturados; motores para veiculos; autope9as; feno fundido bruto e 
feno Spiegel; bombas, compressores e ventiladores). Desta fom1a, os EUA sao o maior 
comprador de produtos manufaturados no Brasil. Em 2003 os EUA adquiriram 30% das 
vendas nacionais deste segmento. 0 contraste com a Uniao Europeia e signi:ficativo: em 
2002 os EUA compraram 35,62% dos produtos industiializados brasileiros, 24,91% dos 
semimanufaturados e apenas 6,74% dos produtos basicos. A UE comprou 16,47% dos 
manufaturados, 24,65 dos semimanufaturados e 43,78% dos produtos basicos. Os p·odutos 
manufaturados representaram 76,45 % das e:>,.']JOiia96es para os Estados Unidos em 2003 e 
apenas 35,9% para a Uniao Europeia. 

1.2- Legislnr;:iio comercialnorte-americana 

Os dados de comercio Brasil - EUA sao bastante significativos, mas pode1iam ser mais 
expressivos se nao fossem as baneiras de acesso ao mercado nmie americana. Apesar de ser 
uma das maiores economias do mundo e de defender o Livre Mercado em todos os foros 
intemacionais, os Estados Unidos possuem uma legisla9ao comercial intema que possibilita 
a aplica9ao de diversos instrumentos de defesa comercial independentemente da atua9ao da 
OMC. 

A Embaixada brasileira em Washington divulgou em outubro de 2003 um Estudo 
sobre baneiras a produtos e restli96es a servi9os e investin1entos nos EUA. De acordo com 
este estudo, a legisla9ao comercial nmie-americana inclui mecanismos para remedim· efeitos 
indesejaveis da abe1iura comercial - desde praticas de competidores que configurem alegada 
"concom~ncia desleal" com produtores nacionais, como dmnping e subsidios, ate restri96es a 
titulo de· seguran9a nacional, passando por instrurnentos que pe1Tl1item intenomper um subito 
influxo de importa96es no mercado intemo ou pressionar pelo fim de bmTeiras alegadmnente 
discriminat6rias a exp01ia9a0 de produtos norte-mnelicanos a outros paises. 

A legisla9ao comercial dos EUA e sua implementa9ao revelm11-se incompativeis com 
as regras do sistema multilateral de comercio -no antigo GATT e, desde 1995, na OMC. Por 
esse motivo sao fi:equentemente questionadas na OMC. 

A recente "Autoridade de Promo9ao Comercial", ou TPA, aprovada pelo Congresso 
dos EUA em agosto de 2002, tomou a preserva9ao da legisla9ao comercial dos EUA um dos 
"principais objetivos negociadores" dos EUA nas negocia96es comerciais em curso, na OMC 
e em outr·os foros. Os principais mecmusmos de defesa comercial dos EUA sao: 

Secao 301- Baneiras as Exportayoes dos EUA 

A Se9ao 301 da Lei de Comercio (I'rade Act) de 1974 eo principal inst111mento legal 
para combater "praticas comerciais inj ustas" que afetmn a exporta9ao de bens e serviyos dos 
Estados Umdos. Pode ser usada para garantir a implementa9ao de direitos nmie-m11ericar1os 
sob acordos comerciais intemacionais e tmnbem para impedir pniticas "nao razoaveis, 
n~ustificaveis ou discrimn1at61ias" que onermn ou rest1ingem o comercio nmie-ame1icm1o. 
Basicamente, a Se9ao 301 confere ao Presidente dos EUA a autoridade pm·a detem1inar 
medidas de retalia9ao (com instrumentos seletivos de prote9ao) a paises que mantem 
baneiras que restlingem o acesso a seus mercados para expo1ia96es nmie-americm1as. 

2 
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0 processo se in.icia com uma peti~ao das pmies afetadas ao USTR que investiga as 
alega~oes. Se identificm· uma viola<;:ao da legisla<;:ao comercial, o USTR in.icia consultas com 
o govemo do pais visado, com vistas a uma solu<;:ao negociada. 0 caso pode passar para 
procedimento de solu<;:ao de controversias da OMC e o Presidente pode autorizar as medidas 
de retalia<;:ao - seja a retirada de concessoes tarifarias sob o GATT, ou a imposi~ao de novas 
tm-ifas. A maioria dos casos da Se<;:ao 301 resultaram em solu<;:ao bilateralmente negociada. A 
Se~ao 301 e contestada por muitos membros da OMC, dado seu cm·ater "bilateral". 

