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RESUMO 

 

 

O princípio da não-discriminação no tratamento entre os membros da OMC é um dos pilares 

do sistema multilateral de comércio. Esta regra geral acomoda, entretanto, uma série de 

mecanismos de exceção, entre os quais a autorização para que os países concedam 

preferências comerciais de forma unilateral. Grande parte da literatura sobre os programas de 

preferências comerciais unilaterais tende a enfatizar os elementos puramente econômicos, 

sendo pouco explorados os aspectos políticos relacionados a estes programas. Este trabalho 

centra-se na análise do programa de preferências comerciais unilaterais, criado pela Andean 

Trade Preference Act de 1991, pelo qual os Estados Unidos concedem preferenciais 

unilaterais à Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. 

 

Apesar do seu objetivo oficial ser o auxílio à diversificação das exportações dos beneficiários 

e diminuição do cultivo de culturas ligadas à produção de drogas, a avaliação desenvolvida 

neste trabalho não identificou efeitos significativos do programa sobre a diversificação das 

exportações ou produção de coca e cocaína. Verifica-se, por outro lado, que embora não seja 

exigida reciprocidade dos beneficiários em matéria tarifária, os Estados Unidos vinculam a 

outorga a uma série de condicionalidades de natureza comercial e não-comercial, como 

propriedade intelectual, direitos trabalhistas e proteção aos investidores, as quais refletem 

interesses específicos norte-americanos. 

 

A conclusão do estudo é de que a importância da ATPA não pode ser explicada pelo aspecto 

estritamente comercial. A existência do programa e sua renovação em 2002 são mais 

compreensíveis quando o analisamos como um instrumento de política externa dos Estados 

Unidos, pelo qual este país estabelece vínculos comerciais como forma de exercício de 

coerção suave sobre os beneficiários. 

 

Palavras-chave: comércio internacional, OMC, política externa, preferências comerciais, 

relações internacionais, unilateralismo.  



 

ABSTRACT 

 

 

The principle of non-discriminatory treatment among WTO members is one of the pillars of 

the multilateral trading system. This general rule accommodates various exceptions, such as 

the authorization for countries to grant trade preferences unilaterally. Most of the literature 

about unilateral trade preferences tends to emphasize economic elements only, while the 

political aspects involved are little explored. This work is centered on the analysis of the 

unilateral trade preferences program created by the United States through the Andean Trade 

Preference Act in 1991. The program sets the rules for concession of unilateral preferences to 

Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru.  

 

The official objective of the ATPA is to assist beneficiaries in the diversification of their 

exports and in the decrease of the amount of crops cultivated with drug production purposes. 

However, the evaluation developed in this work did not identify a substantial impact of the 

program, either with regard to export diversification or to the production of coca and cocaine. 

In addition, despite the fact that the United States does not require reciprocity in tariffs from 

the beneficiary countries, it links the benefits to a series of trade and non-trade related 

requirements, such as those concerning intellectual property, labor rights and protection to 

investors, and which reflect specific interests of the United States. 

 

The conclusion of this study is that the importance of the ATPA cannot be understood based 

exclusively on trade-related arguments. The rationale for the creation of the program and its 

renewal in 2002 becomes clearer when we analyze it as a US foreign policy tool, based on 

which that country develops commercial ties that can be utilized for the exercise of a soft 

coercion upon the beneficiaries. 

 

Key words: foreign policy, international trade, international relations, trade preferences, 

WTO, unilateralism.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Non-reciprocal preferences have assumed unprecedented significance in 
discussions on market access in the Doha Development Agenda. (OMC, 
2004a, p. XVII) 

 

A presente dissertação tem como objeto o programa de preferências comerciais unilaterais 

para os Andes, criado pela Andean Trade Preference Act - ATPA dos Estados Unidos em 

1991. O programa consiste na concessão, pelos Estados Unidos, de redução e eliminação 

tarifária para produtos selecionados provenientes da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, sem 

exigência de reciprocidade em matéria tarifária. Seu principal objetivo é promover a 

diversificação das exportações e o amplo desenvolvimento econômico dos beneficiários, 

oferecendo alternativas econômicas sustentáveis que permitam substituir o cultivo de culturas 

utilizadas na produção de drogas. Neste trabalho, faremos referência ao programa como 

“programa de preferências comerciais para os Andes” ou pela sigla ATPA, proveniente da 

legislação que o criou. 

 

Dentro do sistema multilateral de comércio, as preferências comerciais unilaterais criam uma 

discriminação entre os países em matéria comercial. Dessa forma, consistem numa exceção ao 

princípio do tratamento não-discriminatório que está na base de sustentação do referido 

sistema. Dada sua natureza discriminatória e excepcional, as preferências unilaterais sempre 

foram objeto de polêmica quanto à sua efetiva contribuição para a melhoria da inserção 

comercial dos países por elas beneficiados. 

 

Na década de 1990, a perspectiva de uma ampla liberalização comercial durante a Rodada 

Uruguai de negociações do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (General Agreement on 

Tariffs and Trade ou GATT), associada ao amplo movimento de abertura comercial 

unilateral, em vários países em desenvolvimento, fez com que o tema das preferências 

unilaterais perdesse relevância. Imaginava-se que tais preferências seriam erodidas por meio 

do processo crescente de internacionalização da abertura comercial. Ao final da década 

passada, no entanto, frustrações com relação à real abertura promovida pela Rodada Uruguai, 

bem como as dificuldades enfrentadas pelos países em desenvolvimento - em especial os 

países menos desenvolvidos - com os processos de abertura comercial, fizeram com que o 

tema fosse retomado.  
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A sua importância ficou evidente nos impasses das negociações da atual Rodada Doha de 

negociações comerciais multilaterais, iniciada em 2001. Vários países beneficiários de 

programas de preferências unilaterais demonstravam preocupação com o impacto da possível 

erosão de suas preferências. O problema da erosão tornou-se um dos pontos mais sensíveis 

nas negociações da Rodada Doha. No World Trade Report 2004, a Organização Mundial do 

Comércio - OMC dedicou um capítulo específico para a discussão do tema, um indicativo da 

sua relevância no contexto atual. 

 

Nosso objetivo neste estudo foi ir um pouco além da análise das preferências comerciais 

unilaterais pelo ângulo puramente comercial, ou seja, de seu exame como instrumento do 

sistema multilateral de comércio para incentivar a melhor inserção econômica internacional 

dos países em desenvolvimento. Assim, optamos por analisar um programa específico, o 

ATPA, de forma a explorar como este foi desenhado como mecanismo de política externa dos 

Estados Unidos para os países andinos. Ao questionar o caráter estritamente comercial do 

ATPA, buscamos verificar a plausibilidade de duas proposições apresentadas a seguir: 

a) embora o programa possa auxiliar num aumento das exportações dos beneficiários, é 

um instrumento insuficiente para ampliar a diversificação das exportações de forma 

a gerar a substituição sustentável de culturas, em particular do cultivo de coca, base 

para a produção de drogas nos Andes;  

b) a criação do programa obedece à lógica da política externa dos Estados Unidos para 

os beneficiários, sendo possível identificar uma continuidade do formato tradicional 

da política norte-americana para a América Latina, onde a vinculação econômica é 

utilizada como instrumento para promover a cooperação em outras esferas. O ATPA 

é, nesse sentido, um exemplo clássico da política de “stick and carrot” para a região.  

 

Para o Brasil, que se encontra num processo de redefinição de suas estratégias de política 

comercial e, de forma mais ampla, de seu posicionamento geopolítico, entender as 

implicações dos acordos de preferências comerciais unilaterais torna-se um primeiro passo 

para que se avaliem as possibilidades reais de avanço nas demandas brasileiras no âmbito das 

negociações internacionais de comércio. 

 

Nesse sentido, a análise do caso do ATPA tem particular atualidade, já que três dos seus 

beneficiários - Colômbia, Equador e Peru - iniciaram em 2004 negociações com os Estados 
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Unidos, para a celebração de um acordo de livre comércio, e espera-se que também a Bolívia 

se junte ao processo. Caso esse acordo se concretize, estaríamos diante de um cenário 

hemisférico em que a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) teria se concretizado de 

forma incompleta, com a exclusão do Mercosul e Venezuela na América Latina1. Tais 

movimentos obedecem à dinâmica das relações dos Estados Unidos com os países da região e 

têm implicações diretas para a política externa brasileira na América do Sul.  

 
 
1.1 A estratégia de investigação 

 
 

A idéia de realizar um estudo de caso baseado em um programa de preferências comerciais 

unilaterais surgiu a partir da identificação de uma carência na literatura sobre os efeitos das 

preferências unilaterais de forma individualizada para os beneficiários. Observa-se uma 

concentração dos estudos na esfera econômica, seja pelo ângulo teórico, seja nas análises 

empíricas. Embora existam autores que mencionem os problemas ligados à economia política 

internacional dos programas de preferências unilaterais (ONGUGLO, 1999; 

TANGERMANN, 2002), não há um aprofundamento desses aspectos para além da esfera 

econômica. 

 

Além disso, como veremos, muitas análises feitas para os programas de preferências partem 

do pressuposto de que esses, se não chegam a auxiliar o comércio dos países, ao menos criam 

um incentivo, sem mensurar em que medida as condicionalidades acopladas a esses 

programas geram custos políticos e sociais para os beneficiários. Como ressalta Tangermann 

(2002): 

 

Surprisingly little is known about their [trade preferences] actual effects… 
[…] very little is known about the concrete effects that given trade 
preferences for given products have had in individual developing countries, 
a matter on which case studies could throw much more light. The results of 
such research as is so far available do not constitute a sufficiently firm basis 
for putting forward relevant proposals regarding the future role of trade 
preferences in the multilateral trading system. 

 

                                                
1 Nas Américas, os Estados Unidos já têm acordos de livre comércio com Canadá e México, por meio do 
NAFTA (1992), Chile (2003), Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicarágua e República Dominicana (2004),  e 
estão negociando um acordo de livre comércio com o Panamá. 
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Entre os programas de preferências comerciais unilaterais, diferenciam-se os do tipo Sistema 

Geral de Preferências - SGP e os programas que enfocam um grupo seleto de países em 

desenvolvimento.  

 

A autorização para o SGP está dada, no âmbito do GATT/OMC, pela Cláusula de Habilitação 

de 1979, que permitiu a concessão de preferências não-recíprocas pelos países desenvolvidos 

aos em desenvolvimento. Os programas do segundo tipo são mais polêmicos, à medida que 

beneficiam alguns países em desenvolvimento selecionados discricionariamente pelos 

outorgantes das preferências. Reconhecendo seu caráter excepcional, a OMC exige que tais 

acordos sejam submetidos à análise para uma eventual concessão de uma derrogação (waiver) 

da obrigação do tratamento de nação mais favorecida (NMF).   

 

Dado que os principais programas do segundo tipo, em termos da importância do mercado a 

ser aberto, são os oferecidos pela União Européia e pelos Estados Unidos, passamos ao 

processo de escolha do programa a ser analisado. No caso europeu, a principal limitação 

consistia na dificuldade para construir séries históricas de diversos indicadores num universo 

de 77 países beneficiários distribuídos por distintas regiões do mundo (África, Caribe e 

Pacífico). 

 

No caso norte-americano, dos três programas em vigor, foi eliminado a African Growth and 

Opportunity Act - AGOA, aprovada em 2000 e cujo pouco tempo de existência limitaria as 

avaliações. 

 

Coube então optar entre a Caribbean Basin Initiative - CBI, em vigor desde 1984, e a Andean 

Trade Preference Act - ATPA, vigente desde 1992. A decisão por apenas um estudo de caso, 

sem a pretensão de generalizar suas conclusões para os demais programas de preferências 

unilaterais, baseou-se na própria proposta de análise mencionada acima, que implicava 

dedicar maior espaço ao histórico das relações dos Estados Unidos com os beneficiários, bem 

como contextualizar o programa na agenda norte-americana. 

 

O programa ATPA apresenta a vantagem da sua vinculação explícita à política norte-

americana de combate às drogas. Esse tema alçou os países andinos a uma posição de maior 

prioridade na política dos Estados Unidos, em relação às Américas, justamente pela 

relevância que o problema das drogas passou a ter na política externa norte-americana, em 
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particular a partir da década de 1980. Assim, ao envolver um tema central da agenda externa 

norte-americana, o ATPA torna-se um caso explícito de vinculação de preferências unilaterais 

a objetivos que vão além de questões puramente comerciais. 

 

 

1.2  A estrutura da dissertação  

 

 

Este trabalho está estruturado em seis seções, incluindo esta Introdução. A Seção 2 oferece 

um retrato geral do tema das preferências comerciais unilaterais. Após posicioná-lo no 

conjunto mais amplo de mecanismos de tratamento especial e diferenciado (SDT) no sistema 

multilateral de comércio, parte-se para o seu tratamento teórico e empírico, com base na 

revisão da literatura pertinente.  

 

Na Seção 3, fazemos um breve histórico das relações dos Estados Unidos com a América 

Latina ao longo de quase dois séculos. Considerando os objetivos definidos para o presente 

trabalho, esta seção é essencial para a identificação de elementos que se repetem na estratégia 

de política externa norte-americana para a América Latina.  

 

A Seção 4 é destinada à descrição do programa. Após uma breve introdução do contexto 

regional em que ocorre a aprovação do programa ATPA e do perfil dos países beneficiários 

do programa – Bolívia, Colômbia, Equador e Peru –, são apresentadas as características do 

programa desde sua criação em 1991 até a última emenda, realizada em 2002. 

 

A avaliação dos resultados é apresentada na Seção 5. Como o objetivo é averiguar o efeito do 

programa para os beneficiários, a avaliação é desenvolvida de maneira individualizada para 

cada país. A última seção traz as Considerações Finais. 
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2 AS PREFERÊNCIAS COMERCIAIS UNILATERAIS NO SISTEMA 
MULTILATERAL DE COMÉRCIO 

 

 

2.1 O tratamento especial e diferenciado aos países em desenvolvimento 

 

 

As preferências comerciais unilaterais, também chamadas preferências comerciais não-

recíprocas, consistem na concessão, por um país, de redução ou eliminação tarifária para a 

importação de produtos provenientes de determinados países em desenvolvimento, sem 

exigência de reciprocidade em matéria tarifária. Por esse mecanismo, os países elegíveis 

beneficiam-se de tarifas de importação abaixo do nível de tarifas aplicado aos demais 

signatários do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT. 

 

No sistema multilateral de comércio, o mecanismo das preferências unilaterais enquadra-se 

num conjunto mais amplo de medidas voltadas a um tratamento mais flexível aos países em 

desenvolvimento, o chamado tratamento especial e diferenciado (special and differential 

treatment ou SDT).  

 

O SDT, cujas origens encontram-se na Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o 

Desenvolvimento - UNCTAD na década de 1960, parte do reconhecimento de que os países 

em desenvolvimento2 apresentam dificuldades estruturais que dificultam sua participação nos 

benefícios gerados pelo comércio internacional. A incorporação de mecanismos de SDT viria 

responder às necessidades específicas dos países em desenvolvimento, quando contrastados 

aos países desenvolvidos, para permitir que o comércio internacional opere efetivamente 

como ferramenta de promoção do desenvolvimento econômico daqueles países.   

 

Segundo Stevens (2003), o termo SDT é utilizado para descrever os diversos mecanismos 

presentes, nas regras da OMC, que oferecem flexibilidade para determinados países em vista 

de suas necessidades específicas de desenvolvimento. O sistema multilateral de comércio 

                                                
2 Neste trabalho, o termo “países em desenvolvimento” refere-se à soma dos países em desenvolvimento e dos 
50 países classificados pela ONU como menos desenvolvidos, exceto quando a diferenciação seja feita 
expressamente. 
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consolidado no GATT/OMC3 está repleto de dispositivos que concedem aos países em 

desenvolvimento maior flexibilidade na adoção das regras multilaterais, além de mecanismos 

que Stevens denomina SDT “informais”, como as margens para distintas interpretações de 

alguns dispositivos do GATT. 

 

Apesar do debate sobre SDT não ser recente, tendo caminhado em conjunto com a discussão 

mais ampla sobre estratégias de desenvolvimento econômico e inserção dos países em 

desenvolvimento no comércio internacional, perdeu fôlego entre meados da década de 80 e o 

final dos anos 90. Nesse período, a adoção unilateral de políticas de liberalização comercial 

por vários países em desenvolvimento, bem como as negociações para redução tarifária da 

Rodada Uruguai (1986-1994), levaram ao que se poderia considerar um excessivo otimismo 

entre os especialistas em comércio internacional. Esperava-se que a eliminação unilateral e 

multilateral de tarifas levaria a uma natural erosão das preferências comerciais que 

beneficiavam vários países em desenvolvimento, e que os mecanismos introduzidos nos 

Acordos da Rodada Uruguai do GATT, de 1994,4 serviriam como ponte de transição entre o 

SDT e um mundo de regras válidas para todos. Esse cenário foi bem captado na expressão, 

em inglês, “one size fits all” (STEVENS, 2003; HOEKMAN; MICHALOPOULOS; 

WINTERS, 2003). 

 

Do ponto de vista teórico, o argumento prevalecente nos anos 60 e em boa parte dos anos 70, 

segundo o qual os países em desenvolvimento deveriam assumir menos compromissos no 

sistema multilateral para poderem promover seu desenvolvimento, deu lugar ao argumento de 

que o melhor caminho seria a plena abertura comercial (INTERNATIONAL POLICY 

COUNCIL, 2003a). A postergação em ajustar-se ao livre comércio passou a ser vista como 

prejudicial aos países em desenvolvimento. 

 

Ao longo da década de 1990, no entanto, a experiência dos países em desenvolvimento 

mostrava que o sistema GATT/OMC ainda não conseguia responder às necessidades daqueles 

países e que continuava marcado por contradições que beneficiavam os países desenvolvidos 
                                                
3 O GATT foi assinado em 1947, mas à época não foi possível reunir o compromisso político dos Estados para 
criar um organismo especificamente voltado à liberalização comercial. Em 1994, ao final da Rodada Uruguai, o 
GATT 1947 foi modificado e incorporado ao GATT 1994, sendo assinado o Acordo Constitutivo da 
Organização Mundial do Comércio (OMC), que passou a existir a partir de 1995. 
4 Ao final da Rodada Uruguai, foram assinados vários acordos multilaterais. Além do Acordo Constitutivo da 
OMC, foram firmados o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS), o Acordo sobre Agricultura, o 
Acordo sobre Aspectos do Comércio Relacionados à Propriedade Intelectual (TRIPs) e o Acordo sobre Medidas 
de Comércio Relacionadas a Investimento (TRIMs),  entre outros. 
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em detrimento dos demais. Os termos acordados na Rodada Uruguai tinham deixado ampla 

margem para a continuidade de práticas protecionistas por parte dos países desenvolvidos e os 

ganhos esperados com a liberalização comercial continuavam a ser limitados por uma gama 

de instrumentos distorcivos ao comércio internacional. Em termos tarifários, a manutenção de 

picos e escaladas tarifárias nos países desenvolvidos, bem como a utilização de quotas e 

políticas de subsídios, significaram que o acesso pleno aos mercados desenvolvidos, em 

particular no setor agrícola, ainda não seria concretizado.  

