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A Proteção ao Meio Ambiente como
Barreira Não-Tarifária ao Comércio

Internacional
Maurício Mercadante
Consultor Legislativo

Barreiras não tarifárias de natureza ambiental, como indica o p'róprio termo,
são políticas e medidas de proteção ao meio ambiente que dificultam ou impedem
a eutrada em um país de um produto estrangeiro. Aceita esta definíção, convém
distinguir entre barreiras não tarifárias legítimas e ilegítimas.

Na verdade, barreiras de natureza ambiental ao comércio internacional
sempre existiram. Com o crescimento da consciência ambiental, o
desenvolvimento da legislação e a multiplícação de políticas nesta área, estas
barreiras vêm crescendo em número e rigor, especialmente nos países ficos mas
também nos países em desenvolvimento. Refiro-me, em particular, às normas,
por exemplo, de natureza sanitária, que impedem a entrada em um país de produtos
que possam causar dano à saúde humana ou ao meio ambiente. Esse tipo de
norma existe desde há muito, e constitui, em princípio, barreira necessária e
absolutamente legítima. Ninguém poderia, em sã consciência, defender a
supressão dessas normas em nome do livre comércio. Cada país tem, mais do
que um direito, o dever de adotar e fazer cumprir normas para assegurar o bem
estar de sua população e a integridade do seu meio ambiente. Se o Brasil, por
exemplo, deseja exportar para os EUA ou a Europa, deve adequar a qualídade
dos seus produtos às normas e exigências desses países. Se uma empresa deseja
operar no mercado americano ou europeu, precisa obedecer à legislação interna
desses países. O mesmo é válido, obviamente, para empresas estrangeiras que
queiram vender ou operar no mercado brasileiro. É claro que, dado o maior rigor
das normas ambientais dos paises ricos, as empresas desses países, obrigadas a
operar de acordo com essas normas, estarão, em geral, em posição privilegiada
para competir nos mercados interno e também externo, no que se refere à qualidade
dos seus processos de produção e dos seus produtos. Isso tudo, é claro, não afasta
a possibilidade de que essas normas e políticas internas sejam adotadas menos
para proteger os cidadãos e o meio ambiente e mais para impedir a entrada ou o
sucesso de um produto estrangeiro no mercado interno. É de se prever que, com
a diminuição das barreiras tarifárias ao comércio internacional, em função das
normas favoráveis ao Iívre comércio que vêm sendo defendidas e implementadas



no cenário internacional, como resultado das negociações no âmbito do GATT,
aUmentem as pressões para a adoção de padrões de qualidade mais rigorosos que
possam funcionar como barreira aos produtos estrangeiros.

Uma coisa é adotar normas e políticas internas com o propósito de proteger
o meio ambiente e a saúde da população, normas estas que, indiretamente, possam
funcionar como barreiras à entrada de produtos estrangeiros no mercado interno.
Outra, muito diferente, é pretender que os demais países adotem as mesmas normas
e políticas ambientais adotadas internamente, no que se refere à produção de
detenninado artigo, mesmo que a qualidade do produto estrangeiro esteja de
acordo com os padrões de qualidade internos. Proibir que um detenninado produto
estrangeiro seja comercializado no mercado interno, com o argumento de que
foi produzido de forma predatória, sem os cuidados ambientais que são exigidos
internamente, é uma barreira não-tarifária ilegítima. É o caso, por exemplo, das
restrições impostas pelos EUA à importação de camarão, sob a alegação de que
os países exportadores não adotam, nas redes utilízadas para a pesca do camarão,

mecanismos especiais que possibilitem a fuga das tartarugas marinhas que são
comumente capturadas inadvertidamente.

No cenário internacional, a discussão sobre se um país pode impedir,
mediante uma decisão unilateral, a entrada no seu mercado de um produto
estrangeiro, sob a alegação de que o mesmo foi produzido de uma fonna que
contraria as normas ambientais do país importador, surgiu quando os EUA, em
1991, decidiram impedir a importação do atum Mexicano com base no argumento
de que o número de golfinhos mortos pela frota pesqueira do México excedia os

limites estabelecidos pelo US Marine Mammal Protection Act. O México decidiu
recorrer ao GATT. O GATT decidiu, então, com base no caso atum-golfinhos,
que um país não pode discriminar um produto estrangeiro tendo em vista a fonna
como ele é coletado ou produzido, mas unicamente em função da qualídade do
produto final.

Uma outra forma de barreira não-tarifària ambiental, que pode ser legítima

ou ilegítima, são as ceJtificações ou selos verdes. Em sociedades onde o marketíng

ambiental tem um grande apelo, a concessão ou não de um selo verde pode

significar a diferença entre o sucesso ou o fracasso de um produto no mercado. É
crucial, nesse caso, a forma como são definidos os critérios para a concessão de
um selo verde e a natureza final desses critérios. As condições culturais, sociais,
econõmicas e ambientais de cada país são muito diversas. É também muito grande

a desinformação dos países ricos sobre a realídade dos países em desenvolvimento.
Um selo verde que, deliberada ou ínadvertidamente, privilegie as condições em
que operam as empresas dos países ricos, desconsiderando as dificuldades sociais
e econômicas dos países em desenvolvimento, cria uma barreira não·tarifária



ilegítima. Se, por outro lado, as diferentes condições dos diferentes países são
consideradas de fonua equilibrada, o selo verde passa a ser uma barreira não aos
países, mas às empresas ambientalmente incorretas, o que é legitimo e positivo,
Resta saber se é possivel estabelecer critérios que possam fazer uma valoração
eqüitativa das diferenças entre os paises.

Concluindo: os padrões estabelecidos por cada pais para a qualidade dos
produtos importados, tendo em vista a saúde dos seus cidadãos e do seu meio
ambiente, são legítimos e não admitem contestação, É preciso, todavia, estar
atento para os casos em que esses padrões possam ser estabelecidos por pressão
de grupos econômicos e a conivência dos governos para impedi.r a entrada no
país de produtos estrangeiros competidores. A tentativa de impor padrões de
produção internos a países estrangeiros, de forma unilateral, proibindo a
importação do produto estrangeiro ou outras formas de sanção comercial é
inaceitável e deve ser combatida. A única forma legitima de estabelecer padrões
de produção, de se tentar elevar o grau de cuídado ambiental de cada país na
produção de determínado artigo econômico, é mediante negociação e acordos
multilaterais, onde as desvantagens dos países em desenvolvímento possam ser
compensadas mediante o compromisso de acesso a financiamentos e
conhecimento tecnológico. A questão dos camarões e das tartarugas serve
novamente de exemplo, urna vez que os conflitos nessa área estão sendo
equacionados mediante um acordo internacional estabelecendo as regras e os
compromissos que devem ser cumpridos por cada palte signatária, respeitadas
as condições específicas em tennos de desenvolvimento social e econômico de
cada país, Já os selos verdes são um instrumento em principio legítimo e valioso,
desde que os critérios para a concessão desses selos sejam negociados de forma
ampla e transparente, respeitadas as diferenças sociais e econômicas entre os
países, sobretudo entre os países ricos e os países em desenvolvimento. Caso
contrário esses selos certamente funcionarão como uma barreira não tarifária,
vale dizer, uma barreira à entrada de produtos dos países em desenvolvímento
nos mercados dos países ricos.


	Publicação: A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE COMO BARREIRA NÃO-TARIFÁRIA  AO COMÉRCIO INTERNACIONAL
	Autor: Maurício Mercadante
	Referências da publicação: Cadernos Aslegis, v.2, n.6, p. 119-121, set/dez 1998