A "Super 301" foi incluida na Se<;:ao 301 por detennina~ao da Lei Abrangente de 
Comercio (Omnibus Trade Act) de 1988 e estipula que o USTR deve identificar m1ualmente, 
ate 30 dias depois da apresenta<;:ao do relat6rio anual "National Trade Estimate/Trade 
Bm1-iers in Foreign Countries" (Estimativa Nacional do Comercio Exterior/Barreiras 
Comerciais de Paises Estmngeiros ), as ban·eiras comerciais estrangeiras prioritarias para 
eliminas-;ao. Uma ban·eira e tm1to mais "p1-ioritaria" qum1to maior for o potencial de aumento 
das expmia<;:oes nmie-m11ericm1as caso seja eliminada. 

Em tese, a "Super 301" autoriza medidas de retalia<;:ao para as bmTeiras mais 
restritivas, a nao ser que se alcance solu<;:ao negociada. Japao, Brasil e India ja foram alvo de 
a<;:oes da Super 301, solucionadas pela via negociadora. A ultima re-autoriza<;:ao da Super 
301 deu-se por Ordem Executiva ("Executive Order") assinada pelo Presidente Clinton em 
mm-co de 1999 e vigorou ate 2001. Nao foi re-autorizada, ate o momento, pelo govemo 
Bush. 

A "Special 301" estipula que o USTR deve identificm· m1ualmente paises que 
denegmn prote<;:ao adequada e efetiva aos direitos de propriedade intelectual, ou que 
empe<;:am acesso justo e equitativo ("fair m1d equitable") a seus mercados domesticos para 
produtos norte-a111ericanos que necessitmn de prote<;:ao a propriedade intelectual. Paises com 
praticas mais onerosas ou com maiores efeitos negativos sobre a indlist1ia nmie-ame1icana 
sao designados paises estrm1geiros primitarios (priority foreign countries) e investiga96es 
sobre estes mercados sao iniciadas. Outros paises com problemas de prote<;:ao ou de 
aplica<;:ao da legisla<;:ao ("enforcement") de direitos de prop1iedade intelectual sao colocados 
- dependendo da gravidade das praticas - em uma lista de observa<;:ao 6mtch list) ou em 
uma lista de observa<;:ao pri01itfuia (priority watch list). 

Em 1993 o Brasil foi objeto de uma a<;:ao "Super 301" e tem figurado quase que 
continumnente, desde 1994, ou na lista de observa<;:ao, ou na lista de observa<;:ao primitaria. 
Em 2003 e em 2004 o Brasil foi colocado na lista de observa<;:ao p1ioritfu·ia. 

Ses:ao 201 - Salvaguardas 

A possibilidade de invocm uma "clausula de escape" dim1te do subito e imprevisto 
aumento de impmia<;:oes de um produto em circunstancias que mneacem a propria 
sobrevivencia da industria nacional naquele setor e reconhecida na OMC, sob o miigo XIX 
do GATT de 1994 e sob o Acordo de Salvaguardas. 
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Na legislas;ao nm1e-amelicana, o dispositivo foi codificado na Ses;ao 201 da Lei de 
Comercio (Trade Act) de 1974 e alterado diversas vezes desde entao. A lei pemlite a 
industria nacional do setor afetado peticionar a Comissao do Comercio Intemacional dos 
EUA (fnternationpl Trade Commission - ITC) protes;ao contra impm1as;oes que lhe estejam 
causando dano. E necessaria comprovar que as impm1as;oes causem, ou ameacem causm·, 
"dano grave" a indtistria nacional. A ITC efetua a investigas;ao das alegas;oes e emite parecer 
sobre as medidas "remediadoras" adequadas a serem aplicadas. A detenninas;ao final cabe ao 
Presidente dos EUA, podendo traduzir-se em tarifas adicionais, quotas de impm1as;ao 
impostas ao produto visado ou assistencia para o ajuste da industria nacional. Se o Presidente 
rejeitar o parecer da ITC, o Congresso pode contranestar sua decisao. 

A Ses;ao 201 pode, como visto no recente caso das salvaguardas do as;o, ser utilizada 
como fonna de proteger a industria nacional sem competitividade da conconencia de 
produtores estrangeiros mais eficientes. 

Seyao 337 da Lei de Tarifas ([ariff Act) de 1930 - Praticas Comerciais Desleais e 
Direitos de Prop1iedade Intelectual. 