 

Em 1996, a Declaração Ministerial de Cingapura retomou a idéia do uso de preferências 

unilaterais para auxiliar os países menos desenvolvidos. Em novembro de 1999, a fracassada 

tentativa de lançamento de uma nova rodada de negociações multilaterais em Seattle reforçou 

a noção de que liberalização comercial e desenvolvimento econômico não eram tão 

automaticamente associados, e que qualquer tentativa de relançar uma rodada para aprofundar 

a liberalização teria que incorporar as preocupações dos países em desenvolvimento. 

 

Na OMC, a complexidade das negociações ampliou-se com a expressiva elevação no número 

de Membros para os atuais 148 Estados, sendo a grande maioria países em desenvolvimento. 

Considerando que as decisões no âmbito da OMC são tomadas por consenso, o processo 

negociador tornou-se mais complexo e mais sensível às pressões desses países. Decorre dessa 

percepção a insistência dos países desenvolvidos, e também da União Européia - UE, para 

referir-se à rodada de negociações lançada em Doha em novembro de 2001 como “rodada do 

desenvolvimento,” ainda que tal denominação tenha mais força retórica do que prática 

(MALHOTRA, 2002).  

 

O tema do SDT, expressamente incorporado no Parágrafo 44 da Declaração Ministerial de 

Doha e presente em outros dispositivos da Declaração, voltou assim à agenda das negociações 

comerciais multilaterais pela própria necessidade de se construir um patamar mínimo entre 

Membros da OMC, tendo em vista o início das negociações. Apesar de expressamente 

incluídos na Declaração, os trabalhos relacionados ao SDT, a cargo do Comitê de Comércio e 

Desenvolvimento, não têm tido avanços significativos, e as negociações parecem indicar que 

quaisquer concessões pelos países desenvolvidos passarão obrigatoriamente pela 

possibilidade de graduação entre os países em desenvolvimento. Como sintetiza Melamed 

(2003, p. 13), “industrialized countries have tried to manipulate the SDT agenda to ensure that 

developing countries pay the highest possible price for whatever is finally agreed”.  
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Seguindo a classificação de Stevens (2003, p. 7), os diferentes mecanismos de SDT podem ser 

agrupados em três categorias principais: 

a) graduação no nível de compromissos (modulation of commitments) para cada grupo 

de países – desenvolvidos, em desenvolvimento e menos desenvolvidos; 

b) preferências comerciais unilaterais;  

c) apoio complementar (ancillary support), que consiste essencialmente em 

declarações de boas intenções.  

 

Quanto às preferências comerciais unilaterais, o reconhecimento de que uma nova rodada de 

negociações dependeria do envolvimento dos países em desenvolvimento levou vários países 

desenvolvidos a revisar seus programas de preferência por volta do ano 2000. Através do 

Acordo de Cotonou, de junho de 2000, a União Européia - UE ampliou as preferências 

concedidas anteriormente pelas Convenções de Lomé a 77 países distribuídos entre África, 

Caribe e Pacífico - ACP. Em setembro do mesmo ano, lançou a Iniciativa Everything But 

Arms, promovendo o acesso livre ao mercado da UE, para quase todos produtos provenientes 

dos países menos desenvolvidos. Apesar da denominação do programa, além da exclusão de 

armas, fica postergada a liberalização para bananas, arroz e açúcar, três produtos agrícolas 

protegidos no mercado da UE mas de grande importância para os países menos 

desenvolvidos.  

 

Já os Estados Unidos aprovaram, em 2000, a African Growth and Opportunity Act - AGOA, 

programa de preferências unilaterais para países da África Sub-Saara, e ampliaram as 

concessões da Caribbean Basin Initiative - CBI e da Andean Trade Preference Act - ATPA. 

Canadá e Japão também revisaram seus respectivos sistemas gerais de preferências (SGP), 

enfocando especificamente a ampliação de acesso a mercados para os países menos 

desenvolvidos. 
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2.2 As preferências comerciais unilaterais 

 

 

As preferências comerciais unilaterais, por possibilitarem a discriminação entre os Estados 

Membros da OMC, constituem uma exceção ao princípio da não-discriminação pelo 

tratamento de nação mais favorecida - NMF. 

 

Embora o termo “nação mais-favorecida” possa gerar a falsa impressão de que se trata de 

permissão para o tratamento mais favorável ou privilegiado a alguns países, o conceito do 

tratamento NMF, definido no Artigo I do GATT, é exatamente o oposto. Por este princípio, 

vantagens, favorecimentos ou isenções concedidos por um Membro do sistema a produtos 

procedentes de qualquer outro país devem ser estendidos aos produtos similares originários ou 

destinados aos territórios das demais partes do GATT: 

 

With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in 
connection with importation or exportation or imposed on the international 
transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method 
of levying such duties and charges, and with respect to all rules and 
formalities in connection with importation and exportation, and with respect 
to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, any advantage, 
favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any 
product originating in or destined for any other country shall be accorded 
immediately and unconditionally to the like product originating in or 
destined for the territories of all other contracting parties. (Artigo I do 
GATT, grifo nosso) 
 

O princípio do tratamento NMF é considerado fundamental ao equilíbrio do sistema 

multilateral de comércio. Ao coibir a utilização discricionária de concessões comerciais, o 

tratamento NMF busca favorecer a igualdade entre os Estados Membros. Combinado com a 

reciprocidade nas concessões, o tratamento NMF também tem um papel importante de 

facilitação no processo de liberalização comercial multilateral, na medida em que se transmite 

a noção de que as concessões feitas por um determinado país aos demais Membros, serão 

compensadas por concessões de outros Membros, atraindo grupos domésticos pró-

liberalização e balanceando a força dos grupos domésticos mais resistentes à abertura. 

 

Sem desconsiderar a importância do tratamento NMF para fomentar o contínuo 

comprometimento das partes com as regras do sistema multilateral de comércio, o GATT 

prevê várias exceções a essa regra, de acordo com necessidades específicas. Exemplo dessas 
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exceções é o Artigo XXIV, que autoriza a formação de uniões aduaneiras e áreas de livre 

comércio.  

 

O debate sobre as preferências comerciais unilaterais foi inicialmente proposto por Raúl 

Prebisch, durante a 1a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. 

Ao referir-se à sua experiência na UNCTAD, que se estendeu de 1963 ao final da década de 

1960, Prebisch comentou: 

 

This was the beginning of the North-South dialogue, although it was and 
continues to be more a series of parallel monologues, not conducive to 
concrete action, on the most fundamental problems of international 
cooperation in trade, finance and technology. (PREBISCH, 1984, p.386-
387). 

 

Cabe destacar que, apesar das discussões terem ganhado consistência e dimensão 

internacional na década de 1960, desde 1931 vigorava o Commonwealth System of 

Preferences, programa de preferências criado pela Grã-Bretanha para suas colônias. Em 1957, 

a França condicionou sua participação no Tratado de Roma à continuidade das relações 

preferenciais comerciais que compartilhava com suas colônias. Pela proposta francesa, tais 

preferências seriam estendidas aos demais membros da Comunidade Européia desde que esses 

a auxiliassem no financiamento das colônias. Apesar da clara violação à regra do tratamento 

NMF, a Comunidade Européia aceitou tal posição (ACHTERBOSCH; VAN 

TONGEREGEN;   BRUIN, 2003).  

 

Durante a 2a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, realizada 

em 1968, os países participantes concordaram em estabelecer sistemas gerais de preferências 

não-recíprocas e não-discriminatórias, a serem outorgadas pelos países desenvolvidos aos 

países em desenvolvimento, tendo como principais objetivos:  

a) aumentar os ganhos de exportação dos beneficiários; 

b) promover sua industrialização; e 

c) acelerar as taxas de crescimento econômico. 

 

Apesar da relação por vezes tensa entre a UNCTAD e os Membros do GATT, em 1967 ficou 

estabelecido no Artigo XXXVI da Parte IV (sobre Comércio e Desenvolvimento) do GATT 

que, diante das dificuldades dos países menos desenvolvidos, os países desenvolvidos não 

deveriam esperar reciprocidade por parte dos primeiros, nas reduções de barreiras ao 
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comércio. Em 1971, os membros do GATT autorizaram formalmente a outorga de 

concessões, pelos países desenvolvidos, de sistemas gerais de preferências não-recíprocas e 

não discriminatórias – os sistemas gerais de preferências (SGP) - que beneficiassem os países 

e territórios em desenvolvimento, por um período inicial de dez anos. No preâmbulo da 

autorização, os países justificaram as concessões como forma de promover o comércio e as 

exportações, para aprofundar o desenvolvimento econômico dos beneficiários. Ressaltaram, 

no entanto, que tais esquemas preferenciais não deveriam ser utilizados para criar novas 

barreiras ao comércio das outras partes contratantes.5 

 

Durante a Rodada Tóquio (1973-1979), a referida autorização foi incorporada à Decisão sobre 

Tratamento Diferenciado e Mais Favorável, Reciprocidade e Plena Participação dos Países em 

Desenvolvimento, de 28 de novembro de 1979. Conhecida como Cláusula de Habilitação a 

Decisão consolidou o tratamento especial e diferenciado no âmbito do GATT, ao dispor que, 

apesar do tratamento NMF garantido pelo GATT, o tratamento diferenciado e mais favorável 

aos países em desenvolvimento poderia ser outorgado pelos países desenvolvidos, sem 

necessidade de extensão às demais partes do Acordo. 

 

Além da diferenciação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, a Cláusula de 

Habilitação autoriza o tratamento especial para os países menos desenvolvidos dentro do 

grupo mais amplo de países em desenvolvimento. A Cláusula também reafirma, em seu 

parágrafo 3 (c), a exigência de que as concessões respondam positivamente às necessidades 

de desenvolvimento, financeiras e comerciais dos países em desenvolvimento.  

 

Até abril de 2004, 16 programas do tipo SGP tinham sido notificados à UNCTAD6. Além das 

preferências generalizadas concedidas via SGP, os países desenvolvidos criaram vários 

programas que beneficiam grupos selecionados de países em desenvolvimento. Essa 

diferenciação entre países em desenvolvimento tem gerado crescente preocupação entre os 

países em desenvolvimento excluídos desses programas, ao mesmo tempo em que reforça a 

percepção de desequilíbrio de poder de negociação no sistema multilateral de comércio. 
                                                
5 Decisão sobre Derrogação (Waiver) relacionada ao Sistema Geral de Preferências, 25 de junho de 1971 [BISD 
18S/24]. No parágrafo (a), as partes manifestam sua preocupação em evitar o uso abusivo da exceção ao definir 
que o tratamento preferencial fica autorizado “provided that any such preferential arrangements shall be 
designed to facilitate trade from developing countries and territories and not to raise barriers to the trade of 
other contracting parties.”  
6 Os países outorgantes compreendem: Austrália, Belarus, Bulgária, Canadá, Comunidades Européias, Estados 
Unidos, Hungria, Japão, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Rússia, República Checa, República Eslovaca, Suíça 
e Turquia. Disponível em: www.unctad.org.  Acesso em 10.04.2004. 
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Por vários anos, predominou o entendimento de que a Cláusula de Habilitação reconhecia 

como sub-categoria apenas o grupo de países menos desenvolvidos, dentro dos países em 

desenvolvimento (INTERNATIONAL POLICY COUNCIL, 2003b). De fato, tanto países 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento entendem que as condições econômicas dos 50 

países classificados pelas Nações Unidas como países menos desenvolvidos7 os expõem a 

uma situação de desvantagem que merece ser tratada de forma diferenciada. Indicativa desse 

reconhecimento é a “Decisão sobre derrogação (waiver) relacionada ao tratamento tarifário 

preferencial aos países menos desenvolvidos”, adotada em 15 de junho de 1999, que confirma 

a possibilidade dos países em desenvolvimento oferecerem, até 30 de junho de 2009, 

tratamento tarifário preferencial aos produtos provenientes de países menos desenvolvidos, 

sem ter que estendê-lo ao demais Membros da OMC8. 

  

O problema emerge, no entanto, quando se analisam os programas de preferência que se 

baseiam em critérios definidos discricionariamente pelos países outorgantes,  de modo a criar 

grupos de beneficiários distintos da sub-categoria de países menos desenvolvidos. Exemplos 

de programas nesse grupo são o Acordo de Cotonou, os programas norte-americanos CBI, 

ATPA e AGOA, e o Canadian Trade, Investment and Industrial Cooperation Programme  -

CARIBCAN, programa canadense destinado a países e territórios caribenhos, membros da 

Commonwealth9. Para esses programas, não cobertos pela Cláusula de Habilitação, os 

outorgantes têm tradicionalmente requerido uma derrogação (waiver) de obrigações à OMC, a 

qual deve ser aprovada por 3/4 dos Membros da OMC. 

 

                                                
7 Na última revisão trienal da lista de países menos desenvolvidos (“least developed countries” ou LDCs) 
realizada em 2003, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas adotou como critérios para inclusão na 
lista de LDCs o cumprimento simultâneo dos 3 critérios expostos a seguir: (i) baixa renda, baseada numa média 
de 3 anos de PIB per capita inferior a US$ 750, (ii) carência em recursos humanos, baseada num índice de 
qualidade de vida física que combina indicadores de nutrição, saúde, educação e alfabetização adulta, e (iii) 
vulnerabilidade econômica, medida por um índice que combina instabilidade da produção agrícola, instabilidade 
das exportações de bens e serviços, importância econômica de atividades não-tradicionais, concentração de 
exportações de mercadorias, tamanho da economia e percentual da população deslocada em virtude de desastres 
naturais. Para ser graduado, um país precisa superar os limites estabelecidos em pelo menos dois dos critérios, 
durante pelo menos duas revisões trienais consecutivas do Conselho. Disponível em: 
http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ohrlls/default.htm . Acesso em 27.09.2004. 
8 No âmbito dos acordos preferenciais da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), estabelecida 
em 1980 pelo Tratado de Montevidéu, os países membros concedem um nível maior de acesso a mercado à 
Bolívia, Equador e Paraguai, membros considerados como de menor desenvolvimento relativo. 
9 Também Austrália e Nova Zelândia possuem um programa de preferências unilaterais, o SPARTECA (South 
Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement), pelo qual estes países oferecem concessões a 
países membros do South Pacific Forum. O SPARTECA, no entanto, foi autorizado pela Cláusula de 
Habilitação. 
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Nesse aspecto, é extremamente relevante a decisão de 7 de abril de 2004 do Órgão de 

Apelação da OMC, no painel “Comunidades Européias – condições para a outorga de 

preferências tarifárias a países em desenvolvimento”10, adotada no âmbito do Órgão de 

Solução de Controvérsias da OMC. O painel foi instalado por solicitação da Índia, para 

discutir a concessão feita pelas Comunidades Européias desde 1995, por meio de seu SGP, de 

um tratamento tarifário especial à Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicarágua, Paquistão, Panamá, Peru e Venezuela, tendo como 

justificativa o auxílio ao combate, à produção e ao tráfico de drogas (Drugs Arrangement). 

Revertendo o entendimento do painel, o Órgão de Apelação entendeu que a idéia de 

tratamento não-discriminatório aos países em desenvolvimento contida na Cláusula de 

Habilitação não significa tratamento idêntico a esses países. Ao contrário, significa que o 

tratamento deveria ser graduado de acordo com as “as necessidades de desenvolvimento, 

financeiras e comerciais” de cada país, como já determinado pelo parágrafo 3 (c) da Cláusula: 

 

169. Although enhanced market access will contribute to responding the 
needs of developing countries collectively, we have also recognized that the 
needs of developing countries may vary over time. We are of the view that 
the objective of improving developing countries’ ‘share in the growth in the 
international trade,’ and their ‘trade and export earnings,’ can be fulfilled by 
promoting preferential policies aimed at those interests that developing 
countries have in common, as well as at those interests shared by sub-
categories of developing countries based on their particular needs. (OMC, 
2004b, p. 68).   

 

 

Embora o Órgão de Apelação tenha decidido pela inconsistência do Drugs Arrangement com 

as regras da OMC, essa inconsistência não foi localizada na diferenciação de um grupo 

especial de países em desenvolvimento, mas no fato de que nem todos os países com 

problemas similares de drogas estão incluídos no grupo de beneficiários. 

 

A referida decisão abre um importante precedente na OMC para a graduação dos países em 

desenvolvimento num momento chave da Rodada Doha, em que as negociações sobre acesso 

a mercados incluem a necessidade de incorporar mecanismos de diferenciação de acordo com 

o nível de desenvolvimento dos países. 

 

                                                
10 OMC (2004). Report of the Appellate Body, European Communities – conditions for the granting of tariff 
preferences to developing countries, WT/DS246/AB/R. Adotado em 7 de abril, AB-2004-1. 
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Feita esta recapitulação do histórico da criação das preferências comerciais unilaterais e seu 

tratamento no sistema multilateral de comércio, apresentamos nos próximos itens os 

problemas teóricos relacionados às preferências unilaterais e os resultados de avaliações 

recentes sobre programas de preferências que beneficiam grupos variados de países. 

 

 
2.2.1  O desafio da diversificação de exportações nos países em desenvolvimento 

 

 

A matriz teórica da discussão sobre uso de preferências unilaterais localiza-se no debate sobre 

as estratégias que os países em desenvolvimento podem adotar para melhorar sua inserção no 

comércio internacional e se beneficiar do livre comércio. A racionalidade por detrás da 

criação dos sistemas preferenciais é a de que, devido às dificuldades estruturais nos países em 

desenvolvimento e à sua pauta exportadora concentrada em produtos primários, tais países 

necessitam de estímulos diferenciados para que possam se beneficiar de forma plena de uma 

maior integração no comércio internacional. 

 

A preocupação com a alta dependência dos países em desenvolvimento, em face à exportação 

de produtos primários, continua a ser um tema polêmico em comércio internacional. A idéia 

de políticas voltadas à diversificação das exportações divide aqueles que defendem um 

mercado totalmente livre de intervenção estatal, onde a inserção de cada país faz-se com base 

em suas vantagens comparativas dadas, e aqueles que apostam na possibilidade de arcar 

temporariamente com certas ineficiências na alocação de recursos, para que no longo prazo 

determinados países possam adquirir competitividade em produtos mais dinâmicos no 

mercado internacional.  

 

O conceito das vantagens comparativas, desenvolvido por David Ricardo11, tornou-se o pilar 

das teorias de comércio internacional. Segundo Ricardo, tomando-se dois países e tendo o 

trabalho como único fator de produção que os diferencie, a especialização dos países nos 

setores nos quais apresentassem comparativamente maior produtividade, levaria a ganhos para 

ambos os países ao comercializarem livremente. Como destacam Krugman e Obstfeld, ainda 

que algumas correções ao modelo Ricardiano tenham sido necessárias, “sua previsão básica 

                                                
11 A obra clássica de David Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation, foi publicada pela primeira 
vez em 1817. 
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[de Ricardo] – de que os países tendem a exportar os bens em que têm produtividade 

relativamente alta – tem sido confirmada por um grande número de estudos” (KRUGMAN; 

OBSTFELD, 2001, p. 37).  

 

A proposição de Ricardo foi amplamente testada e validada, constituindo um ponto central 

das teorias do livre comércio (KRUGMAN; OBSTFELD, 2001; SALVATORE, 2001). O que 

passou a ser contestado, entretanto, foi o caráter estático das vantagens comparativas. À 

medida que as vantagens comparativas clássicas são determinadas de maneira endógena, ao se 

seguir a rota da especialização, não haveria lógica econômica para que os países 

comprometessem a alocação eficiente de recursos para desenvolver novas vantagens. No 

entanto, os problemas gerados com a dependência de exportações de produtos primários nos 

países em desenvolvimento, bem como a experiência bem sucedida em alguns países do Leste 

Asiático, com intervenções públicas para fomentar a competitividade em novos setores, 

trouxe novos elementos ao debate. Não se tratava apenas de adicionar fatores de produção ao 

modelo Ricardiano, mas de verificar a possibilidade de influir no padrão dado pela dotação 

desses fatores, dando às vantagens comparativas um caráter dinâmico (BRUNO, 1970; LALL, 

2000). De fato, uma das grandes contribuições da análise dinâmica das vantagens 

comparativas foi explorar o papel de políticas públicas na área comercial.  

 

Sem negar a essência da teoria das vantagens comparativas, vários estudos passaram a enfocar 

formas de intervenção, por meio de políticas públicas, voltadas à ampliação da 

competitividade em produtos para os quais inicialmente um determinado país não detinha 

vantagens. O fator tecnologia, pouco explorado nos modelos de comércio até o início da 

década de 1970 (VERNON, 1970), começou a receber maior atenção. 

  

Redding (1999) argumenta que o livre comércio poderia levar a uma redução de bem-estar ao 

longo do tempo, caso a especialização de um país com base em suas vantagens comparativas 

afetasse negativamente a capacidade de mudança tecnológica num país que se especializasse 

apenas em setores com baixa incorporação tecnológica. Nesse caso, o processo de “aprender 

fazendo” em setores com tecnologia mais elevada se viria comprometido. Redding reconhece 

os riscos e dificuldades de se desenhar intervenções públicas que sejam de fato eficientes, mas 

levanta a possibilidade de que países em desenvolvimento, onde haja mão-de-obra qualificada 

(educação e treinamento), possam aumentar sua produtividade em setores de maior 

tecnologia, utilizando-se inicialmente da “imitação”. 
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O mesmo autor nos lembra, ainda, do caso da indústria de aço na Coréia do Sul. Nos anos 60, 

o Banco Mundial havia apontado a inviabilidade da siderurgia naquele país, mas apesar 

daquelas recomendações, na década de 1970 o governo sul-coreano fundou a Phang Iron and 

Steel Company e implementou uma política de desenvolvimento para a siderurgia. Em 1988, 

contrariando as previsões feitas pelo Banco Mundial, a Phang Iron and Steel Company já 

ocupava a 11ª posição entre as maiores produtoras de aço no mundo. 

 

Em sua análise dos padrões das exportações de manufaturados de alguns países em 

desenvolvimento com base no nível de tecnologia incorporada, Lall (2000) identificou que os 

países que parecem ter mais sucesso são os que oferecem produtos que incorporam mais 

tecnologia e que requerem mão-de-obra intensiva e qualificada. Para Lall, o desenvolvimento 

de sistemas de aprendizagem que permitam aos países diversificar qualitativamente, rumo a 

produtos com maior tecnologia, parece ser um fator fundamental na melhoria da participação 

dos países em desenvolvimento no comércio internacional. 

 

É importante lembrar que a preocupação com a necessidade de diversificação da pauta 

exportadora não é recente, tendo sido um traço fundamental da proposta da CEPAL para a 

região da América Latina, desde o início da década de 1950. Em sua análise da história das 

propostas da CEPAL, com relação ao papel das empresas transnacionais no desenvolvimento 

da América Latina, Kerner (2003) identificou que, apesar das adaptações e correções 

realizadas durante as cinco décadas analisadas (1949-1990), permaneceu central na concepção 

cepalina a idéia de que o desenvolvimento latino-americano requeria a promoção de 

exportações de manufaturas e maior absorção de tecnologia nas indústrias da região. As 

empresas transnacionais teriam potencial para auxiliar nesse processo, tanto no aspecto 

tecnológico quanto no de aumento das exportações, por seu maior conhecimento dos 

mercados externos. No entanto, caberia ao Estado intervir para incentivar tais resultados, que 

não seriam obtidos automaticamente pela atuação das transnacionais.  

 

Em artigo no qual expôs as mudanças em seu pensamento sobre desenvolvimento, Prebisch 

(1984), que iniciou sua carreira como um jovem economista neoclássico, mencionou que, já 

no início dos anos 60, as oportunidades existentes no comércio internacional, para os países 

periféricos, levaram-no a revisar suas propostas e a defender uma política de incentivo às 
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exportações de manufaturas aos países do centro, paralelamente ao fortalecimento das 

relações comerciais entre os países da periferia.  

 

A proposta de industrialização e exportação de manufaturados não implicava o abandono das 

exportações de produtos primários, nos quais os países em desenvolvimento detinham claras 

vantagens comparativas. Ao contrário, estas deveriam ser estimuladas por meio de 

investimentos (PREBISCH, 194912 apud KERNER, 2003). Tratava-se, em resumo, de buscar 

formas de minimizar o impacto negativo que a alta dependência de exportação de produtos 

primários gerava sobre as economias latino-americanas.  

 

Dentro dessa lógica, a eliminação de barreiras tarifárias nos mercados desenvolvidos criaria 

um incentivo externo para que os países em desenvolvimento exportassem mais. A criação do 

sistema geral de preferências (SGP) pode assim ser descrita como a aplicação, no nível da 

cooperação internacional, da estratégia de desenvolvimento alinhavada acima, e trasladada à 

UNCTAD nos anos 60 durante o período em que Prebisch atuou como Secretário Geral. 

 

Os principais problemas comumente associados à elevada dependência de exportações de 

produtos primários podem ser resumidos como: 

a) tendência histórica à queda de preços de produtos primários, volatividade e choques 

de preços que criam um cenário de instabilidade; 

b) baixa elasticidade-renda da demanda mundial por produtos primários;  

c) dificuldades do lado da oferta, como persistência da pauta concentrada em produtos 

de baixa tecnológica, menos incentivo para industrialização e, em alguns casos, 

menos incentivo para investimento em capital humano. 

 

Além dessas dificuldades estruturais, adiciona-se o fato de que os países desenvolvidos 

mantêm políticas protecionistas para o setor agrícola que impedem que os países em 

desenvolvimento se beneficiem plenamente da maior competitividade que detêm nesse setor.  

 

A análise apresentada pela UNCTAD no Trade and Development Report 2002, sobre o 

dinamismo das exportações dos países em desenvolvimento, revela que os produtos 

industrializados predominam entre os mais dinâmicos. Ainda, como revela a Tabela 2.1, a 

                                                
12 Prebisch, R. (1949). El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas. 
E/CN. 12/89, Santiago de Chile. 
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volatividade dos preços continua a afetar negativamente várias commodities primárias. Deve-

se notar, porém, que algumas commodities apresentaram grande dinamismo entre 1985-2000, 

com taxas de crescimento superior a 10%, como no caso de várias frutas e carnes (UNITED 

NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, 2004). Reforça-se, assim, 

que não se trata de propor que os países em desenvolvimento deixem de exportar os produtos 

primários nos quais detêm vantagens comparativas, mas de ampliar a pauta de produtos 

exportados, para poder captar os benefícios do dinamismo de outros setores. 

 

Tabela 2.1 - Variação de preços internacionais de commodities selecionadas, 1997-2001  
Variação percentual com relação ao ano 
anterior 

 
Grupo de commodity 

1997 1998 1999 2000 2001 
      
Alimentos e bebidas tropicais      

Café 54,7 -28,5 -23,2 -18,1 -27,2 
Cacau 11,2 3,7 -32,1 -22,2 22,7 
Açúcar -4,9 -21,2 -30,0 30,5 5,6 
Carne bovina 4,0 -7,0 6,1 5,7 10,0 
Milho -25,3 -13,4 -5,5 -1,0 4,2 
Trigo -22,6 -19,9 -10,9 3,5 9,2 
Arroz -10,7 1,3 -18,6 -18,1 -15,2 
Bananas 4,3 -3,1 -9,9 -2,3 38,8 

      
Óleos e sementes de óleo vegetais -0,9 7,1 -23,3 -22,8 -8,5 
 
Matérias-primas agrícolas      

Couros e peles -19,8 -22,7 -27,6 73,8 41,1 
Algodão -8,9 -8,3 -22,9 3,5 -20,9 
Fumo 15,6 -5,5 -7,0 -3,3 0,1 
Borracha -28,3 -29,8 -12,6 7,9 -14,1 
Madeiras tropicais -5,5 -1,2 -7,2 -3,1 4,6 

 
Minerais e metais      

Minério de ferro 1,1 2,8 -9,2 2,6 4,5 
Estanho -8,4 -1,9 -2,5 0,6 -17,5 
Cobre -0,8 -27,3 -4,9 15,3 -13,0 

 
Petróleo bruto -6,0 -31,8 38,7 55,6 -13,3 
Fonte: UNCTAD, 2002, p.20.   
 

Bonaglia e Fukasaku (2003) advertem que não se pode deduzir que a abundância em recursos 

naturais seja um ônus que prejudique o desenvolvimento dos países de menor renda. Os 

autores analisaram o grau de dependência de exportações de produtos primários e a 

diversificação da pauta exportadora para um grupo de 98 países em desenvolvimento, no 
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período entre 1966 e 2000. Verificaram que é possível explorar positivamente a dotação de 

recursos naturais para promover a diversificação das exportações, como no caso de países que 

desenvolveram novas tecnologias e conhecimentos, bem como sofisticaram sua cadeia 

produtiva, a partir de produtos primários. Por outro lado, identificaram casos de países que 

diversificam a pauta exportadora mas que não conseguiram aumentar a sua participação nos 

mercados dos países da OCDE, tornando inadequada a recomendação de uma estratégia única 

para a diversificação das exportações, que não leve em consideração as condições próprias de 

cada país. 

  

Os mesmos autores destacam, ainda, que as reformas de política comercial não são 

suficientes, por si mesmas, para gerar expansão da oferta, diversificação e novos 

investimentos. Outros fatores domésticos, como infraestrutura, qualidade das instituições e 

estabilidade macroeconômica, operam em conjunto para determinar respostas consistentes em 

termos de comércio. 

 

Após décadas de discussão, persiste em vários países em desenvolvimento, e em particular 

nos países menos desenvolvidos, a dependência de produtos primários13. Um dos elementos 

centrais que dificultam a diversificação é a chamada dependência da trajetória anterior, ou 

path dependence. Nessas circunstâncias, a especialização baseada em vantagens comparativas 

estáticas poderia levar a uma dificuldade de se construir sistemas de aprendizagem voltados à 

incorporação de maior tecnologia às exportações (LALL, 2000; LINDEGAARD; VARGAS, 

2003). 

 

Entre 1981 e 2001, segundo dados da United Nations Conference on Trade and Development 

(2004), a participação total dos países em desenvolvimento no comércio internacional 

aumentou de 27% em 1981 para  apenas 31% em 2001. A análise desagregada indica que há 

grandes variações no desempenho individual dos países, sendo os casos mais bem sucedidos 

de diversificação para produtos com maior valor agregado, os de países de industrialização 

mais recente do Leste Asiático. A parcela dos países desenvolvidos nas exportações de 

manufaturados de maior valor agregado aumentou de 65% em 1980 para 73 % em 2000. 

                                                
13 Os países membros da OMC reconheceram a necessidade de diminuir essa dependência no Parágrafo 42 da 
Declaração Ministerial de Doha: 
“[…] We recognize that the integration of the LDCs [least-developed countries] into the multilateral trading 
system requires meaningful market access, support for the diversification of their production and export base, 
and trade-related technical assistance and capacity building.” (14 November 2001 – WT/MIN(01)/DEC/1) 
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Além disso, para cerca da metade dos países em desenvolvimento, as commodities, excluindo-

se combustível, ainda respondem por aproximadamente 50% das suas exportações.  

 

Os países do Sub-Saara africano, com elevados índices de pobreza e dependência de produtos 

primários, sofreram uma redução da sua participação total no comércio mundial de 

manufaturas e produtos primários nos últimos vinte anos (MURPHY, 2004). Na América 

Latina, a alta participação de produtos primários que marcou a pauta exportadora dos países 

da região por boa parte do século XX, deu lugar a uma maior participação de manufaturados, 

mas essa mudança se deu em direção a manufaturados com baixa tecnologia, como têxteis e 

produtos baseados em recursos naturais. Além disso, se retirarmos o México, verifica-se que a 

região como um todo sofreu uma redução de participação nas exportações mundiais de 

manufaturados provenientes dos países em desenvolvimento, de cerca de 25% em 1985 para 

menos de 20% em 1998 (LALL, 2000, p.16), espaço ocupado em grande medida pelas 

exportações de manufaturas dos países do Leste Asiático. 

 

O desafio de transformar os potenciais benefícios da liberalização internacional do comércio 

em ganhos concretos aos países em desenvolvimento é essencial caso se busque ampliar a 

credibilidade do sistema multilateral de comércio. É certo que desde a década de 1980, parece 

ter emergido um consenso em torno do livre comércio como ferramenta útil para auxiliar no 

crescimento econômico dos países, mas a construção de expectativas excessivas sobre o que o 

livre comércio pode gerar em termos de desenvolvimento acabou por criar, no começo do 

século XXI, um clima de ansiedade e frustração.  

 

O World Trade Report 2004 da OMC, entitulado Exploring the linkage between the domestic 

policy environment and international trade, é emblemático do esforço para diminuir as 

expectativas em relação ao livre comércio, expectativas essas que o mesmo organismo ajudou 

a fomentar ao denominar a atual rodada de “rodada do desenvolvimento”:  

 

[…] it is clear from our treatment of selected topics that relationships 
among different areas of economic management are close and complex. It is 
also clear that the causality underlying these relationships is not uni-
directional – sometimes poor policy in one area can frustrate the benefits of 
open trade, and at other times, precipitate or poorly sequenced trade reform 
can adversely affect outcomes in related areas of activity. The art of good 
policy-making requires an understanding of the extent to which economies 
are “linked-up”, and therefore of the importance of an integrated and 
coherent policy mix. (OMC, 2004a, p. 198, grifo nosso) 
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Entendido o marco teórico mais abrangente no qual se origina o debate sobre a utilização de 

preferências comerciais para auxiliar no desenvolvimento, passamos a tratar especificamente 

da literatura sobre preferências unilaterais. 

 

 

2.2.2 A discussão teórica sobre as preferências unilaterais 

 

 

Vimos que a racionalidade para a outorga das preferências unilaterais consiste em oferecer 

amplo acesso aos mercados dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, sem 

reciprocidade, como forma de estimular o aumento das exportações dos países em 

desenvolvimento e os ganhos com elas obtidos, fomentar a industrialização e a diversificação 

da pauta exportadora e auxiliar no crescimento econômico dos países beneficiários.  

 

Numa primeira aproximação, poderia se imaginar que a eliminação de barreiras tarifárias nos 

países desenvolvidos, sem exigência de reciprocidade, constitui um ganho líquido para os 

beneficiários, já que não teriam que retribuir comercialmente o benefício recebido. Mesmo 

que as oportunidades geradas não fossem amplamente aproveitadas, devido a limitações dos 

beneficiários, a cooperação internacional teria criado um incentivo às exportações dos países 

em desenvolvimento. A idéia da criação de mecanismos de cooperação internacional em 

matéria comercial torna-se ainda mais atrativa à medida que prevalece a estratégia de “trade, 

not aid,” substituindo o auxílio financeiro direto pelo comércio, como instrumento auxiliar 

para o desenvolvimento. 

  

Para os países beneficiados, as preferências unilaterais são uma oportunidade para exportar 

com tarifas abaixo da tarifa NMF aplicada aos demais membros da OMC. Os exportadores 

dos países beneficiários têm, assim, sua competitividade ampliada artificialmente com relação 

aos não-beneficiários e podem receber preços melhores do que os preços internacionais. A 

magnitude do benefício depende essencialmente da margem de preferência concedida, isto é, 

da diferença entre a tarifa NMF vigente e a tarifa preferencial cobrada. Da ótica dos 

outorgantes, os governos têm sua receita tributária, decorrente da tarifa de importação, 
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reduzida, mas os consumidores podem ganhar com o aumento da concorrência no mercado 

doméstico. 

 

O aproveitamento do maior acesso a mercados criado pelas preferências depende, entretanto, 

de vários fatores. Muitos beneficiários não possuem condições de ampliar sua oferta na 

mesma proporção das oportunidades criadas, caracterizando as chamadas restrições do lado 

da oferta. Paralelamente, é preciso observar, pelo lado da demanda, o grau de 

substitutibilidade dos produtos relativamente à variação dos preços entre os fornecedores. 

 

Também devem ser considerados os custos administrativos. Os procedimentos burocráticos de 

certificação para exportação com preferências e a adequação dos produtores às regras de 

origem implicam em custos de adaptação aos programas, os quais podem inclusive superar os 

ganhos oriundos puramente das margens de preferências.  

 

Uma constatação comum nas várias análises do tema é de que, para que as oportunidades 

geradas num contexto de maior liberalização comercial sejam aproveitadas, devem estar 

integradas a uma série de políticas domésticas que incluem, desde investimento em infra-

estrutura e tecnologia, até políticas setoriais, dependendo das opções dos governos de cada 

país. Tratando especificamente do caso das preferências unilaterais, Onguglo (1999) conclui 

que o aproveitamento efetivo das preferências depende de reformas domésticas para aumentar 

a competitividade e produtividade em setores voltados à exportação. 

  

Tendo em vista que as preferências geram uma alocação de recursos menos eficiente no 

sentido estritamente econômico, essas constituem um nítido alvo de críticas. Uma crítica 

comumente feita é de que, ao incentivarem a exportação em países que, numa situação de 

livre mercado, talvez não fossem competitivos, as preferências podem estimular a produção 

local a custos muito elevados e até mesmo consolidar a dependência dos beneficiários em 

relação a determinados produtos (ROBERTS; BUETRE; JOTZO, 2002). O caso do Protocolo 

das Bananas na União Européia é um exemplo clássico. Além de desviar comércio de países 

latino-americanos mais competitivos, algumas estimativas apontam para um custo de US$ 13 

para os consumidores da União Européia para cada US$ 1 transferido aos países em 

desenvolvimento que deveriam se beneficiar. A grande parcela é capturada pelos 

importadores de bananas e atacadistas, o que coloca em dúvida a estratégia de que “trade, not 
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aid” seja necessariamente a forma mais adequada de auxílio (BORRELL, 1999; STOECKEL; 

BORRELL, 2001). 