Esta Ses;ao e, sobretudo utilizada contra produtos impm1ados que venham a in:fiingir 
patentes e marcas registradas nos EUA, medim1te peti96es a Comissao do Comercio 
Intemacional. Ate 1988, era necessaria comprovar que as violas;oes de direitos de 
propriedade intelectual resultavam em dano para indtistrias nm1e-m11e1icanas. A Lei de 
Comercio de 1988 eliminou esse requisito, e tm11bem instmiu o USTR a identificar os paises 
que venhmn a proteger de fon11a inadequada direitos de propriedade intelectual de empresas 
dos Estados Unidos. 

Ses;ao 232 - Exce<;ao de Segurans;a Nacional 

Esta Ses;ao da Lei de Comercio (Trade Act) de 1962 confere ao presidente dos EUA a 
autoridade para restringir a impmias;ao de qualquer produto que mneace prejudicm os 
interesses de segurmwa nacional. As peti96es sob esta clausula sao investigadas pelo 
Depmiamento de Comercio, que deve avalim· se as impm1as;oes inibem a produs;ao intema de 
equipamentos necessarios aos objetivos de defesa nacional. A dete1minayao fmal de qum1to a 
ados:ao de medidas ao amparo dessa Ses:ao cabe ao presidente. 

Se<;ao 303- Direitos Compensat6rios 

A legislas;ao sobre direitos compensat6rios existe nos EUA desde 1897. A "Ses;ao 
303" foi instituida pela Lei de Comercio (Trade Act) de 1930, pem1itindo as;ao contr·a 
subsidios govemamentais concedidos a produtos impm1ados, quando a importas;ao destes 
causa ou m11eas;a causm· danos mate1iais a indtistria nacional concorrente. Petis;oes iniciais 
podem ser intr·oduzidas tm1to pela indtist1ia nacional qum1to pelo govemo. A detem1inas;ao da 
margem de subsidios cabe a AdministTas;ao do Comercio Intemacional ({nternational Trade 
Administration) do Departamento de Comercio. A deten:ninas;ao de dano cabe a Comissao do 
Comercio Intemacional dos EUA; em caso positivo, uma tmifa compensat6ria identica a 
mm·gem de subsidio e automaticm11ente estabelecida 

Nas negocias;oes da ALCA, os Estados Unidos tem adotado posis;ao rigida e in:flexivel 
no que diz respeito a sua recusa em negociar, no ambito hemisferico, qualquer tipo de 
entendimento que discipline e tome mais tr·anspm·ente a aplicas;ao de instrumentos de defesa 
comercial. 
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Se9ao 731 - AntidLU11p:ing 

A primeira lei de dumping dos EUA foi sancionada em 1921. A "Seyao 731" aparece 
na Lei de Comercio de 1930. A demonstrayao de dumping exige comprovar que o produto 
importado e comercializado nos EUA a "preyos inferiores ao valor justa" (fair value), dai 
derivando dano material a industTia nacional. "Preyos infe1iores ao valor justa" sao preyos 
inferiores aos praticados no mercado do pais de origem ( ou terceiro mercado ), ou a baixo do 
custo de produyao. Como no caso de subsidios, petiyoes iniciais podem ser apresentadas 
tanto pela indtisuia nacional quanta pelo govemo. A detenninayao da margem de dLUllping 
cabe a Administrayao do Comercio Intemacional do Depmiamento de Comercio. A 
detenninayao de dano cabe a Comissao do Comercio Intemacional, 6rgao govemamental 
:independente; se positiva, uma tmifa identica a margem de dlllllping e automaticmllente 
estabelecida. Cetias praticas do Depmiamento de Comercio, como o uso freqtiente da melhor 
infmmayao disponivel, tem sido prejudiciais aos expmiadores brasileiros. 

1.3- Situacfio atual do conu!rcio exterior norte-americano 

0 Esctit6rio de Representayao Comercial dos EUA (USTR) e o 6rgao responsavel pelo 
estabelecimento das posiyoes negociadoras e pela coordenayao da politica comerciaL a qual 
esta estabelecida sabre dois objetivos: expandir mercados para seus expmiadores e garantir 
que competidores e parceiros esu·m1geiros pratiquem um comercio justa. 

0 comercio eA.ielior norte-ame1icm1o ( expmiayoes e impmiayoes de bens e de serviyos 
acrescidas dos lucros dos investimentos extemos) cresceu 6,5% em 2003, alcmwm1do 3,2 
tlilhoes de d6lares, o que representou 29,5% do PIB daquele pais. Os EUA foram, em 2002, 
a nayao com maior pmiicipayao no comercial nundial (19% no comercio de bens e 15% m 
comercio de serviyos). 