 

Como lembra Onguglo, o sistema de preferências unilaterais tem sido criticado como uma 

forma de “neocolonialismo que perpetua nos países receptores de preferências a produção e 

comércio em produtos não compatíveis com suas vantagens comparativas no longo prazo” 

(ONGUGLO, 1999, p. 119, tradução nossa). 

 

Outro risco apontado pelo autor é o de que as preferências criem economias duais, em que a 

produção em zonas de processamento de exportações se dê sem vínculos com a economia 

local, levando à formação de enclaves econômicos.  

 

Ao irmos além da análise dos efeitos das preferências para cada um dos beneficiários para 

inseri-las no contexto internacional, o problema da discriminação e desvio de comércio torna-

se evidente. Se por um lado, as preferências podem ajudar a criar comércio com os 

beneficiários, por outro podem gerar desvio de comércio para os países não-beneficiários.  

 

A discriminação faz com que muitos dos países que concorrem com os beneficiários, 

incluindo países em desenvolvimento que igualmente necessitam de maior acesso aos 

mercados desenvolvidos, sofram com o desvio de comércio. Contraditoriamente, o 

mecanismo de preferências unilaterais acaba por punir os países em desenvolvimento que 

logram atingir um determinado nível de competitividade internacional em alguns setores, ao 

sustentarem um sistema que, em essência, permite aos países desenvolvidos intervir no 

mercado para regular as possibilidades e formas de inserção dos vários países em 

desenvolvimento. 

 

Além dos aspectos estritamente econômicos, as preferências podem ser analisadas em sua 

relação com a economia política da liberalização internacional do comércio. Um dos pontos 

criticados é que o mecanismo de preferências unilaterais pode levar à postergação dos ajustes 

domésticos para a integração no comércio internacional. É preciso lembrar que as preferências 

unilaterais foram concebidas como mecanismo temporário para que os países em 

desenvolvimento pudessem se ajustar gradualmente ao sistema multilateral de comércio, que 

tem como um de seus princípios o livre comércio. Esse princípio é reforçado na Cláusula de 

Habilitação, cujo parágrafo 3(b) determina que “[...] as preferências não devem constituir um 
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impedimento à redução ou eliminação de tarifas e outras restrições ao comércio com base na 

nação-mais-favorecida”. 

 

Com base nos dados de 154 países para o período entre 1976 e 2000, Özden e Reinhardt 

(2003) realizaram o primeiro estudo empírico de grande cobertura temporal e de países, para 

observar os efeitos do SGP dos Estados Unidos na orientação da política comercial dos 

beneficiários. Os autores concluíram que os países em desenvolvimento que têm os benefícios 

do SGP norte-americano reduzidos tendem a adotar políticas comerciais mais liberais do que 

aqueles que permanecem com as preferências. Para Özden e Reinhardt, a postergação de 

ajustes ao livre comércio poderia ter um efeito negativo na integração dos países ao sistema 

internacional de comércio. 

 

De fato, é possível imaginar que as preferências unilaterais levariam ao fortalecimento de 

coalizões domésticas protecionistas e ao enfraquecimento das coalizões que, por serem mais 

competitivas internacionalmente, pressionariam por maior abertura comercial no próprio país 

beneficiário. Daí decorreria a ausência de estímulos internos para que os governos dos países 

beneficiários promovessem a liberalização comercial e os ajustes necessários, de forma a 

integrar-se às regras do sistema multilateral de comércio.  

 

As implicações da postergação do ajuste aparecem claramente nas negociações comerciais 

quando lidamos com o problema da erosão de preferências ocasionada pela maior 

liberalização internacional e os custos dos ajustes nos países delas dependentes. A discussão 

sobre a necessidade de mecanismos compensatórios que ajudem os países que sofrerão perda 

de preferências a ajustar-se ao novo cenário é um dos temas mais controversos das atuais 

negociações da Rodada Doha.  

 

Outro aspecto relevante do ponto de vista da economia política refere-se ao problema da 

reciprocidade nos acordos comerciais. Como resume Bhagwati (1991), as principais 

vantagens da regra de reciprocidade incorporada ao sistema GATT/OMC consistem em: 

a) quando duas partes liberalizam, há um duplo ganho (maior eficiência no próprio 

mercado e acesso ao mercado da outra parte); 

b) eventuais considerações de ordem macroeconômica, como desequilíbrios no balanço 

de pagamentos, são suavizadas com a reciprocidade;  
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c) a reciprocidade sugere a idéia de maior justiça, fazendo com que os ajustes à 

liberalização comercial sejam politicamente mais aceitáveis pelos grupos domésticos 

prejudicados; 

d) concessões estrangeiras que beneficiem as exportações de um determinado país 

mobilizam novos interesses que contrabalançam os interesses dos que se opõem à 

liberalização.  

 

As justificativas apresentadas acima são comumente mencionadas por autores que vêem na 

não-reciprocidade prejuízos econômicos e políticos para a estabilidade do sistema comercial 

multilateral (BAGWELL; STAIGER, 1999).  

 

Juntamente com o princípio da reciprocidade, encontra-se na base do sistema multilateral de 

comércio o princípio do tratamento NMF. Já em 1860, o histórico Tratado Comercial Cobden-

Chevalier, assinado entre Grã-Bretanha e França, continha cláusula prevendo que futuras 

concessões tarifárias feitas por uma das partes a terceiros países deveriam ser estendidas à 

outra parte. Após 1860, os vários acordos comerciais assinados entre países europeus já 

incorporavam a cláusula de nação-mais-favorecida, pela qual as concessões comerciais 

ofertadas a terceiros teriam que ser estendidas às partes dos acordos (LAZER, 1999). 

 

Na prática, entretanto, verifica-se uma utilização cada vez mais freqüente de exceções ao 

princípio do tratamento NMF, o que se dá pela proliferação dos acordos preferenciais de 

comércio, tanto recíprocos quanto unilaterais. Segundo dados da OMC, entre 1948 e 1994, 

tinham sido feitas 124 notificações de acordos preferenciais envolvendo o comércio de bens. 

Em 1º de maio de 2004, estimava-se que um total de 208 acordos preferenciais estivesse em 

vigor, evidenciando-se um crescimento acelerado após 199414. 

 

A discriminação é, em si, conflituosa com a idéia de multilateralismo. As negociações 

bilaterais ou regionais entre países desenvolvidos e em desenvolvimento tendem a ser 

marcadas pelo claro desequilíbrio de poder em favor dos primeiros. Os acordos de livre 

comércio celebrados entre Estados Unidos e países latino-americanos têm sido moldados na 

matriz do Acordo de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA, que se destacou pela 

                                                
14 Página em Internet da OMC. Planilha de notificações de “RTAs,” de acordo com o GATT/OMC. Disponível 
em: http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/summary_e.xls . Acesso em 04.10.2004. 
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capacidade dos Estados Unidos de incluir vários temas e regras além do comércio e além do 

acordado na OMC.  

 
A criação de categorias distintas entre os países em desenvolvimento tende a dificultar a 

cooperação entre estes, ao mesmo tempo em que torna os beneficiários mais suscetíveis às 

pressões dos outorgantes. No caso das negociações na OMC, baseadas no consenso entre os 

148 Estados Membros, verifica-se uma crescente dificuldade de se construir posicionamentos 

comuns.  

 

Brasil e Argentina são exemplos de países em desenvolvimento prejudicados pelos sistemas 

preferenciais. Com uma elevada competitividade no setor agrícola, historicamente o mais 

protegido nos países desenvolvidos, esses países figuram como demandantes de maior acesso 

aos mercados agrícolas desenvolvidos. Entretanto, enfrentam a resistência tanto de países 

desenvolvidos, que mantêm políticas distorcivas de apoio ao setor agrícola, quanto de países 

em desenvolvimento, em particular de países menos desenvolvidos, que sofreriam perdas com 

a eliminação das preferências e maior participação de um país mais competitivo nos mercados 

para os quais exportam. 

  

Quanto ao desenho dos programas de preferências unilaterais, é comum que os outorgantes 

utilizem mecanismos para evitar a concorrência das importações. Entre esses, Topp (2001) 

menciona:  

a) exclusão de produtos sensíveis da lista de produtos elegíveis;  

b) diminuição da preferência para certos produtos;  

c) uso de mecanismos de controle quantitativo para limitar o acesso.  

 

Entre as restrições do SGP norte-americano, pode-se citar:  

a) o sistema de graduação, pelo qual os países que superam um determinado nível de 

renda ou de competitividade em determinados produtos, são “graduados” e perdem o 

benefício15;  

b) o “limite de necessidade competitiva,” que permite aos Estados Unidos suspender 

temporariamente a entrada de certos produtos provenientes de países específicos, 

caso as exportações correspondentes atinjam um limite em valor ou representem 

uma parcela de mercado pré-definida pelos Estados Unidos. Entre as 

                                                
15 Até 2000, tinham sido graduados Coréia do Sul, Cingapura, Hong Kong, Taiwan, México, Bahamas e Israel.  
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condicionalidades do programa, destaca-se o requisito de observação de direitos 

trabalhistas internacionalmente aceitos. Desde sua introdução em 1984 até 2000, 

esse requisito gerou a suspensão do SGP - ainda que temporária - para 12 países, 

incluindo Chile e Paraguai (ELLIOTT, 2000). 

 

Quanto à vinculação de fatores não-comerciais na concessão das preferências, um exemplo foi 

a entrega pelo Brasil, em setembro de 2004, de um relatório ao representante adjunto do 

United States Trade Representative - USTR, Peter Allgeier, para demonstrar os avanços do 

país na proteção à propriedade intelectual, um dos requisitos utilizados para avaliar se o SGP 

deveria ser renovado para o país (Decisão dos EUA sobre SGP fica para novembro, 2004).  

 

 

2.2.3  Avaliações de programas de preferências unilaterais 

 
 

A dificuldade de mensurar os custos e benefícios das preferências unilaterais, isolando seus 

efeitos sobre o crescimento das exportações, diversificação ou crescimento econômico, é uma 

das razões que explica a carência de estudos empíricos sobre o tema. Como mencionado 

acima, o estudo de Özden e Reinhardt, de 2003, foi pioneiro numa avaliação quantitativa do 

SGP norte-americano pela dimensão temporal (1976-2000) e número de países cobertos (154 

países). Os estudos mais detalhados dos SGP têm sido desenvolvidos pela UNCTAD, com um 

enfoque particular nos países menos desenvolvidos (UNITED NATIONS CONFERENCE 

ON TRADE AND DEVELOPMENT, 2003a).  

Com base na revisão de algumas análises específicas de programas e regiões beneficiadas, é 

possível identificar certos aspectos comuns. Para verificar a real amplitude dos benefícios, 

devem ser avaliados diversos aspectos. Em primeiro lugar, a margem de preferência em 

relação às tarifas NMF varia e é especialmente relevante para os produtos agrícolas que, como 

se observa pelo Gráfico 2.1, tendem a ter tarifas mais elevadas em mercados desenvolvidos 

como Japão, Estados Unidos e União Européia.  
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Gráfico 2.1 - Média de tarifas aplicadas NMF, países selecionados 
Fonte: OMC (2004a, p. 204-208) 
Nota: Média simples. Dados de 2002 para Estados Unidos e Japão, e 2004 para UE. 

 

Em segundo lugar, o fato de um programa cobrir grande parte das linhas tarifárias não 

significa necessariamente um benefício maior, já que pode ser excluído dos programas 

exatamente o grupo seleto de produtos nos quais o país beneficiário concentra suas 

exportações. Vários programas excluem linhas tarifárias ou utilizam quotas tarifárias16 para 

produtos agrícolas sensíveis, evitando uma liberalização total no setor agrícola. 

 

Segundo dados do World Trade Report 2004, da OMC, os picos tarifários não sofrem redução 

significativa nos programas de preferências17, o que revela a baixa efetividade desses 

programas no que se refere à remoção do protecionismo nos setores tradicionalmente 

protegidos pelos países desenvolvidos. 

 

No SGP da União Européia, a redução tarifária é concedida de forma diferente, de acordo 

com a classificação do produto como sensível (margem de preferência de apenas 3,5%) ou 

não-sensível (100% de redução). Os produtos agrícolas também recebem tratamento distinto, 

                                                
16 O sistema de quotas tarifárias é composto por duas tarifas, uma quota de importação e um método de 
distribuição de direitos de importação. Consiste na cobrança de uma tarifa reduzida sobre as importações feitas 
dentro de um limite de quota de importação, e da cobrança de uma tarifa superior à primeira, para as importações 
extra-quota. Tal sistema conta com um método de administração pelo qual se dá o licenciamento das 
importações limitadas pela quota (CUNHA FILHO, 2003).  
17 A OMC utiliza como parâmetro de pico tarifário internacional tarifas acima de 15%, e como pico tarifário 
doméstico, tarifas acima do triplo da média nacional.   
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e muitos não recebem preferência. No SGP dos Estados Unidos, além dos mecanismos da 

necessidade competitiva e da graduação, os produtos sensíveis são excluídos.  

 

O levantamento da United Nations Conference on Trade and Development (2003a) sobre os 

benefícios dos vários programas de preferências para os países menos desenvolvidos, oferece 

um retrato pouco animador dos resultados de tais programas. Para desenvolver a avaliação, a 

UNCTAD utiliza-se de três indicadores: 

a) Taxa de cobertura de produtos: dada pela relação entre as importações cobertas 

(elegíveis) por preferências e as importações tributáveis. Este indicador não reflete 

as importações de fato beneficiadas; 

b) Taxa de utilização: relação entre as importações que de fato ingressam sob o regime 

de preferências e as importações potencialmente cobertas por preferências; 

c) Taxa de utilidade: relação entre as importações que de fato ingressam sob o regime 

de preferências e o total das importações tributáveis (deduzidas as que ingressam 

com tarifa zero). Uma baixa taxa indica que grande parte das exportações dos 

beneficiários paga a tarifa NMF. 

    

Os três indicadores foram calculados com base no total das importações feitas por Canadá, 

Estados Unidos, União Européia e Japão, provenientes de todos os beneficiários dos 

programas SGP daqueles países. Apesar da taxa de cobertura ter melhorado de 57,2% em 

1994 para 62,2% em 2001, as demais taxas pioraram no mesmo período: a taxa de utilização 

declinou de 51,1% para 38,9%, e a taxa de utilidade, de 29,2% para 24,2%. Em 2001, de um 

total de US$ 295 bilhões de importações tributáveis, US$ 183 bilhões estavam cobertos por 

preferências, mas apenas US$ 71 bilhões foram efetivamente exportados dentro do regime de 

preferências (taxa de utilização de 38,9%). Isso significa que mais de 60% das exportações 

elegíveis não gozaram das preferências. 

 

Quando os indicadores são calculados exclusivamente para a categoria de países menos 

desenvolvidos, os resultados parecem ser mais positivos: 
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Tabela 2.2 – Importações intra-SGP provenientes de  
países menos desenvolvidos 

Fonte: United Nations Conference on Trade and Development (2003a, p. 6) 
Nota: Calculados com base nas importações feitas pelo  
Canadá, Estados Unidos, Japão e União Européia.  

 

Segundo a UNCTAD, a melhoria na utilização a partir de 1997 está relacionada à melhoria na 

utilização do SGP dos Estados Unidos, os quais expandiram a lista de produtos elegíveis ao 

seu programa naquele ano. Entretanto, quando se examina a pauta de produtos elegíveis, esta 

é altamente concentrada em recursos minerais, com ênfase em petróleo. Em 2001, se 

excluíssemos o petróleo e derivados, a taxa de cobertura do SGP norte-americano cairia de 

44.1% para menos de 4%. 

 

A avaliação da UNCTAD destaca que a baixa utilização está estreitamente relacionada à 

complexidade e rigor das regras de origem e requisitos dos programas. Estima-se que somente 

os custos administrativos para cumprir com as regras de origem representem cerca de 3% do 

valor do produto a ser exportado, percentual que tende a ser mais elevado quanto menos 

desenvolvido o país e sua estrutura técnica e burocrática. 

 

Regras de origem que impõem elevado conteúdo local muitas vezes impossibilitam a 

produção, pelos beneficiários, dentro dos padrões requeridos pelos programas. Igualmente, os 

procedimentos administrativos que devem ser seguidos para qualificação são complexos e  

alterados com freqüência, limitando os incentivos para investimento no longo prazo. 

 

Apresentamos abaixo os resultados de algumas avaliações de programas implementados pela 

União Européia e pelos Estados Unidos e que ajudam a elucidar como essas limitações são 

aplicadas na prática.   

 

 

Ano Cobertura Utilização Utilidade
1994 52,9% 48,2% 25,5%
1995 54,5% 53,1% 28,9%
1996 40,1% 50,9% 20,4%
1997 72,6% 30,2% 21,9%
1998 69,0% 49,5% 34,2%
1999 64,7% 60,2% 39,0%
2000 64,3% 66,3% 42,6%
2001 63,4% 67,3% 42,7%
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2.2.3.1 Programas da União Européia 
 

 

Em 1975, a UE assinou a Convenção de Lomé, concedendo preferências tarifárias não-

recíprocas a países da África, Caribe e Pacífico (ACP). Muitos dos produtos cobertos, no 

entanto, já gozavam de baixas tarifas e não faziam parte da pauta de exportações dos 

beneficiários, enquanto vários produtos agrícolas relevantes para os beneficiários não foram 

incluídos. Diferentemente de outros programas, as preferências de Lomé são outorgadas com 

base numa relação contratual, em que as mudanças nas concessões não podem ser feitas 

unilateralmente pela UE, mas dependem da concordância dos beneficiários. Quanto às regras 

de origem para os produtos industriais, a exigência de cerca de 50% a 60% de valor 

adicionado local inviabilizava as exportações para muitos dos países beneficiados, 

caracterizadas por um baixo grau de industrialização. Ao mesmo tempo, a utilização de 

escaladas tarifárias, impondo-se tarifas crescentes à medida que o produto aumentava seu grau 

de processamento, operava como um desestímulo aos investimentos em maior processamento 

e agregação de valor às exportações (ACHTERBOSCH; VAN TONGEREN; BRUIN, 2003). 

 

Apesar de ter auxiliado alguns países ACP a ampliar o volume de suas exportações, as 

deficiências na estrutura das preferências de Lomé foram apontadas em diversos estudos. Em 

1996, a Comissão Européia publicou um relatório avaliando os desafios da relação entre a UE 

e os países ACP. Na seção referente às preferências comerciais, a Comissão destacou a 

importância de estabilidade política e políticas domésticas para transformar as oportunidades 

criadas pelo programa em resultados concretos. Apesar de alguns casos bem sucedidos de 

diversificação para além de produtos tradicionais, no geral os países não tinham logrado 

diversificar suas exportações ou ampliar seu poder de atração de investimento produtivo. A 

alta dependência de produtos primários e, no caso da África, das exportações de petróleo, 

permanecia. Como lembra Lacomte (2001), a própria UE defendeu o término das preferências 

de Lomé com base em três principais constatações:  

a) resultados pouco animadores, já que o grupo de países ACP viu sua participação nas 

importações feitas pela UE reduzir-se  de 6,7% (1976) para 2,9% (2003)18;  

b) erosão irreversível que derivaria dos termos acordados na Rodada Uruguai e do 

aumento de acordos preferenciais recíprocos pelo mundo; e  

                                                
18 Disponível em: http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/regions/acp/index_en.htm.  Acesso em 
5.11.2004 
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c) incompatibilidade com as regras do GATT/OMC.  

 

Lacomte destaca, no entanto, que entre as verdadeiras motivações para o fim das preferências 

estaria a mudança de interesses comerciais da UE com relação aos mercados dos países ACP. 

Ao contrário do cenário prevalecente na década de 1970, em que a grande preocupação da UE 

era assegurar acesso a matéria-prima nos ACP, na década de 1990 o clima para investimentos 

em muitos desses países tinha melhorado, despertando o interesse não apenas da UE em 

exportar para estes mercados, mas também de investidores norte-americanos. A exigência de 

reciprocidade tornou-se, assim, um passo para possibilitar o acesso da UE a esses mercados. 

 

Em 2000, o programa foi revisado e substituído pelo Acordo de Cotonou, que expandiu a lista 

de produtos agrícolas beneficiados. Pelo acordo, as preferências acordadas serão estendidas 

até 2008, quando a UE espera ter concluído acordos de livre comércio, denominados 

economic partnership agreements, com os países beneficiários, exceto os países menos 

desenvolvidos. Os países ACP têm sustentado, no entanto, que o foco do Acordo de Cotonou 

não é a liberalização comercial, mas, sim, a cooperação para a redução da pobreza e 

promoção do desenvolvimento sustentável, conforme definido nos objetivos do Acordo: 

 

Artigo 1º - A parceria [Comunidade Européia e países ACP] centra-se no 
objetivo de redução da pobreza e, a prazo, da sua erradicação, em 
consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável e de 
integração progressiva dos países ACP na economia mundial. (ACORDO 
DE COTONOU, 2000) 

 

As dificuldades dos países ACP para negociar os acordos de livre comércio com a UE vão 

desde restrições de capacitação técnica à ausência de recursos financeiros para arcar com 

todos os ajustes que a liberalização de seus próprios mercados acarretará. Considerando que 

vários países sofrerão redução de arrecadação tributária com a eliminação de tarifas de 

importação, os ACP têm enfatizado a necessidade de auxílio financeiro nessa transição.  

 

Um estudo de casos para Jamaica, República Dominicana, Gana, Benin e Camarões (GAWU, 

DHS, CIECA, ADEID, GRAPAD, & EUROSTEP, 2004) indicou que os custos do ajuste a 

um eventual acordo de livre comércio com a UE para esses países serão elevados e poderão 

ter um impacto maior sobre os grupos mais vulneráveis à pobreza, como as mulheres, cujas 

oportunidades de trabalho nesses países concentram-se no setor agrícola. 
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Desde 5 de março de 2001, está em vigor a Iniciativa Everything But Arms, pela qual a UE 

promove acesso livre ao seu mercado, por tempo ilimitado, para todos produtos provenientes 

dos países menos desenvolvidos, exceto armas. Para bananas, arroz e açúcar - produtos 

agrícolas de grande importância para os países menos desenvolvidos - será realizada uma 

liberalização gradual, a ser concluída em 2006 no caso de bananas, e em 2009, para arroz e 

açúcar.  

 

Achterbosch, Van Tongeren e Bruin (2003) lembram que antes da Iniciativa, 99% do 

comércio dos países menos desenvolvidos com a UE já estava coberto por preferências, mas a 

taxa de utilização era inferior a 50%. A baixa utilização parecia derivar das dificuldades 

impostas para qualificação dos produtos, incluindo regras de origem. A Iniciativa, no entanto, 

não facilita tais procedimentos, o que significa que muitas das dificuldades enfrentadas 

anteriormente devem prosseguir. Quanto aos resultados econômicos, espera-se que a 

Iniciativa desvie comércio de outros países em desenvolvimento, em particular dos da África, 

para os países beneficiários. Já a criação de comércio não deve ser substancial, exceto para 

açúcar e algumas frutas e vegetais. 

 

2.2.3.2 Programas dos Estados Unidos 
 

 

Além do SGP, os Estados Unidos concedem preferências por meio de três programas: a 

Caribbean Basin Initiative - CBI, a Andean Trade Preference Act - ATPA e a African Growth 

and Opportunity Act - AGOA. A ATPA, objeto do estudo de caso desta dissertação, será 

analisada em uma Seção específica.  

 

O termo CBI refere-se à Caribbean Basin Economic Recovery Act - CBERA, em vigor desde 

1º de janeiro de 1984, e à Caribbean Basin Trade Partnership Act - CBTPA, de 2000. A 

CBTPA ampliou as preferências da CBERA, mas, ao contrário desta, cujas concessões são 

permanentes, as concessões da CBTPA são válidas até setembro de 2008 ou até a entrada em 

vigor de um acordo de livre comércio entre Estados Unidos e os beneficiários. 
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A CBI  abrange 24 beneficiários localizados na América Central e Caribe e consiste  em um 

programa de promoção do desenvolvimento econômico através da iniciativa do setor privado, 

incluindo como principais elementos (Guide to the Caribbean Basin Initiative, 1994):  

a) isenção tarifária para produtos selecionados;  

b) programa têxtil para acesso a produtos fabricados a partir de matéria-prima norte-

americana;  

c) tratamento nacional em compras governamentais nos Estados Unidos, para 

fornecedores provenientes dos beneficiários;  

d) isenção de taxa administrativa cobrada nos Estados Unidos para o processamento de 

importações; 

e) programas para melhorar a interação entre os setores privados dos Estados Unidos e 

dos beneficiários. 

 

Entre os critérios de elegibilidade, inclui-se o comprometimento com as obrigações assumidas 

na OMC, engajamento nas negociações da ALCA ou um acordo de livre comércio com 

Estados Unidos, proteção à propriedade intelectual e aos direitos trabalhistas, transparência e 

não discriminação em compras governamentais, combate à corrupção e, mais recentemente, 

cooperação no combate ao narcotráfico.   

 

Uma mudança importante com a CBTPA foi a ampliação dos benefícios de forma a 

aproximar-se dos benefícios que o México recebe pelo NAFTA, principalmente em artigos de 

vestuário. Ficou autorizada a exportação da maioria dos itens de vestuário, com isenção 

tarifária, desde que fabricados com 100% de insumos dos Estados Unidos. Tal mudança 

reflete o foco na especialização dos beneficiários nas maquiladoras, que se especializaram no 

processamento e exportação com baixo valor agregado local e competitividade concentrada 

no baixo custo da mão-de-obra. Além disso, a CBTA estendeu as preferências dentro das 

mesmas regras de origem válidas para o México, para itens como certos tipos de atum, 

petróleo, calçados e relógio e suas partes. 

 
No 16º relatório de avaliação da United States International Trade Commission (2003), já 

incorporando-se as mudanças trazidas pela CBTPA, foram apresentadas as seguintes 

conclusões: 

 



 48 

a) o impacto do programa sobre os produtores norte-americanos é “negligenciável,” 

sem representar uma ameaça de perda de mercado para indústrias norte-americanas; 

b) as importações provenientes dos beneficiários representaram, em 2002, apenas 1,8% 

do total das importações norte-americanas, uma redução de participação quando 

comparada aos 4,2% de 1980; 

c) o notável aumento nas importações de vestuário após a CBTPA deve-se 

essencialmente a uma mudança na contabilização dessas importações. Antes da 

CBTPA, tais importações eram realizadas principalmente dentro da categoria de 

compartilhamento de produção (“production-sharing”), pela qual certos produtos 

montados no exterior, com componentes norte-americanos, não pagavam tarifa de 

importação sobre a parcela do produto final correspondente aos insumos norte-

americanos. Com a CBTPA, os fabricantes norte-americanos se beneficiaram da 

possibilidade de transferir outras partes do processo produtivo para as fábricas 

instaladas nos beneficiários;  

d) vários fabricantes apontam que o custo de ter que utilizar insumos provenientes dos 

Estados Unidos para beneficiar-se da redução tarifária não compensa, quando 

comparado ao baixo custo dos insumos provenientes da Ásia.  

 

Antes da CBTPA, cerca de 10% do total das importações norte-americanas provenientes dos 

beneficiários da CBI eram cobertas exclusivamente pelo programa. Após a CBTPA, esse 

percentual aumentou para aproximadamente 31,5% (US$ 6,7 bilhões) em 2002 (UNITED 

STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, 2003), devido à inclusão de petróleo 

e derivados, e de têxteis e vestuário. Destaca-se que apesar das exportações de vestuário 

corresponderem a aproximadamente 44,7% do total das exportações intra-CBI, o aumento em 

quantidade não foi acompanhado pelo aumento em valor, que declinou de US$ 9,6 bilhões em 

2000 para US$ 9,5 bilhões em 2002. Isso porque os fabricantes norte-americanos têm 

deslocado a produção têxtil de maior valor agregado para a Ásia, concentrando na região a 

produção de menor valor. Em termos de países beneficiados, em 2002, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras e República Dominicana concentraram 80% do valor das 

importações norte-americanas intra-CBI, percentual idêntico ao observado em 1984, quando o 

programa foi iniciado (UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, 

2003). 
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Em 2000, os Estados Unidos promulgaram a AGOA, que atualmente tem como beneficiários 

37 dos 48 países do Sub-Saara africano. Com previsão inicial de validade até 2008, em julho 

de 2004 o programa foi estendido até 2015. Seu objetivo é expandir o comércio e 

investimento entre os países beneficiários e os Estados Unidos, incluindo a futura conclusão 

de acordos de livre comércio (recíprocos).  

 

A legislação expandiu as preferências concedidas por meio do SGP norte-americano para 

cobrir mais de 7000 linhas tarifárias. Entre os novos produtos cobertos, destacam-se têxteis e 

vestuários, para os quais há um processo específico de qualificação dos países. Como critérios 

de elegibilidade dos beneficiários, são considerados os progressos feitos rumo à 

implementação de uma economia de mercado, o respeito ao Estado de Direito, a adoção de 

princípios democráticos e a proteção aos direitos humanos. Os critérios não-comerciais 

condizem com uma visão do programa como elemento estratégico de política externa que vai 

além de questões comerciais. Conforme declarou o presidente George W. Bush (200119 apud 

BREAD FOR THE WORLD, 2003, p. 1), “In an era of global trade and global terror, the 

future of the developed world and the developing world ar closely linked. We benefit from 

each other´s success. We´re not immune from each other´s troubles.”  

 

A análise das exportações revela que, como nos demais programas vistos acima, também 

neste caso se repete o problema da concentração em alguns produtos e em um grupo seleto de 

beneficiários. Com base em dados da USITC, verifica-se que Nigéria, África do Sul e Gabão 

concentraram 68% das exportações totais dos países da AGOA para os Estados Unidos 

acumuladas no período 2002-2003. Já nas exportações intra-AGOA/SGP, a concentração 

nesses três países sobe para 87% (Tabela 2.3). Quanto aos produtos exportados pela AGOA 

no mesmo período, observa-se que cerca de 81% correspondem a petróleo, gás natural e 

derivados, seguidos de têxteis e vestuário (11%).  

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Declaração feita em 29 de outubro de 2001, durante o Fórum para Cooperação Econômica e Comercial 
Estados Unidos-África Sub-Saara. 
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                     Tabela 2.3 - AGOA: Exportações acumuladas para EUA, 2002-2003. 

Exportações AGOA e SGP País Total exportações 
(US$ Mil) (Em US$ Mil) (Em %) 

Nigéria 15.933.221 14.765.672 64% 
África do Sul 9.123.936 3.011.167 13% 
Gabão 3.549.736 2.323.085 10% 
Outros 13.271.509 2.996.603 13% 

Total 41.878.402 23.096.527 100% 
 Fonte: Portal AGOA (http://www.agoa.info) 
 Notas: Elaboração própria.  
 Com a entrada da Angola como beneficiária em 01.01.2004, esta  

passou a ocupar a segunda posição entre os principais exportadores 
intra-AGOA.  

 

Brenton e Ikezuki (2004) advertem, porém, que a análise do valor das preferências deve ser  

feita de forma desagregada. A observação é importante já que um valor de exportação 

pequeno no conjunto total de beneficiários do programa pode ser de grande significância 

individual para os países mais pobres do grupo de beneficiários. 

 

No que se refere ao desempenho das exportações de têxteis e vestuário, como no caso da CBI, 

as regras de origem do programa determinam que, para beneficiar-se, os países devam utilizar 

matéria-prima regional ou dos Estados Unidos, o que prejudica a competitividade dos 

beneficiários (MATTOO; ROY; SUBRAMANIAN, 2002). Os países menos desenvolvidos 

do Sub-Saara20 estão livres dessas restrições até 30 de setembro de 2007, podendo adquirir 

matéria-prima a preços mais competitivos internacionalmente. Entretanto, as exportações com 

esse benefício devem respeitar um limite quantitativo, e uma vez finda a exceção, tais países 

terão que utilizar matéria-prima proveniente da região ou dos Estados Unidos, o que 

diminuirá sua competitividade21. Além disso, com o fim do sistema de quotas de importação 

concedidas por meio do Acordo sobre Têxteis e Vestuário, em 31 de dezembro de 2004, os 

países do Sub-Saara, assim como os beneficiários da CBI, passarão a enfrentar de forma mais 

acirrada a concorrência de países asiáticos, em particular da China22.   

 

                                                
20 Para efeito da AGOA, considera-se nesta categoria os países com PIB per capita inferior a US$ 1500 em 
1998, conforme medido pelo Banco Mundial. 
21 Um caso exemplar é Lesoto, país classificado pela ONU como menos desenvolvido, e que concentra 99% das 
suas exportações aos Estados Unidos em têxteis e vestuário. 
22 Para maiores detalhes, ver UN Integrated Regional Information Networks, “Scrapping of quota system in 2005 
will cause AGOA exports to US to drop,” publicado em TRALAC Newsletter, 16.03.2004.  



 51 

Como enfatizam Brenton e Ikezuki (2004, p. 30), “preferences are not a panacea for success 

but rather should be seen as one element in the development of a strategy for export led 

growth and development”. 

 

 

2.3 Um balanço das experiências internacionais 

 

 

A revisão da literatura teórica e empírica sobre as preferências unilaterais indica a ausência de 

um consenso quanto à real validade das preferências unilaterais como instrumento para 

auxiliar na melhor inserção comercial dos países em desenvolvimento. 

 

Independentemente da posição teórica com relação às preferências, os analistas parecem 

concordar que as preferências em si não são uma solução para os problemas de 

desenvolvimento econômico e diversificação das exportações. Para que possam ser 

exploradas em sua plenitude, requerem políticas domésticas que incluem desde investimento 

em infra-estrutura, alfândega e incentivo às exportações, a reformas institucionais, as quais 

tendem a ser mais difíceis justamente nos países que delas têm mais necessidade. 

 

Por outro lado, no próprio desenho dos programas incorporam-se regras que operam em 

direção contrária ao que os programas supostamente se propõem, limitando a expansão das 

exportações e o acesso aos mercados dos países desenvolvidos. 

 

É certo que as preferências, seguindo a hipótese levantada por Tangermann (2002), parecem 

ter um valor maior para países com economias menores e mais dependentes de exportação. 

No entanto, a elevada dependência do acesso preferencial torna-se um ônus quando os 

mesmos países precisam efetuar a transição rumo à liberalização de seus próprios mercados. 

O embate entre os países ACP e a União Européia para migrar das preferências unilaterais 

para acordos de livre comércio expõe as fragilidades do sistema preferencial.  

 

No caso dos programas CBI e ATPA com os Estados Unidos, há clara menção à migração 

para acordos de livre comércio, seja pela formação da ALCA, seja pela via bilateral. A mesma 

previsão de celebração futura de um acordo de livre comércio existe na AGOA. 
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Quanto aos benefícios efetivos, verifica-se que eles freqüentemente se concentram em poucos 

produtos e em poucos países. No último caso, os maiores exportadores costumam ser os 

países que já detêm mais condições para aproveitar a abertura de mercado, como a África do 

Sul, no AGOA.  

 

Em vista do reconhecimento unânime da reciprocidade como um elemento essencial para 

garantir o equilíbrio do sistema multilateral de comércio, cabe questionar se o uso da 

denominação “não-recíproca”, entendida no sentido estrito da ausência de concessões 

tarifárias, não mascara o peso exercido pela série de condicionalidades impostas pelos 

outorgantes, cujo cumprimento consiste em uma forma de pagamento dos beneficiários pelos 

benefícios tarifários.  

 

Nesse aspecto, no entanto, há uma grande carência na literatura empírica sobre preferências. 

O problema dos critérios de elegibilidade serem marcadamente não-comerciais chega a ser 

identificado, mas é pouco desenvolvido. As avaliações tendem a assumir a não-reciprocidade 

como um fato, e se concentram em analisar os efeitos comerciais das preferências.   

 

Em consonância com a proposta desta dissertação, buscaremos aprofundar esse último 

aspecto na avaliação que realizaremos da ATPA, questionando as vinculações que derivam da 

inserção das preferências comerciais no universo mais amplo das estratégias de política 

externa. 



 53 

3 DIPLOMACIA E COMÉRCIO NAS RELAÇÕES ESTADOS UNIDOS- 
AMÉRICA LATINA 

 

 

Para compreender a inserção do ATPA como instrumento da política externa norte-americana, 

a perspectiva histórica das relações entre Estados Unidos e os países beneficiários do 

programa é essencial. Dessa forma, esta seção apresenta algumas características-chave que 

marcaram a política dos Estados Unidos para a América Latina, incluindo os países andinos, 

ao longo de mais de um século.  

 

O objetivo desta Seção é prover elementos históricos que ajudem a compreender a lógica da 

utilização, pelos Estados Unidos, de instrumentos econômicos, e em particular os comerciais, 

para efetivação de conquistas em outras esferas da política externa. 

 

Conforme define Drezner (2003), a coerção econômica consiste na ameaça ou a ação de um 

Estado ou Estados voltada a romper as trocas econômicas com um Estado-alvo, caso este não 

aceite as demandas feitas pelos primeiros. Com o fim da Guerra Fria, observou-se um 

crescimento no uso de sanções econômicas como instrumento de política internacional. 

Somente o Conselho de Segurança da ONU, que entre 1945 e 1990 havia empregado sanções 

econômicas em apenas duas ocasiões, utilizou-se do instrumento doze vezes na última década. 

Apesar de várias análises apontarem para a baixa eficácia do mecanismo de sanção econômica 

(HUFBAUER; OEGG, 2003), Drezner aponta que tais estudos apresentam um viés de seleção 

que afeta seus resultados. Ao enfocarem apenas as sanções que se concretizam, tais estudos 

deixam de captar o efeito da ameaça de sanção sobre a interação estratégica dos atores. 

Analisando os episódios de ameaça de sanção e mudanças nas posições dos Estados 

ameaçados, verifica-se que a eficácia da coerção econômica aumenta consideravelmente.  