Apesar dos esforyos pm·a aumentar suas expmiayoes, os EUA apresentam deficit 
continuo em suas trocas comerciais. 0 saldo negativo, que era de 358 bilhOes em 2001, 
aumentou para 505 bilhOes em 2003. As estatisticas referentes ao ultimo m1o (2003) indicmn 
que as exportayoes atingiram US$ 1.020 tlilhao, enqum1to as impmiayoes somarm11 US$ 
1.525 uilhao. Foi regisu·ado aumento das impmiayoes provenientes dos p1incipais mercados, 
p1incipalmente da China, que aumentou em 24% suas vendas para os EUA e se tomou o 
segLU1do maior fomecedor daquele pais, atnis apenas do Canada. 

Os crescentes deficits comerciais somados ao aumento do desemprego tem levado 
autmidades nmie-m11elicm1as a questionar os tratados de livre comercio ja assinados e tem 
foryado o Govemo dos EUA a incrementar ~us pr6prios mecmlismos de proteyao comerciaL 
Os :fi:equentes abusos destes instlumentos de defesa tem sido questionados na OMC pela 
U11iao Europeia, pelo Brasil e por outros membros. 
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2-. Barreh·as Tari(drias 

2.1- Estrutura Tari@ria 

De acordo com a ultima revisao da politica comercial dos EUA, realizada em 2003, a 
estmtura tmifa1ia norte-ame1icana e composta de tarifas ad valore1n, especificas e compostas 
(combinac;ao de tarifas ad valorem e especi:ficas). Os Estados Unidos calculam os impastos 
de importac;ao devidos com base no valor FOB dos produtos. A estrutura tarifaria americana 
e baseada no Sistema Hm111onizado e, em 2003, consistia de 10.297 linhas tmifffiias 
divididas nos Capitulos 1 a 97, com oito digitos. 

Em 2002, apesar de 31% dos itens tarifa1ios terem entTado nos EUA livres de 
impastos, a media simples das tarifas MFN aplicadas, incluindo os equivalentes ad valorem 
de tmifas especi:ficas e compostas, foi de 5,1 %. Considerando somente os produtos agricolas, 
a media foi de 9,8%, enqum1t0 pm·a OS produtos nao agricolas essa media foi de 4,2%. 
Alguns produtos, contudo, receberam protec;ao talifaria na faixa entre 50% e 3 50%. 

As tarifas especi:ficas sao aplicadas, geralmente, para os produtos agricolas, quimicos, 
texteis, calc;ados e instrumentos de precisao. As tarifas especi:ficas e as compostas 
correspondem as maiores tarifas ame1icanas e seu equivalente ad valorem medio foi de 
11,2% em 2002, enquanto a media. das tarifas ad valorem foi de 4,3 %. 

A escalada ta1ifffiia, onde cresce a tm·ifa qum1to mais processado o produto, esta 
presente na estrutura tmifalia americana, espeCialmente para alimentos, bebidas, cigmTos, 

. texteis, couros, minerais nao metalicos e metais industliais basicos. No setor de alimentos e 
de bebidas veli:fica-se, em media, que os produtos sem processamento tem tarifas em tomo 
de 3%, os semi processados entre 6 e 8%, e os processados em tomo de 13%. Para texteis, 
artigos de vestufuio e couros, a diferenc;a maior de tarifas se da entre os produtos sem 
processamento com tm·ifas em torno de 2% e os semi processados com tmifas em tomo de 
10%. Pm·a estes ultimos, nao ha muita diferenc;a na media das tarifas entre semi processados 
e processados. 

Os Estados Unidos promoveram, como parte dos compromissos assumidos na Rodada 
Uruguai (1986 - 1993), a consolidac;ao de todas as linhas tarifarias dos Capitulos 1 ao 97, 
excluindo duas linhas relativas a petr6leo cru. Os EUA, em 2000, apresentaram a OMC a sua 
estrutura tm·ifalia consolidada com as tmifas iniciais e fmais, bem como os peliodos de 
implementac;ao. Segundo autmidades a111e1icm1as, as tmifas consolidadas na OMC coincidem 
com as aplicadas. Nas atuais negociac;oes da OMC, os EUA propuseram a eliminac;ao de 
todas as tarifas indusuiais ate 2015, alem de substm1ciais reduc;oes nas tarifas pm-a produtos 
aglicolas. 