  

A opção por tratar da política norte-americana para a América Latina, e não apenas para os 

Andes ou para cada país andino beneficiário do ATPA, não significa ignorar as distinções 

entre os países da região. Ocorre, no entanto, que, da perspectiva da política externa norte-

americana, as especificidades desses países foram em geral insuficientes para configurar a 

definição de uma estratégia individualizada, exceto em casos excepcionais como México e 

Cuba. Com o fim da Guerra Fria, essa tendência começa a se modificar; no entanto, persiste 
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nas relações Estados Unidos-América Latina o desafio de matizar as estratégias de política 

externa do primeiro de acordo com os problemas peculiares a cada país da região. 

 

Outro elemento que dificulta um tratamento separado da história das relações entre Estados 

Unidos e países andinos é o fato de que, em grande parte do século XX, a política dos Estados 

Unidos na América Latina e Caribe teve como foco México, América Central e alguns países 

do Caribe. De fato, é possível dizer que os países andinos somente ganham importância 

individualizada na política externa norte-americana a partir dos anos 80, com o agravamento 

do problema do tráfico de drogas e mais ao final década, com o fim da agenda anti-

comunismo que dominou todo o período da Guerra Fria. 

  

A presente Seção está estruturada em três partes, além desta introdução. A primeira parte traz 

um panorama da política externa dos Estados Unidos desde o século XIX até o final da 

década de 1980, enfatizando os instrumentos econômicos utilizados nessa política. Na 

segunda parte, é dada prioridade para as mudanças no pós-Guerra Fria e os novos temas da 

agenda norte-americana para a América Latina. Por fim, destacam-se os principais pontos que 

consideramos importante reter para o caso dos países andinos. 

 

 

3.1 A América para os americanos 

 

 

De acordo com a classificação de Smith (2000), é possível identificar três grandes sistemas 

que dominaram as relações Estados Unidos–América Latina. Num primeiro período, que o 

autor denomina Era Imperial (1790-1930), a preocupação principal dos Estados Unidos 

consistiu em garantir seu espaço com relação às potências européias, consolidando a América 

Latina como sua esfera de influência natural. O segundo período, iniciado mais precisamente 

após a Segunda Guerra Mundial, foi dotado de particular clareza em termos de agenda de 

política externa, com a predominância da preocupação com o comunismo. Com o fim da 

Guerra Fria, tem início a Idade da Incerteza, em que os velhos paradigmas deixaram de ser 

suficientes para reger a política dos Estados Unidos no hemisfério, sem que tenham sido 

definidas novas regras claras do jogo. O Quadro 3.1 apresentado a seguir, mostra um resumo 

da sistematização proposta por Smith: 

 



 55 

 

Fator Era Imperial 
1790-1930 

Guerra Fria 
1940-1980 

Idade da Incerteza 
1990-- 

Distribuição de poder Multipolar Bipolar Uni/multipolar 

Objetivos Territorial, comercial Geopolítico/ideológico Econômico, social 

Regras do jogo Equilíbrio de poder Contenção global Indeterminado 

Quadro 3.1 – Histórico das Relações Estados Unidos-América Latina 
Fonte: Smith (2000, p. 5-7) 
Nota: Elaboração própria. 
 

3.1.1 Era Imperial 
 

 

A primeira orientação consistente de política norte-americana para as Américas foi traduzida 

na Doutrina Monroe, desenvolvida pelo então Secretário de Estado John Quincy Adams e o 

presidente James Monroe. Proclamada em 1823, a Doutrina Monroe formalizava, perante a 

comunidade internacional, a defesa das Américas como área de influência dos Estados 

Unidos, ao dispor que: 

 

“We could not view any interposition for the purpose of oppressing [the 
newly independent nations], or controlling in any other manner their 
destiny, by any European power in any other light than as the manifestation 
of an unfriendly disposition toward the United States.” (Doutrina Monroe, 
apud SMITH, 2000, p.18, grifo nosso).  

  

 

O tipo de dominação desenhada pelos Estados Unidos diferia da estratégia de expansão que 

tinha caracterizado grandes potências européias. Embora o país tivesse passado por uma fase 

inicial de expansão territorial - período em que se deu a anexação de áreas antes pertencentes 

ao México -, ao final do século XIX a estratégia imperial norte-americana já denotava a opção 

pelo chamado imperialismo comercial. Os Estados Unidos optaram por criar uma esfera de 

influência na América Latina e Caribe através de mecanismos informais definidos por uma 

rede de relações econômicas e políticas. As vantagens dessa opção, segundo Smith, eram 

essencialmente três:  

a) ao manter a separação física, evitava-se a mistura racial da sociedade de origem 

anglo-saxônica dos Estados Unidos com comunidades de outras etnias;  
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b) ao final do século XIX, as potências mundiais, em particular a Grã-Bretanha, 

também passaram a enfatizar o imperialismo comercial; 

c) a influência sem controle territorial reduzia os custos da dominação, mas tinha 

resultados concretos semelhantes em termos de controle sobre os países 

dependentes. 

 

Nessa época, o crescimento dos Estados Unidos já se fazia sentir na América Central, com 

investimentos norte-americanos que cobriam desde produtos primários, como banana e café, a 

ferrovias para o transporte de commodities. Ao contrário dos investimentos britânicos na 

região, que se concentravam em títulos governamentais, os investimentos provenientes dos 

Estados Unidos centravam-se na produção (LA FABER, 1993). Ao final do século XIX, já era 

evidente a dependência centro-americana do mercado e investimento norte-americanos. No 

caso da América do Sul, a influência do capital britânico permanecia forte e ameaçadora aos 

interesses norte-americanos. 

 

Data desse período o primeiro intento de ampla integração comercial nas Américas, liderado 

pelo Secretário de Estado James G. Blaine. Antevendo os benefícios da combinação comércio 

e estabilidade política, Blaine considerava que a última era condição para a concretização do 

primeiro. Uma vez garantida a estabilidade política na América Central, os Estados Unidos 

deveriam “[...] engage in what the younger Pitt so well termed annexation of trade” 

(BLAINE,  apud LA FABER, 1993, p.33).  

 

Em 1889, Blaine presidiu a primeira conferência inter-americana, na qual se discutiram 

propostas como a formação de uma união aduaneira e a adoção de padrões monetários 

comuns. Porém, ante as suspeitas por parte dos latino-americanos quanto às intenções de 

integração econômica dos Estados Unidos, os resultados líquidos se restringiram a alguns 

acordos recíprocos de comércio e ao estabelecimento, pelos Estados Unidos, do Commercial 

Bureau of the American Republics (LA FABER, 1993). 

 

Em 1905, o republicano Theodore Roosevelt desenvolveu uma nova lógica para as relações 

com a América Latina. O Corolário Roosevelt à Doutrina Monroe pregava não apenas o 

afastamento de potências européias das Américas, mas o direito dos Estados Unidos de 

intervir na região para evitar revoluções internas e desordem nos países, inclusive mediante 

força militar. Nascia assim, a política do “Big Stick” para as Américas. 
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À política da força adotada por T. Roosevelt seguiu-se uma tentativa de influência suave 

desenvolvida na administração de William Taft, com a chamada diplomacia do dólar. A idéia 

básica era de que instituições financeiras dos Estados Unidos assumissem, com o apoio do 

governo, a elevada dívida externa que países da Bacia do Caribe detinham com países 

europeus, para neutralizar a ameaça de uma possível cobrança européia via invasão militar. 

Em troca, os Estados Unidos deveriam obter o direito de controlar as aduanas dos devedores e 

coletar tarifas aduaneiras. No entanto, a frustração causada pelo que os Estados Unidos 

consideravam a desordem política dos latinos fez com que também Taft recorresse à força 

militar.  

 

A idéia de uma missão dos Estados Unidos na promoção da democracia e ordem na América 

Latina e Caribe, a ser realizada ainda que mediante o uso da força, teve em Woodrow Wilson 

(1913-1921) um grande representante. Wilson acreditava no papel norte-americano para 

conduzir uma cruzada rumo a um mundo seguro para a democracia. Referindo-se à 

necessidade de promover a democracia na região, Wilson (apud SMITH, 2000, p. 51) era 

contundente ao afirmar: “I am going to teach the South American republics to elect good 

men.”  

 

O saldo dessa série de políticas de “stick and carrot”, que intercalavam força e domínio 

informal, foi desanimador. Entre 1898 e 1934, mais de 30 intervenções militares tinham sido 

realizadas na América Central e Caribe, representando custos elevados e contra-produtivos.  

 

Na década de 30, a ascensão do democrata Franklin D. Roosevelt à presidência marca a 

emergência de uma nova diretriz. A “Política do Bom Vizinho” (Good Neighbour Policy) de 

F. Roosevelt rompia com a idéia de intervenção para enfatizar o respeito à soberania dos 

países das Américas e a cooperação hemisférica. Desde a Primeira Guerra Mundial, a 

influência européia na região vinha declinando, e os Estados Unidos perceberam que 

poderiam consolidar a custos menores, por meios diplomáticos e econômicos, sua influência 

no hemisfério. 

 

A administração de F. Roosevelt tem especial relevância na história das relações comerciais 

com a América Latina e Caribe. Se, no âmbito doméstico, a Grande Depressão exigia o 

revigoramento da economia, no âmbito internacional F. Roosevelt elegeu o comércio como 

elemento fundamental de sua política externa. Para esse projeto, F. Roosevelt nomeou um 
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conhecido defensor da liberalização comercial, Cordell Hull, para Secretário de Estado. 

Observa-se, assim, que a mudança em direção a uma maior liberalização comercial na década 

de 30 se deu por mãos do Partido Democrata, mesmo diante da resistência do Partido 

Republicano.  

 

Como destaca Smith (2000), Hull considerava que a expansão dos vínculos comerciais não 

apenas teria efeitos econômicos mas ajudaria a promover a paz mundial. Essa percepção do 

“doce efeito” não era nova, já tendo sido propagada por Montesquieu. Como dizia o pensador 

francês, “O efeito natural do comércio é levar à paz duas nações que comerciam entre si 

tornaram-se mutuamente dependentes: se uma delas tem interesse em comprar, a outra tem 

interesse em vender, e todas as uniões são baseadas em necessidades mútuas.” 

(MONTESQUIEU23, apud HIRSCHMAN, 2000, p. 80).   

 

Como, para Hull, o alinhamento político seguiria o alinhamento econômico – uma inversão 

em relação à lógica proclamada por James Blaine -,  a política comercial adquiria um valor 

geopolítico especial para consolidar a posição norte-americana no cenário internacional. 

 

Data dessa fase a aprovação da Reciprocal Trade Agreements Act em 1934, pela qual o 

Congresso delegou ao presidente dos Estados Unidos, por três anos, a autoridade para reduzir 

em até 50% as tarifas de importação vigentes e negociar acordos comerciais dentro desse 

limite, sem necessitar de aprovação do Congresso (GOLDSTEIN, 1993). Surgia, dessa forma, 

a delegação de autoridade do Legislativo ao Executivo para negociação em matéria comercial.  

 

As Américas foram escolhidas como área de teste dessa nova estratégia. Foram celebrados 

acordos recíprocos com países centro-americanos, Colômbia e Cuba, e com outros países que 

tinham como traço comum serem altamente dependentes do mercado norte-americano para 

exportações agrícolas, não raramente sustentadas por uma única commodity. Smith lembra 

que as negociações com o Brasil foram as mais complexas, marcadas pela disputa com a 

Alemanha nazista, com a qual Getulio Vargas desenvolvia conversas paralelas também na 

área comercial. Ao final da década de 30, os Estados Unidos já tinham consolidado sua 

posição de principal parceiro comercial para a maioria dos países da América Latina e Caribe. 

 

                                                
23 Montesquieu, De L´esprit de lois, Livro V, 7. 
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3.1.2 Guerra Fria 
 

 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a nova distribuição bipolar de poder entre Estados 

Unidos e União Soviética, o combate ao comunismo emerge como centro da formulação de 

política externa norte-americana. No papel de líder do mundo capitalista, a energia dos 

Estados Unidos concentra-se no auxílio para a reconstrução da Europa e a criação de 

organismos multilaterais onde a cooperação, liderada pelos Estados Unidos, pudesse se 

desenvolver. A criação das instituições de Bretton Woods e o Plano Marshall responderam a 

essa nova configuração. No comércio, não foi possível lograr a criação de um organismo 

específico multilateral, mas em 1947 foi assinado o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - 

GATT 1947, cuja evolução gradual levaria à criação, apenas em 1994, da OMC. 

 

Para a América Latina, o redirecionamento da agenda norte-americana significou que a região 

seria relegada à categoria de baixa prioridade, à medida que os Estados Unidos consideravam 

sua influência devidamente consolidada nas Américas.  

 

A insistência dos governos latino-americanos por maior aproximação e ajuda econômica não 

encontrava respostas concretas por parte dos Estados Unidos. Em 1947, durante a Conferência 

Inter-Americana realizada no Rio de Janeiro, diante da sugestão do ministro de relações 

exteriores do Equador para que se criasse um Plano Marshall para a América Latina, os 

Estados Unidos responderam que o papel maior caberia à iniciativa privada, e não ao 

financiamento público (THORP, 1998).  

 

A resistência norte-americana em financiar a América Latina teve, no entanto, seus pontos 

positivos. A busca de alternativas regionais para o desenvolvimento econômico levou à 

criação, em 1948, da Comissão Econômica para a América Latina - CEPAL, sob forte 

oposição dos Estados Unidos. Apesar das críticas que se podem tecer a algumas propostas 

feitas pela CEPAL, em particular às falhas do modelo de industrialização por substituição de 

importação, as reflexões desenvolvidas na CEPAL consistiram no primeiro produto de um 

pensamento originalmente latino-americano, gerado e desenvolvido a partir da realidade e de 

especialistas da região.  
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A baixa relevância da América Latina foi duramente abalada em 1959, com a Revolução 

Cubana. Um ano antes, em uma viagem pela América do Sul, o vice-presidente Richard 

Nixon já havia notado um clima de animosidade em vários países com relação aos Estados 

Unidos, o qual tinha sido interpretado automaticamente como a contaminação comunista. 

Com a Revolução de Cuba, as simples suspeitas materializaram-se no país que se tornaria, a 

partir de então, o maior desafio da política externa dos Estados Unidos nas Américas. 

 

A Revolução Cubana ameaçou as bases da segurança norte-americana na América Latina e 

relevou que o “quintal” talvez já tivesse sido invadido pelo ideário comunista. A partir da 

década de 1960, a estratégia de Washington para a América Latina passa a refletir a política 

de contenção da ameaça comunista, representada tanto pelo inimigo externo quanto por 

inimigos internos. É nesse contexto que emerge a “Aliança para o Progresso,” lançada em 

1961 pelo presidente democrata John F. Kennedy.  

 

Em termos ideológicos, a Aliança para o Progresso pode ser resumida como uma tentativa de 

levar à prática a lógica da teoria da modernização. Como sintetizam Valenzuela e Valenzuela 

(1978), o pressuposto básico dos teóricos da modernização era a existência de um movimento 

entre dois tipos ideais, o tradicional e o moderno, sendo a América Latina o exemplo do 

primeiro tipo. Haveria, segundo os proponentes da teoria da modernização, um processo de 

transformação gradual rumo à modernidade, definida segundo o padrão dos países ocidentais 

desenvolvidos, e em um dado momento ocorreria um salto qualitativo no processo. É 

representativa desta proposta a idéia de Martin Lipset de que todas as coisas boas caminham 

juntas, sendo o desenvolvimento econômico um motor para estimular esse processo de 

modernização inclusive na esfera política, com a democratização.    

 

A Aliança para o Progresso tinha, no entanto, elementos positivos. Seu objetivo era reunir 

esforços, durante um período de dez anos, para promover o desenvolvimento econômico e 

social, bem como a democracia, nas Américas. Para tanto, os países das Américas reuniram-se 

em Punta del Este, em 1961, e definiram conjuntamente uma agenda de prioridades que 

incluía (SMITH, 2000, p. 150): 

a) Melhoria da renda per capita; 

b) Reformas sociais, em particular a reforma agrária; 

c) Diversificação das exportações e dos mercados; 

d) Industrialização e aumento de emprego; 
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e) Melhoria do nível educacional e combate ao analfabetismo;  

f) Estabilidade de preços. 

 

A viabilização financeira da proposta se daria mediante auxílio financeiro dos Estados 

Unidos. Assim, ao contrário das doutrinas anteriores, em que se confiava ao capital privado a 

função de promover o desenvolvimento econômico na América Latina, a Aliança concedia ao 

empréstimo público um importante papel. Entre 1962 e 1967, a América Latina chegou a 

receber cerca de 18% do total de auxílio financeiro feito pelos Estados Unidos. Entretanto, 

quando se examina o dinheiro gasto com pagamento do serviço de dívidas acumuladas e 

remessa de capital por empresas estrangeiras, o ingresso líquido reduz-se consideravelmente.  

 

Apesar da boa intenção inicial, com a inclusão de temas cruciais como a reforma agrária, os 

Estados Unidos logo descobriram que a revolução social pacífica que planejavam não poderia 

ser tão facilmente implementada. Como bem pressentiu Hirschman (1971, p. 176), em artigo 

publicado em 1961 sobre os riscos da nova proposta norte-americana: 

 

“[…] if we care for the attainment of what we are after, we ought to 

recognize that with this new policy we are entering uncharted territory. 

Unlike the Russians, we do not have much experience in promoting social 

change abroad.”24 

 

A Aliança para o Progresso deixou lições relevantes para as relações Estados Unidos – 

América Latina. Primeiro, expôs que a vinculação entre desenvolvimento econômico e 

democracia, que freqüentemente emergia e continua a surgir nas propostas norte-americanas, 

não se manifestava de forma tão evidente na região. Em segundo lugar, mostrou que as elites 

locais, que para os Estados Unidos deveriam operar como forças sociais propulsoras do 

processo de modernização dos países latino-americanos, nem sempre comportavam-se dessa 

forma.  

 

Com a chegada do republicano Richard Nixon à presidência, em 1969, a política externa para 

a América Latina voltou a se sustentar no apoio militar. Apesar das mudanças operadas por 

Jimmy Carter (1977-1981), durante a era Reagan, que perdurou por quase toda a década de 
                                                
24 O artigo, entitulado “Second Thoughts on the Alliance for Progress,” foi publicado originalmente em 25 de 
maio de 1961 no The Reporter. Reproduzido em Hirschman, A.O. (1971). A Bias for Hope. Essays on 
Development and Latin America (pp.175-182). New Haven e Londres: Yale University Press. 
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80, o uso da força voltou a ser o elemento definidor da política externa dos Estados Unidos 

para a América Latina. 

 

 
3.2 A agenda pós-Guerra Fria 

 
 
 
A Guerra Fria havia oferecido uma prioridade clara na agenda, concentrada no combate ao 

comunismo. Este objetivo único e preponderante permitiu por décadas uma estratégia 

massificada para os países latino-americanos, já que as particularidades tornavam-se 

importantes somente se diretamente relacionadas ao problema maior da invasão ideológica do 

comunismo. 

 
A queda do Muro de Berlim em 1989 marca o fim de uma era na política externa norte-

americana. Os Estados Unidos emergem como grande potência num sistema internacional 

unipolar, ao mesmo tempo em que vêem removido o elemento central que havia guiado sua 

política externa nas décadas anteriores. 

 

A chegada de George Bush (1989-1993) ao poder sinalizou o tom moderado da política 

externa naquele momento de indefinições. Ante a um público doméstico cada vez mais 

concentrado em temas domésticos, a agenda de política externa tornou-se mais dependente de 

temas que fizessem sentido não apenas externo, mas que também atendessem a preocupações 

internas. Temas como drogas, imigração, emprego e terrorismo começaram a ganhar espaço, 

vinculando as agendas externa e doméstica e impondo um novo desafio, o de lidar com 

problemas sensíveis domesticamente, cuja solução dependia necessariamente da cooperação 

com outros países.25  

 

Entre os especialistas em América Latina, proliferaram análises que deixavam transparecer a 

preocupação de que a região fosse novamente relegada a uma posição de baixa prioridade. 

Essa preocupação fundamentava-se na percepção de que a conversão da região ao “livre 

mercado e democracia” a tornava tão alinhada aos interesses básicos dos Estados Unidos no 

hemisfério que não seria possível mobilizar os recursos domésticos – agências da burocracia e 

                                                
25 As indicações do surgimento dessa nova agenda já emergiam na década de 70, levando à caracterização desses 
temas como intermestic issues  (MANNING, 1977, apud LOWENTHAL, 1999).  
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lobbies – capazes de justificar a definição de uma política norte-americana específica para a 

região. 

 

A proposta de liberalização econômica encontrou seu corolário na análise política (SMITH, 

2000), com argumentos que soavam à conhecida lógica da teoria da modernização. A 

liberalização econômica passou a ser promovida como forma de romper com o poder de 

grupos clientelistas protecionistas, e a concorrência econômica como forma de se chegar à 

concorrência política e promover a estabilidade de regras democráticas. O México tornou-se 

um exemplo clássico desse raciocínio. A pressão por abertura política, que sucedeu à abertura 

econômica naquele país, foi tomada como um exemplo de que não se poderia realizar apenas 

a perestroika sem a glasnost, numa comparação com a abertura econômica e política da União 

Soviética.  

 

Paralelamente às mudanças econômicas, também na esfera política a América Latina passou 

por importantes transformações. O fim dos regimes autoritários em vários países trouxe novo 

vigor à construção da democracia na região, tornando os anos 80, comumente lembrados na 

economia como a década perdida, a década dourada para a política no hemisfério. 

 

Pelo lado dos Estados Unidos, a administração George Bush não chegou a desenvolver uma 

estratégia para o hemisfério, atuando apenas em casos específicos, como na invasão do 

Panamá. Três temas, no entanto, emergiram como novos ganchos das relações Estados 

Unidos-América Latina: a integração comercial, o combate ao tráfico de drogas e a imigração. 

Para efeito do presente estudo, cabe uma discussão mais detalhada dos dois primeiros temas. 

 

3.2.1 Integração comercial 
 

 

A proposta da integração comercial teve nos países latino-americanos seus maiores 

defensores. Enquanto a atenção de Washington tendia para questões como imigração e tráfico 

de drogas, os países latino-americanos fizeram da demanda por maior cooperação em matéria 

econômica o ponto central de sua aproximação com os Estados Unidos. O maior acesso e a 

integração, em face ao mercado norte-americano, consistiam na saída que muitos dos países 
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da região buscavam para tentar equilibrar suas economias, após anos de crise e tentativas de 

ajustes econômicos. 

  

Em junho de 1990, as esperanças dos países latino-americanos ganharam novo vigor com o 

lançamento da “Iniciativa para as Américas”, por George Bush. Baseada retoricamente em 

três pilares – comércio, investimento e alívio condicionado da dívida externa –, a iniciativa foi 

aos poucos se transformando em proposta concreta. Em particular no pilar comércio, previa-

se a celebração de acordos de livre comércio com países ou blocos de países na região, sendo 

México eleito como o primeiro parceiro. O programa foi recebido com grande entusiasmo na 

América Latina, comparável ao observado quando do lançamento da Aliança para o 

Progresso, mas, como essa, acabou falhando na implementação. Segundo Wiarda (1995), 

entre as principais limitações ao sucesso da Iniciativa estava a ausência de forças no alto 

escalão da burocracia de Washington engajadas com a sua promoção. Em consonância com a 

posição de relevância média da América Latina no ranking das regiões prioritárias para os 

Estados Unidos, a política para a região continuava a ser delegada ao escalão médio da 

burocracia, agravando o problema da fragmentação de formulação da política externa entre 

diversas agências.  

 

Ao final da administração Bush, o avanço concreto na agenda comercial resumia-se ao 

Acordo de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA, assinado em dezembro de 1992, 

pouco antes do fim do mandato de Bush. Coube à administração de Bill Clinton, iniciada em 

1993, a tarefa de obter a aprovação do NAFTA no Congresso.  

 

Quanto a uma estratégia para o hemisfério, ainda não havia definição clara do que deveria ser 

feito. De acordo com a visão que passaria a predominar na administração Clinton, os Estados 

Unidos deveriam se eximir de grandes ações, exceto em casos onde a atuação fosse 

claramente necessária, e soluções multilaterais deveriam ser privilegiadas para se evitar 

concentrar a responsabilidade sobre o país.  

 

A história da convocação da Cúpula das Américas consiste num bom indicativo de que 

oportunidade e liderança política, mais do que uma estratégia pré-definida, definem a 

possibilidade de ascensão de temas na política norte-americana para a América Latina. É 

conhecida a história do vice-presidente Al Gore, que, ao se preparar para sua visita ao México 
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em dezembro de 1993, sentiu falta de um elemento que criasse consistência em seu discurso.26 

Ao discutir com os assessores qual poderia ser o deliverable, chegaram à idéia do anúncio de 

uma Cúpula das Américas, ainda sem uma agenda precisa do que esta deveria tratar.  

 

A Declaração resultante da Primeira Cúpula das Américas, realizada em Miami, em dezembro 

de 1994, reflete a mescla de boa vontade com a ausência de uma estratégia clara. Enquanto os 

Estados Unidos priorizavam temas como direitos humanos, democracia e desenvolvimento 

sustentável, os países latino-americanos insistiam na necessidade de se negociar um plano 

concreto em comércio. O resultado dessa aglomeração temática transparece no texto da 

Declaração de Miami, que se inicia com o compromisso dos 34 Estados participantes com um 

“Pacto para o Desenvolvimento e a Prosperidade: Democracia, Livre Comércio e 

Desenvolvimento Sustentável nas Américas:” 

 

Os Chefes de Estado e de Governo eleitos das Américas assumem o 
compromisso de fazer avançar a prosperidade, os valores e as instituições 
democráticas e a segurança do nosso Hemisfério. Pela primeira vez na 
História, as Américas são uma comunidade de sociedades democráticas. 
Embora enfrentem diferentes desafios de desenvolvimento, as Américas 
estão unidas na busca da prosperidade por meio de mercados abertos, da 
integração hemisférica e do desenvolvimento sustentável. (Declaração de 
Princípios, Primeira Reunião da Cúpula das Américas, 1994, grifo nosso)27. 

 

É nesse conjunto amplo que se inclui a idéia de formação de uma Área de Livre Comércio das 

Américas - ALCA, cujas negociações deveriam ser concluídas até 2005. A idéia de integração 

comercial já nasce com certa fragilidade, derivada principalmente da pouca atratividade que 

exercia do ponto de vista doméstico nos Estados Unidos.  

 

A dificuldade de avançar no tema de integração comercial derivava de  acontecimentos que 

tinham ampliado a resistência do público norte-americano com relação a uma maior 

aproximação com a América Latina. Três dias após a entrada em vigor do NAFTA, em 

janeiro de 1994, eclode em Chiapas um levante liderado pelo movimento guerrilheiro 

Exército Zapatista de Libertação Nacional - EZLN, denunciando os efeitos negativos do 

acordo sobre um dos estados mais pobres do México. O impacto de Chiapas foi tão amplo que 

                                                
26 Como lembra Franko (2000, p. 36), Al Gore teria dito aos seus assessores “there is no ‘there’ there,” referindo-
se à ausência de um foco de política em seu discurso. 
27 Documento disponível no site da ALCA: www.ftaa-alca.org 
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alguns analistas chegaram a mencionar que o NAFTA não passaria pelo Congresso norte-

americano se o levante tivesse ocorrido antes da ratificação. 

 

Após o caso de Chiapas, a agenda comercial sofre um novo golpe com a negação da 

renovação da autorização fast track para Clinton, em 1994 e 1997. Pela primeira vez desde a 

aprovação da autorização pela Trade Act de 1974, o Legislativo negava-se a delegar a 

autorização ao Executivo para negociar acordos comerciais. 

 

O Chile foi um dos países que teve frustradas suas expectativas de celebrar um acordo de livre 

comércio com os Estados Unidos. Apesar da manifestação dos Estados Unidos, desde a 

Cúpula das Américas em 1994, de que o Chile seria o próximo país com o qual negociariam 

um acordo de livre comércio, quase uma década se passou para que o país conseguisse chegar 

a um acordo.  

 

Foi somente com a aprovação da autorização fast track, com George W. Bush, rebatizada de 

trade promotion authority28, que a integração comercial hemisférica ganhou novo impulso 

nos Estados Unidos. No entanto, ao contrário da visão de cooperação hemisférica alinhavada 

na Primeira Cúpula das Américas, a preferência pelo unilateralismo na administração George 

W. Bush afetou também o formato das negociações para a formação da ALCA. 

 

Desde 2002, os Estados Unidos firmaram acordos bilaterais de comércio com o Chile (em 

2003), Cingapura (em 2003), América Central e República Dominicana – CAFTA (em 2004), 

Austrália (em 2004), Marrocos (em 2004), Barein (em 2004), havendo negociações em 

andamento com os países andinos (Colômbia, Equador e Peru), além de Panamá, Tailândia e 

União Aduaneira do Sul da África. Dado o baixo volume de comércio envolvido na maioria 

destes acordos, Schott (2004) identifica a política externa como um dos critérios mais 

relevantes que influenciam e se sobrepõem no processo de seleção dos países com os quais 

serão assinados tais acordos. Nesse caso, a escolha do país estaria baseada em três testes: 

a) o país coopera com os Estados Unidos em temas de política externa?; 

b) o acordo de livre comércio contribui para o desenvolvimento econômico do país em 

questão e, dessa forma, estimula o processo democrático e o Estado de Direito?; 

                                                
28 Comentava-se em Washington que a mudança de nomenclatura visava diminuir a aversão ao tema, já que a 
expressão fast gerava grande sensibilidade no Congresso. 
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c) as negociações contribuirão para um equilíbrio geográfico de iniciativas por 

continente? 

 

Sobre o primeiro teste, Schott (2004, p. 370) resume bem o seu intuito, definindo-o como 

“simply manifestation of the carrot-and-stick approach to diplomacy that dates back to the 

days of Thucydides”, e exemplifica com a escolha da Austrália, “premiada” pelo seu apoio 

aos Estados Unidos na guerra contra o Iraque, e pela negação de negociações com a Nova 

Zelândia, que se opôs aos Estados Unidos. 

  

Nessa mesma linha, Rosen (2004) lembra que, apesar dos acordos de livre comércio com 

Israel e Jordânia serem irrelevantes do ponto de vista do volume de comércio envolvido, tais 

acordos estabeleceram precedentes importantes na política comercial dos Estados Unidos, 

como exemplos da utilização da política comercial para atingir objetivos de política externa. 

 

A experiência com a temática da integração comercial acumulada a partir da década de 90 

novamente confirma a dificuldade de transposição de discurso oficial para a prática. Essa 

dificuldade parece estar relacionada à tradicional ambigüidade que marca historicamente as 

relações dos Estados Unidos com a América Latina, onde o primeiro busca manter sua 

influência sobre a região sem que seja necessário aprender novas formas de cooperação.  

 

O caso da Iniciativa para as Américas reflete um grande pragmatismo, em que a opção por 

trade, not aid deveria servir para alimentar as relações intra-hemisféricas e criar a influência 

suave que possibilitaria a cooperação em temas transnacionais como narcotráfico e 

terrorismo. Ao mesmo tempo, a substituição da agenda política da Guerra Fria pela agenda 

econômica oferecia uma fórmula aceitável para o público norte-americano, cada vez mais 

avesso aos programas de auxílio financeiro direto (FRANKO, 2000). 

 

A dinâmica da integração comercial expõe, ainda, a necessidade de liderança norte-americana 

para que a cooperação possa se concretizar. Em sua ausência, reproduz-se a frustração 

observada em diversos momentos da história, nos quais a busca de aproximação econômica 

por parte da América Latina não encontra um canal para ações conjuntas com os Estados 

Unidos. Tais momentos alternam-se aos dos grandes discursos e projetos de integração 

hemisférica, que, justamente por estarem desconexos de uma base mais profunda de 

compreensão política e social, também não logram avanços.  
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3.2.2 Guerra contra as drogas 
 

 

A preocupação com o aumento do consumo de drogas nos Estados Unidos não é recente. Já 

no período pós-Segunda Guerra Mundial, o aumento no consumo de drogas, em particular a 

heroína e a maconha, trouxe o tema para o rol de preocupações de políticos e burocratas nos 

Estados Unidos. Em especial a partir dos anos 80, observa-se uma mudança no padrão de 

consumo, com maior demanda por cocaína, seguida, na década de 90, de uma retomada da 

heroína. Embora o número de usuários de drogas tenha aparentemente declinado entre a 

década de 80 e o início da década de 90, o número de viciados permaneceu relativamente 

estável (SMITH, 2000).    

 

Para combater o problema, a estratégia norte-americana tem tradicionalmente enfatizado o 

combate à oferta, associando o problema das drogas a uma questão de segurança nacional e 

ligando-o a ameaças estrangeiras. Assim, durante a Guerra Fria, os cartéis asiáticos de drogas 

foram vinculados ao comunismo, e, na América Latina, o tráfico foi associado aos grupos 

guerrilheiros.  

 

Na primeira administração Reagan, uma tentativa de tratar do combate às drogas pelo lado da 

demanda sofreu tantos entraves políticos que os assessores em política doméstica decidiram 

manter o foco no lado da oferta, imaginando que o custo político seria menor. Entretanto, 

como lembra Wiarda (1995), somente no momento de implementação é que a administração 

Reagan percebeu a dimensão das dificuldades envolvidas numa campanha internacional de 

combate ao suprimento de drogas. Além disso, conflitos inter-burocráticos nos Estados 

Unidos dificultaram a definição de uma política coordenada, já que mais de quarenta agências 

estão de alguma forma envolvidas na formulação de políticas de combate ao narcotráfico. 

 

No início da década de 90, as pesquisas de opinião identificaram o problema das drogas como 

a preocupação número um de política externa, por parte do público norte-americano. A 

pressão doméstica, somada à busca de um norte para a política externa no pós-Guerra Fria, 

tornou a idéia de combate às drogas atrativa para a administração Bush, e, em 1991, foi 

formalmente anunciada a “guerra contra as drogas”. Bolívia, Colômbia e Peru respondiam por 

praticamente a totalidade da produção mundial de coca e cocaína, e logo se tornaram alvos da 

nova guerra declarada pelo governo norte-americano. Segundo estimativas da ONU, da 
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produção mundial estimada em 345.700 toneladas métricas de coca em 1991, o Peru 

respondia por 65%, Bolívia por 22% e Colômbia, por 13% (UNITED NATIONS OFFICE 

ON DRUGS AND CRIME, 2004, p. 229). Pela primeira vez, os países andinos entravam na 

lista de prioridades na política externa norte-americana para a América Latina. 

 

O tom marcadamente militarizado da política anti-drogas não era apenas retórico, mas se 

refletia no direcionamento dos recursos financeiros oferecidos pelos Estados Unidos. No ano 

fiscal de 1990, apenas 39% dos gastos alocados pelos Estados Unidos para o combate às 

drogas na Bolívia foram destinados a projetos de desenvolvimento econômico. Esse 

percentual foi ainda mais baixo nos casos da Colômbia (4%) e Peru (18%), enquanto a grande 

parcela do orçamento destinava-se ao apoio policial e militar (FRANKO, 2000). A opção pela 

militarização, feita já na era Reagan, colocava os Estados Unidos em uma posição 

extremamente delicada. Além do caráter intervencionista dessa política, o apoio aos militares 

e o envio de agentes norte-americanos para monitorar operações no território dos países 

andinos aumentava a instabilidade social e política nesses países.  

 

Durante a Cúpula Andina sobre Drogas realizada em Cartagena em fevereiro de 1990, a 

divergência de concepções sobre o problema das drogas ficou evidente. Para os países 

andinos, que sofriam com a violência social e a instabilidade política gerada pelo tráfico de 

drogas, era fundamental que se desenvolvesse atividades econômicas alternativas que 

tornassem possível diminuir o cultivo de coca, no caso da Bolívia e Peru, e que oferecessem 

alternativas ao comércio de cocaína, no caso da Colômbia. Cientes da importância da coca e 

da cocaína para as economias nacionais, os líderes políticos dos países andinos resistiam ao 

enfoque puramente militar sobre a questão.  

 

No entanto, enquanto os governos da Bolívia, Colômbia e Peru enfatizavam a necessidade de 

ajuda para o desenvolvimento econômico, os Estados Unidos concentravam sua “Estratégia 

Andina sobre Drogas” no financiamento de ações de interdição, erradicação e apoio aos 

militares no combate às drogas. Segundo Franko (2000, p. 24), “Latin America would again 

get what it did not ask for: strategic intervention opposed to economic investment.”  

 

Apesar das evidências de falhas da estratégia centrada no ataque à oferta, a administração 

Clinton continuou a enfocar a interdição e, de forma mais contundente, a erradicação na fonte, 

reproduzindo um formato que Walker III (1995) caracterizou como falta de memória 
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histórica. A centralidade da agenda de combate ao tráfico revelava-se no orçamento para 

ajuda financeira à América Latina. O montante destinado aos programas de combate às drogas 

na Colômbia, Bolívia e Peru passou a representar uma parcela crescente do orçamento cada 

vez mais restrito direcionado à América Latina (PASTOR, 1996).  

 

Se a opção pela erradicação já tornava o tema internacionalmente sensível, já que implicava 

ações diretas em território estrangeiro, a manutenção da certificação anual dos países tornou 

ainda mais grave a situação. Por este procedimento, os países incluídos na lista de observação 

que não alcancem os padrões definidos unilateralmente pelos Estados Unidos quanto ao seu 

engajamento no combate às drogas, podem ser desqualificados. O presidente dos Estados 

Unidos pode conceder uma dispensa de certificação (waiver), alegando interesse nacional dos 

Estados Unidos. No entanto, caso ocorra a perda de certificação sem a dispensa, as sanções 

incluem o voto negativo dos Estados Unidos nas solicitações de empréstimos junto às 

instituições financeiras internacionais, perda de auxílio financeiro e possibilidade de 

imposição de sanções comerciais, como a suspensão de preferências tarifárias. 