0 aspecto mais negativo da estl-utura tariffuia a111ericana e a concentrac;ao dos maiores 
graus de prote<;ao em areas nas quais os paises em desenvolvimento sao mais competitivos, 
como em produtos aglicolas, alimentos, produtos de tabacaria, texteis e cal<;ados. Essas altas 
tarifas alcm19an1 niveis de 350% pm-a tabaco, 164% para amendoim e 132% para pasta de 
a111endoim (talifa extraquota). 
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As tarifas ad valorem mais elevadas se concentram nas se96es 1 (animais vivos e 
produtos do reino animal), 2 (produtos do reino vegetal), 4 (produtos das industrias de 
alimentos, de bebidas e de fumo), 11 (materias texteis e suas obras) e 12 (cal9ados). 
Defmindo como picas tariffuios as tarifas situadas quatro desvios-padrao acima da media -
acima, portanto, de 52,2% - contabilizam-se 12 picas tarifarios (a oito digitos) relativos a 
amendoim e fumo (Ver Tabela 1.1 0, pag. 73). 

0 Brasil enquadra-se entre os paises que mais so:fi·em os efeitos desse protecionismo 
seletivo. V arias setores nos quais temos maior competitividade intemacional sao afetados 
pelo nucleo duro do protecionismo nmie-americano. 

2.1.1- Tarifas especificas 

Os Estados Unidos aplicam tarifas especificas a cerca de 14% dos itens t31ifarios, 
principalmente a produtos das se96es 1 ( 31nmais vivos e produtos do reino animal), 2 
(produtos do reino vegetal), 4 (produtos das industrias de alimentos, de bebidas e de fumo ), 
6 (produtos quimicos), 11 (materias thieis e suas obras) e 18 (instrumentos e aparelhos de 
6ptica). 0 uso de tarifa especifica fomece, geralmente, maior prote9ao nominal que a 
proporcionada pela tarifa ad valorem, vista que a prote9ao tmifaria cresce a medida que o 
pre9o do produto se reduz. Com isso, os produtores estrangeiros mais competitivos sao 
relativmnente mais prejudicados pela imposi9ao da tarifa especifica. 

Entre OS produtos brasileiros suj eitos a aplica9aO de tarifas especificas 
destacam-se OS seguintes: jumo, ap{car, SUCO de laranja, alcoa! etflico, abacaxi, 
abacate, ·iaranja, limfio e uva. Note-se que alguns desses produtos nao registrmn expmia9ao 
para os Estados Unidos, seja por causa da prote9ao tariffuia, seja pela incidencia de outras 

· b31Teiras, como proibi96es fundadas em razoes s31utfuias ou fitoss311itfuias (ver se9ao 3.2, 
pag.11). Todavia, para alguns produtos como a goiaba e a manga, as importm;oes 
brasileiras estfio isentas de pagamento de tarifas especfjicas, em virtude de sua inclusfio no 
Sistema Geral de Preferencias- SGP. 

Os Estados U11idos tmnbem utilizmn tmifas compostas, nas quais o tributo de 
importa9ao e resultante da incidencia de uma tmifa ad valorem acrescida de uma tmifa 
especifica. As imp01ia96es de ciganos, por exemplo, estao sujeitas a esse tipo de talifa. 

2.1.2- Tarifas sazonais 

Impastos de impmia9ao de diversas frutas variam de acordo com a epoca do 3110 em 
que sao negociadas. A tarifa adU311eira p31·a uvas brasileiras, por exemplo, oscila de US$ 
1,13/m\ entre 15 de fevereil·o 31 de mar9o (SH 0806.10.20), a zero, de 1° de abril a 30 de 
junho (SH 0806.10.40) e a US$ 1,80/m3

, no restante do ano. Imp01ia9oes de melao, que sao 
livres de impasto de impmia9ao sob o Sistema Geral de Preferencias (SGP), entre 1 o de 
dezembro e 31 de maio, estao st.Yeitas a um impasto de 28% no resto do a110 ( o Mexico paga 
11,6%, e o melao cmibenho e livre de taxa9ao em qualquer periodo ). 0 mesmo ocone com a 
v31·iedade de melao cantaloupe que esta sujeita a um impasto de 12,8%, entre 1 o de agosto e 
15 de setembro (o de migem mexic3113. e taxado em 4% e o caribenho e isento), no rest311te do 
3110, ele e livre de taxa9ao. 0 mesmo ocmTe com outras :fiutas, por exemplo, uvas, pomelos 
(grapeji-uit), mel311cias, outros meloes e peras. 
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No caso das importa<;oes de pomelos (toronj a ou toranja), a tarifa e de 1,9 centavos de d6lar 
por quilograma entre 1° de agosto e 30 de setembro (SH 0805.40.40); para o mes de outubro (SH 
0805.40.60) a tarifa e de 1,5 centavo de d6lar por quilograma e 2,5 centavos nos demais dias do 
ano (SH 0805.40.80). Os melOes dos tipos ogen e galia (SH 0807.19.50 e 0807.19.60) estao 
isentos do pagamento da tarifa devido ao SGP. As demais variedades de melao beneficiam-se de 
isen<;ao tmifaria (SH 0807.19. 70), devido ao SGP, entre 1 o de dezembro e 31 de maio. Para a 
posi<;ao SH 0807.19.80, quando impmiados nos demais periodos do ano, estao sujeitos a uma tarifa 
de 28%. 

As melancias sao intemalizadas com isen<;ao de pagamento de tm·ifa, devido ao SGP, entre 
1 ode dezembro e 31 de marc;o (SH 0807.11.30), e com uma tarifa de 17% nos demais periodos do 
ano (SH 0807.11.40). 

As impmia<;oes de peras, intemalizadas entre os dias 1 o de abril e 30 de junho (SH 
0808.20.20) estao isentas. Para os demais pe1iodos do ano (SH 0808.20.40) estao sujeitas a uma 
talifa especifica de 0,3 centavos de d6lar!k:g. 

2.2- Taxas 

Taxa de ManuteJU;iio Portuaria I Taxa de servic;os portuarios 

A Taxa de Manuten<;ao Pmiulliia (HMT) e uma taxa ad valorem de 0,125% aplicada 
em todos os portos nmie-americanos. Os recursos coletados atraves deste instnnnento sao 
transferidos para 0 Fundo Fiducifu·io de Manutenyao Poliulliia, que e utilizado para cobiir OS 

gastos com a opera<;ao e manuten<;ao dos pmios e canais de acesso. 

Em outubro de 1995, a Cmie de Comercio Intemacional dos EUA decidiu que a HMT 
era um impasto e nao uma taxa por servi<;os prestados, o que e significativo ja que impastos 
sabre expmia<;oes sao proibidos pela constitui<;ao daquele pais. Posteri01111ente, a Suprema 
Cmie e a Corte de Apelayoes confmnaram a decisao anterior Qw1ho de 1997 e mm·<;o de 
1998). Como conseqtiencia, as autoridades nmie-m11e1icanas deixm·am de cobrm· a HMT 
sobre as exportayoes, mas ela continuou sendo cobrada nas impmiayoes. Em 30 de ab1il de 
1999, a Administrayao no1ie-mnericana substituiu a I-IMT pela Taxa de Servi<;os Pmiufu·ios 
(HSF em ingles). 

2.3- Pre(erencias tari((irias 

Os Estados Unidos fom1arm11 em 1994, juntamente com Canada e Mexico, a Axea de 
Livre Comercio Nmie-Ame1icm1a - Nafta, que foi a p1imeira expe1iencia no1ie ame1icm1a 
em acordos bilaterais. A pmiir de entao, os Estados Unidos assinm·mn acordos de livre 
comercio com Israel, Jordania, Cingapma, Chile, Australia, MmTocos e, atualmente, estao 
negociando com o Bahrein e com a Uniao Aduaneira Sul Africa (Southem African Customs 
Union - SACU), da qual fazem pmie Africa do Sul, Suazilandia, Namibia, Lesoto, e 
Botsuana. Adicionahnente os EUA ja manifestarm11 inten<;ao de negocim· em breve com 
Peru, Pm1m11ci, Colombia, Equador e Tailandia. 

Os EUA pmiicipam ainda das negocia<;oes para a cria<;ao da Area re Livre Comercio 
das Americas (ALCA). Todavia, a ALCA se encontra num impasse. Se as diferen<;as nao 
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forem solucionadas, ela pode nao ser concluida da fonna prevista e se tomar um aglomerado 
de acordos bilaterais. 

Os programas americanos que outorgam preferencias tarifarias para as expmiac;;oes dos 
paises em desenvolvimento sao os seguintes: Sistema Geral de Preferencia (GSP), Iniciativa 
para a Bacia Caribenha (CBI), A to de Preferencias Comerciais Andinas (ATP A) e Ato de 
Oportunidade de Crescimento Africana (AGOA). 0 atual SGP expirou em 2001, foi 
renovado retroativamente pelo congresso ame1icano em 200 2 e esta em validade ate 31 de 
dezembro de 2006. 

0 Ato para Recuperac;;ao Econ6mica da Bacia Caribenha (CBERA), que foi 
incrementado pelo Ato para Parceria Comercial da Bacia Caribenha (CBPTA), foi 
implementado em outubro de 2000 e oferece acesso facilitado a 24 paises Caribenhos. 
Enquanto o CBERA e permanente, os beneficios do CBTP A estarao em vigor ate 2008, mas 
poderao ser extintos antes no caso de a ALCA ru outro acordo de livre comercio entre os 
EUA e os beneficiarios deste programa entrar em vigor. 

As provisoes do AGOA, finnadas em maio de 2000 e autorizadas ate 2008, foram 
emendadas pelo Ato Comercial de 2002 ( 2002 Trade Act). 0 AGOA requer que o 
Presidente americana dete1mine anualmente quais paises afiicanos sub- saarianos sao 
elegiveis para o programa. Em 2003, 38 paises afi·icanos paliiciparam do programa. Os EUA 
ainda nao solicitaram uma pe1missao (waiver) para a con1inuidade do programa. 

0 Ato para a Promoc;;ao Comercial e Enadicac;;ao das Drogas (ATPDEA), como pmie 
do Trade Act of 2002, renovou e estendeu o ATPA ate 2006 aumentando o numero de 
produtos elegiveis para as isenc;;oes tariflliias. Colombia, Equador e Peru formn considerados 
beneficiarios integrais do ATP A, mas a Venezuela, quinto membra da Comunidade Andina, 
nao e elegivel por designac;;ao do estatuto deste 'Ato. Os EUA ainda nao solicitaram uma 
pennissao (waiver) para a continuidade do programa. 

As preferencias unilaterais em favor dos paises em desenvolvimento, atraves do 
Sistema Geral de Preferencias (SGP,) tem sido expm1didas desde 2001, liberalizando o 
acesso ao mercado ame1icm1o pma estes pafses, inclusive para o Brasil. No entanto, nos 
ultimos anos, tem havido atraso na renovac;;ao das p·eferencias o que, alem de c1im ince1iezas 
para impmiadores e expmiadores, vem fazendo com que os impmiadores sejm11 obrigados a 
recolher os impastos de importac;;ao pma posterior devoluc;;ao. 

Tm1to o programa nolie-americano, como o europeu, impoe condicionalidades a 
concessao do beneficia taiiffu·io. No caso no1ie-ame1icano o beneficia esta sujeito a 
aplicac;;ao de "protec;;ao a propriedade intelectual" e "direitos do trabalhador 
intemacionalmente reconhecidos". A condicionalidade, independentemente da nobreza de 
prop6sito, fere um dos princfpios fundamentais do SGP, o p1incipio da nao-reciprocidade. 
Esse principia estabelece que os paises outorgm1tes nao podem fazer exigencias em troca dos 
beneficios concedidos por intem1edio do SGP. Trata-se de uma protec;;ao contra 
condicionantes abusivas. Uma vez estabelecido o precedente, no entanto, a porta se abre a 
qualquer tipo de exigencia. 
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SECEX I DE/NT Estados Unidos 

2.4- Ouotas tari@rias 

Em deconencia do Acordo Agricola da Rodada Umguai, os Estados Unidos, em 1995, 
incorporaram a sua estrutura tarifffiia as baneiras nao-tmifffiias SO bre a impOliw;ao de 
produtos agricolas. Porem, para va1ios produtos tidos como sensiveis, como ac;ucar e 
derivados do leite, foram adotadas tarifas extraquotas proibitivas. Como fonna de garantir o 
acesso ao mercado domestico, o Acordo Agricola preve a utilizac;ao de quotas ta1ifa1ias, 
desse modo, as impmiac;5es ate o limite da quota estao isentas ou sujeitas a tarifas 
significativamente infeliores as incidentes sobre as impmiac;5es eA.iraquota. 

Os Estados Unidos tem se utilizado das quotas tmiflliias para came bovina, laticinios, 
ac;ucar e produtos contendo ac;ucar, amendoim, fumo e algodao desde 1995. Esse tipo de 
medida atinge cerca de 1,9% das linhas tm·ifa1ias ame1icanas. Aproximadamente 91% das 
tarifas extraquota nao sao ad valorem. A media simples das tmifas intraquota MFN em 2000 
era de 9%, enquanto a media simples extraquota era de 53%. 

Em geral, a tmifa extraquota e disuibuida no sistema first-come first-served, com 
excec;5es para laticinios e ac;ucar. A disuibuic;ao de quotas tmifa1ias esta em alguns casos 
condicionada a licenc;a de impmiac;ao, como no caso de lacteos. Os crite1ios sao baseados em 
hist6rico do impmiador, e em alguns casas aleatmiamente. Para ac;ucar, a quota tmifa1ia e 
dada ao govemo expmiador, que disu·ibui para os seus expmiadores. 

Carne bovina, laticinios, amendoim, ayucar, tabaco, algodao sao alguns dos produtos 
com quotas tarifarias. Em 2000, o Brasil possuia 53,3% da quota tm·ifaria destinada ao 
tabaco, sendo que a tarifa intraquota era de 11,9% e a extraquota de 350%. 

Considerm1do que as impmiac;5es de came bovina do Brasil estao proibidas por raz5es 
fitossmlitlliias (ver: Item 8.3), os principais produtos exportados pelo Brasil atualmente 
sujeitos a quotas tm·ifarias sao o ac;ucar, :fumo e laminados a quente, que em 2003, 
dispuseram de 295 mil toneladas a um prec;o minima de expmiac;ao de US$ 23 7 por 
tonelada. 
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SECEX I DE/NT Estados Unidos 

3-Barreiras Nao-Tari{{irias 

3.1- Restrir;oes quantitativas 

As restric;oes quantitativas sabre impmiac;oes existem por razoes comerciais apenas em 
alguns setores, principalmente texteis e vestuarios. No contexto de salvaguardas, os EUA 
aplicam restric;oes quantitativas sabre os produtos de ac;o a quente do Brasil ( estas medidas 
serao discutidas em t6pico especifico ). 

Nos setores de texteis e de vestua1ios as impmiac;oes sao controladas a1Taves de quotas 
dete1minadas no ambito do Acordo sobre Texteis e Vestua1ios (A TC), que entrou em vigor 
em 1° de janeiro de 1995, em substituic;ao ao Acordo Multifibras. 0 ATC preve a eliminac;ao 
das restric;oes as imp01ia96es destes setores, em quatro estagios, num periodo de dez anos. 
No entanto, entre os produtos incluidos na Lista de Integrac;ao (universo de produtos a serem 
integrados ao GATT abrangendo todos os itens tarifa1ios relativos a produtos texteis e 
vestua1io) encontram-se tanto os produtos com restri96es quanta aqueles sem rest1ic;oes. 
Com isso, foi possivel a integrac;ao de produtos que nao sof1iam restric;oes, fazendo com que 
a efetiva liberalizac;ao das impmiac;oes s6 venha a oconer nos ultimos estagios de integra<;ao, 
ou seja, ao final dos dez anos. No caso dos Estados Unidos, das 750 quotas existentes apenas 
duas foram eliminadas durante os dois p1imeiros estagios. A expectativa e que a pmiir de 
2005 estas quotas sejam fmahnente den11badas . 

32- Medidas sanitlirias e (itossanitarias 

-Sistema de Analise de Risco e Pontos Crfticos de Controle (HACCPl 

0 sistema I-IACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point System - (HACCP)-
6 atuahnente o p1incipal instmmento de controle de sanidade dos produtos consumidos nos 
EUA em cinco areas: alimentos enlatados de baixa acidez, produtos da pesca, sucos de fmtas 
(sob a egide da FDA, "Food and Dmg Administr·ation") e cames e :fiango (sob a egide do 
Depmiamento de Agricultura). 0 HACCP opera com sete principios basi cos: 1) m1alise de 
1iscos; 2) identificac;ao de pontos criticos de controle (na cadeia produtiva); 3) 
estabelecimento de medidas e limites; 4) monitoramento dos "pontos c1iticos"; 5) ac;oes 
conetivas; 6) ve1ificac;ao e 7) manutenc;ao de registros. 

Os requisitos do HACCP ja sao operacionais em todas as fabricas brasileiras 
autorizadas a expmim· came processada para os EUA, que sao regulam1ente vistoriadas por 
inspetores norte-americanos do FSIS/USDA Para produtos da pesca, o impmiador e 
responsavel pela verificac;ao de "conformidade com o HACCP" do produto impmiado do 
BrasiL Todos os embarques precisam ser inspecionados e ce1iificados pelas autoridades 
brasileiras. 0 impmiador ou seu representm1te no Brasil e obrigado a vistmiar as instalac;oes 
do expmiador e obter os registros da implementac;ao de seu sistema de I-IACCP. 
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