 

A manutenção da certificação demonstrava a continuidade do unilateralismo na política norte-

americana de combate às drogas. A previsão de sanções como suspensão de ajuda financeira e 

de preferências comerciais unilaterais recuperava o uso do “porrete” (stick) especificamente 

para um tema que requeria a cooperação entre os países, devido à sua dimensão transnacional. 

 

A insistência no combate ao suprimento de drogas como norte da política anti-drogas dos 

Estados Unidos parece incompreensível quando se observa que vários estudos têm apontado 

consistentemente para a insuficiência do tratamento da questão das drogas apenas pelo lado da 

oferta. De fato, a lei da oferta e demanda tende a operar com grande eficiência no comércio de 

drogas. Como bem definiu o ex-presidente da Colômbia, Virgilio Barco (1990 apud SMITH, 

2000, p. 284), “[…] the only law the narco-terrorists do not break is the law of supply and 

demand.”   

 

Os principais efeitos das operações de interdição foram gerar novos pólos de produção e rotas 

internacionais alternativas, denotando a elevada capacidade organizacional dos traficantes. A 

ruptura da rota aérea entre Peru e Colômbia, longe de diminuir a produção, levou à 

verticalização da cadeia produtiva. Peru e Bolívia, tradicionais produtores de matéria-prima, 
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passaram a processar cocaína, ao mesmo tempo em que aumentou o cultivo de coca na 

Colômbia.  

 

Segundo dados da Drug Enforcement Administration dos Estados Unidos - DEA, em 1995 

Peru e Bolívia respondiam por 90% da produção mundial de pasta de coca, com o restante 

proveniente da Colômbia, e a produção de cocaína era estimada em 715 toneladas métricas. O 

relatório da DEA (1996) indicava, ainda, que as ações voltadas à law enforcement tinham 

produzido como efeito colateral a realocação de parte das operações do tráfico para Brasil, 

Equador e Venezuela. 

 

Apesar de todas as incongruências, o combate ao tráfico de drogas garantiu uma posição 

estável e elevada entre as prioridades dos Estados Unidos para a América Latina, pelo menos 

até o ataque de 11 de setembro de 2001. Ao contrário da agenda de integração comercial, a 

política anti-drogas gerou ações concretas dos Estados Unidos na região andina. Tais ações, 

marcadas pelo unilateralismo e pelos velhos mecanismos de “stick and carrot,” contradiziam 

praticamente todos os elementos valorizados na Declaração de Miami. 

 

 

3.3 O comércio como instrumento de coerção suave 

 

 

A breve recapitulação histórica das relações Estados Unidos-América Latina feita acima 

reforça o que Hirschman (1971), referindo-se às falhas da Aliança para o Progresso, 

descreveu como a persistente ilusão norte-americana de que seria possível realizar profundas 

transformações sócio-econômicas em outros países com base apenas em declarações de apoio, 

sem um reconhecimento efetivo das dificuldades de implementação. 

 

Passada mais de uma década desde o fim da Guerra Fria, as relações Estados Unidos-América 

Latina permanecem baseadas no unilateralismo e na mescla entre negligência e quase-

intervenção. Dado que o tema comércio é prioritário para vários países latino-americanos, a 

posição norte-americana tem sido o de utilizá-lo como forma de pressionar os países para 

obter compromissos nas áreas mais proeminentes de sua política para a região.  
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Tais negociações ocorrem numa esfera ampla de política externa, que vai além de questões 

puramente comerciais. A emergência dos chamados intermestic issues aprofundou a relação 

de interdependência assimétrica entre os Estados Unidos e alguns países do hemisfério, em 

particular o México e os andinos. Conforme destacado por Nye (1997), a proliferação de 

acordos comerciais é um indicativo da crescente interdependência entre os países. Ainda que 

assimétrica, é possível dizer que a interdependência implica na necessidade de considerar os 

interesses da outra parte, já que também aquela que detém maior poder tem interesse em 

manter o equilíbrio da relação.  

 

É exatamente o conhecimento dessa limitação das ações norte-americanas que dá aos países 

andinos um poder relativo para barganhar algumas concessões. Isso não significa que não haja 

uma assimetria profunda de poder nesta relação, mas indica que as soluções para problemas 

de natureza transnacional, como o do tráfico de drogas, somente podem ser viabilizadas se for 

logrado um mínimo de cooperação entre as partes, ainda que essa cooperação seja sustentada 

num equilíbrio delicado resultante de um jogo contínuo de barganhas. 
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4 O PROGRAMA DE PREFERÊNCIAS COMERCIAIS PARA OS ANDES 
 

The objective of the ATPA is to promote broad-based economic 
development, diversify exports, consolidate democracy and defeat the 
scourge of drug trafficking by providing sustainable economic alternatives 
to drug-crop production in Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru. (Office of 
the United States Trade Representative, 2003, p.3) 

 

 

Na Seção anterior, vimos como o tema do combate às drogas emerge dentre as prioridades de 

política externa dos Estados Unidos, alçando Bolívia, Colômbia e Peru a uma nova posição 

nas relações hemisféricas. 

 

Passados quase dois anos desde a realização da Cúpula Andina sobre Drogas, os Estados 

Unidos promulgaram, em 4 de dezembro de 1991, a Andean Trade Preference Act - ATPA, 

criando o programa de preferências comerciais unilaterais que beneficiaria Bolívia, Colômbia, 

Equador e Peru. A idéia das preferências comerciais já tinha sido sugerida pela Colômbia, na 

administração de Virgilio Barco, como forma de compensar o país pelos altos custos que 

enfrentava no combate aos cartéis do narcotráfico. 

 

Em termos comerciais, Hufbauer e Kotschwar (1998, p. 49) descrevem a composição do 

comércio entre Estados Unidos e a região andina como “nearly a textbook illustration of 

comparative advantage”. No início da década de 1990, a pauta de exportações dos países 

andinos para os Estados Unidos era composta fundamentalmente por petróleo, metais e 

commodities agrícolas, enquanto as importações provenientes daquele país concentravam-se 

em produtos industriais. Para que uma relação comercial mais dinâmica com os Estados 

Unidos pudesse se desenvolver, tornava-se fundamental para os países andinos ampliar suas 

exportações e diversificá-las, de modo a aumentar suas exportações de produtos industriais e 

serviços. 

 

Ainda segundo os mesmos autores, o ATPA não refletia uma política comercial integrada dos 

Estados Unidos para a Comunidade Andina, a união aduaneira formada entre os países dos 

Andes. A atuação norte-americana com relação aos países da região continuava a se basear na 

solução bilateral dos problemas. Embora Equador e Venezuela não fossem produtores de 

drogas, os Estados Unidos excluíram da ATPA apenas um membro da Comunidade Andina, a 
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Venezuela29. Em 1990, a Venezuela era o segundo maior fornecedor de petróleo para os 

Estados Unidos (14%), atrás apenas da Arábia Saudita, e considerou-se que sua renda elevada 

tornava dispensável a concessão de tratamento preferencial.  

 

Tratava-se, assim, de uma política composta por “one trade carrot and two sticks” 

(HUFBAUER E KOTSCHWAR, 1998, p. 51). O ATPA corresponderia à “trade carrot,” a 

qual descrevemos como uma forma suave de coerção, distinta da coerção baseada no uso de 

mecanismos violentos. Já os dois “sticks” corresponderiam às políticas mais agressivas dos 

Estados Unidos nos temas da proteção aos direitos de propriedade intelectual e combate à 

guerra das drogas. No início da década de 90, os países andinos apareciam nas listas de 

observação dos Estados Unidos para ambos os quesitos.   

 

 
4.1 Contexto nos países beneficiários 

 

 

Para compreender a centralidade da questão econômica para os beneficiários, cabe lembrar 

que todos esses países tinham sido afetados, em graus distintos, pela crise econômica que 

abateu a América Latina a partir de 1982. 

Além da pressão crescente da dívida externa sobre as contas nacionais, vários países da região 

tiveram que lidar com a queda de preços de commodities essenciais em sua pauta de 

exportações. 

             Tabela 4.1 – Principais commodities exportadas (em porcentagem) 

  1910 1980 1990 1995 
Bolívia estanho (54) estanho (43) gás natural (26) zinco (11) 
  borracha (16) gás natural (25) zinco (16) gás natural (10) 
Colômbia café (39) café (54) petróleo (23) café (20) 
  ouro (16) petróleo (4) café (21) petróleo (19) 
Peru cobre (20) petróleo (20) cobre (18) cobre (19) 
  açúcar (19) cobre (18) peixes (13) peixes (15) 
Fonte: Thorp (1998, p. 347) 
Nota: O valor em parênteses refere-se ao percentual em relação ao total f.o.b. das 
exportações de bens. 

 

                                                
29 Thorp (1998, p. 235) menciona que, no caso da CBI, uma das estratégias da administração Reagan era isolar 
Cuba e Nicarágua. 
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A partir de meados da década de 80, enquanto o Equador sofria com a queda do preço do 

petróleo, seu principal produto de exportação, a Colômbia arcava com o custo da queda no 

preço do café e a Bolívia, no preço do estanho (Tabela 4.2 e Gráfico 4.1). A instabilidade nos 

preços das commodities, que havia sido uma preocupação central da CEPAL, voltava a 

mostrar seus efeitos sobre as economias destes países. 

 

Tabela 4.2 – Variação de preços de commodities selecionadas, 1980-2003 

Fonte: UNCTAD Handbook of Statistics On-line  
Notas: (1) Café tipo colombiano. Dado para 1988 não-disponível, utilizado como referência o índice 
composto para vários tipos de café.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfico 4.1 – Variação de preços de commodities selecionadas, 1982-1990 
Fonte: UNCTAD Handbook of Statistics On-line  

 (Índice 1985=100) 
 Commodity 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Café 1 115 93 95 91 95 100 141 79 87 69 62 58
Cobre  153 123 104 112 97 100 97 126 183 201 188 165
Estanho  139 117 106 108 102 100 62 57 60 72 52 46
Petróleo 132 126 116 105 105 100 51 66 52 64 82 68
                          
Commodity 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Café 1 44 49 101 102 84 128 92 75 66 46 42 43
Cobre 161 135 163 207 162 161 117 111 128 111 110 117
Estanho 51 43 45 52 51 47 46 45 45 37 34 38
Petróleo 68 60 57 63 76 71 48 67 105 91 92 107
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Para lidar com a crise econômica, os países andinos adotaram estratégias distintas, mas aos 

poucos todos acabaram implantando as reformas orientadas ao mercado, que integravam a 

receita básica de ajuste estrutural para a América Latina. Como identificado por Williamson 

na expressão “Consenso de Washington”, tratava-se de uma verdadeira agenda de reformas, 

contendo dez políticas que as instituições financeiras de Washington recomendavam aos 

países da América Latina, por volta de 1989 (WILLIAMSON, 1999).  

 

Assim, se é preciso reconhecer que a mudança rumo à abertura de mercado nascia da 

percepção, por parte do governos nacionais, das falhas do modelo de industrialização por 

substituição de importações, não se pode ignorar a pressão das instituições financeiras 

internacionais na mesma direção. Liberalização comercial e privatizações, dois itens do 

Consenso de Washington, foram comumente listadas como condições para a renegociação da 

dívida externa (THORP, 1998).  

  

A abertura comercial foi conduzida por vários países de forma unilateral, num sinal claro de 

reversão do protecionismo que havia marcado a estratégia de desenvolvimento nas décadas 

anteriores, sob o modelo de industrialização por substituição de importação.  

 

Tabela 4.3 - Abertura comercial na América Latina, 1985-1992 
Média simples de tarifas e 

para-tarifas  (%) País 
1985 1991-92 

Ano de abertura 
comercial 

México 34,0 4,0 1985 
Costa Rica 92,0 16 1986 
Guatemala 50,0 19 1988 
Argentina 28,0 15 1978/1989 
Brasil 80,0 21,1 1990 
Chile 36,0 11,0 1975/1985 
Bolívia 20,0 8,0 1986 
Colômbia 83,0 6,7 1991 
Equador 50,0 18,0 1990 
Peru 64,0 15,0 1990 

Fonte: Edwards (1995, p. 126) e Thorp (1998, p. 228) 
Nota: Elaboração própria 

 

 

Quando a ATPA entrou em vigor em 1992, os países andinos já tinham reduzido 

sensivelmente suas tarifas de importação e o aumento e diversificação de suas exportações era 

fundamental para que pudessem lidar simultaneamente com a queda nos preços de 

commodities, pagamento da dívida externa e custos sociais dos ajustes econômicos.  
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4.1.1 Bolívia 
 

 

Em 1982, o retorno dos civis ao poder marcou o fim de dezesseis anos de regime militar. 

Além do desafio de construir bases progressivamente mais democráticas na política30, a 

Bolívia inicia a década tendo que lidar com uma profunda crise econômica. Em 1985, no pico 

da crise, a taxa anual de inflação no país atingiu a marca de 8.170,5% (EDWARDS, 1995, p. 

72).  

 

É nesse contexto que Victor Paz Estenssoro - que já havia ocupado a presidência em três 

ocasiões - é eleito. No seu primeiro mês de mandato, Paz Estenssoro lança a chamada Nova 

Política Econômica, cujo conteúdo abarcava vários dos elementos que mais tarde seriam 

consolidados no Consenso de Washington, como reforma cambial, liberalização comercial e 

ajuste fiscal. Para Larraín e Sachs (1998), o programa boliviano consistiu no caso mundial 

mais representativo da terapia do choque econômico, desde o final da Segunda Guerra 

Mundial. Juntamente com Chile e México, a Bolívia ingressava para o rol dos primeiros 

países da América Latina a optar pela via da total liberalização da economia. 

 

Paralelamente a essas reformas, o país sofreu a queda nos preços de seus principais produtos 

de exportação. Além da queda no preço do estanho (Gráfico 4.1), as vendas de gás natural, 

que em 1985 já lideravam a pauta de exportações de produtos primários, foram duramente 

afetadas. Ao prejuízo com a queda nos preços de energéticos em 1986, somaram-se as perdas 

nos contratos com sua principal compradora de gás natural, a Argentina. Sob profunda crise 

fiscal, a Argentina tornou-se insolvente e os contratos com a Bolívia tiveram que ser 

renegociados. Larrain e Sachs (1998) mencionam que, além das perdas com exportações 

legais, a queda nos preços da pasta de coca no mesmo período contribuiu para agravar a 

situação.  

 

Um dos resultados mais imediatos do plano de ajuste foi a redução da inflação para uma taxa 

anual, em 1986, de 66%, a qual seguiria em declínio, atingindo cerca de 11,4% em 1992 

(EDWARDS, 1995, p.72). A Bolívia logrou negociar uma redução de sua dívida externa e 

obtenção de novo financiamento. Entretanto, seja pela conjuntura internacional extremamente 

                                                
30 Somente entre 1979 e 1982, os bolivianos experimentaram 11 mudanças de presidente (LARRAÍN; SACHS, 
1998, p. 146).    
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desfavorável, seja pelos problemas com o ajuste econômico, nos primeiros anos pós-

introdução da Nova Política Econômica observou-se uma contração da renda per capita e 

aumento do desemprego. A Bolívia chegou a implementar um fundo social de emergência, 

mas este não consistia num mecanismo adequado para responder à dimensão dos problemas 

sociais existentes. No início dos anos 90, estimava-se que 80% da população de cerca de 7 

milhões de habitantes vivesse abaixo da linha de pobreza. Esse percentual era ainda mais 

elevado nas áreas rurais, que abrigavam cerca de 49% da população total (LARRAÍN; 

SACHS, 1998, p. 159). 

 

Esse cenário ajuda a compreender a expansão da produção de coca nos anos 80. Num 

contexto social onde o plantio da coca não era visto como atividade ilegal e no qual a 

demanda internacional tornava o comércio do produto comparativamente mais vantajoso do 

que o de outras culturas, a coca passou a ser uma importante fonte de renda para o país.  

 
 

4.1.2 Colômbia 
 

 

Ao contrário dos demais países andinos, a política colombiana, desde o final da década de 50, 

caracterizou-se por um tradicional sistema bipartidário, em que um “acordo de cavalheiros” 

garantiu a alternância de liberais e conservadores no poder. A partir da década de 1970, o 

crescimento dos cartéis do tráfico de drogas e a violência política que emerge associada ao 

tráfico expõem a fragilidade de um sistema que por décadas havia sido celebrado como um 

exemplo de democracia na América Latina. Entretanto, um olhar atento ao sistema político 

colombiano já indicava problemas de corrupção e violência em sua base, sob o controle de 

elites capazes de gerir a economia e as pressões sociais e assegurar um nível de desigualdade 

econômica compatível com a democracia formal (THORP, 1998, p. 257).   

 

Do ponto de vista econômico, a Colômbia também se diferencia dos países vizinhos. O 

impacto da crise dos anos 80 sobre a economia colombiana foi relativamente menor e a 

introdução das reformas liberais se deu gradualmente (URRUTIA, 1998). O movimento maior 

em direção à agenda liberal somente ocorre a partir da década de 90, durante a presidência de 

Cesar Gaviria, e, mesmo assim, Thorp (1998) recorda que a Colômbia foi o único caso na 

América Latina onde a liberalização coincidiu com uma sensível expansão nos gastos sociais. 
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Apesar da aparente capacidade da política tradicional de manter o controle social e 

econômico, o crescimento do tráfico de cocaína nos anos 80 trouxe uma nova dinâmica ao 

país. Violência, instabilidade política e mescla de atuações de guerrilhas e forças paramilitares 

demandavam respostas coordenadas e rápidas do Estado colombiano que, no entanto, não 

estava estruturado para enfrentar os novos desafios. 

 

Paralelamente, o efeito do boom de receitas da cocaína na economia colombiana causava 

distorções comparáveis as geradas pelo petróleo em alguns países, com a agravante de que a 

ilegalidade de receitas, no caso da cocaína, acabava por contaminar todo o sistema formal. No 

início dos anos 90, o problema do tráfico de drogas tinha se tornado o maior desafio do 

Estado colombiano. 

 

 

4.1.3 Equador 

 

 

A história política equatoriana foi marcada, ao longo do século XX, pela ascensão freqüente 

de líderes populistas. Jose Maria Velasco Ibarra, o maior representante do populismo 

equatoriano, chegou a ocupar a presidência em cinco ocasiões. Em 1972, os militares 

equatorianos depuseram Velasco Ibarra e deram início a um novo período de regime militar.  

 

Diferentemente das experiências militares no Cone Sul, as principais tentativas de reforma 

social e econômica no Equador ocorreram durante regimes militares. Esta atuação reformista 

dos militares, em oposição à ação das elites dos partidos tradicionais, teve um efeito 

importante na construção do imaginário social sobre o papel dos militares no país. Em 1976, 

os militares iniciam o processo de transição do poder para os civis, a qual finalizou-se em 

1979. Pela primeira vez na história do país, o direito de voto era estendido aos analfabetos, em 

sua maioria indígenas (ISAACS, 1993).  

 

Como os demais países analisados, na década de 80 o Equador também enfrentou o duplo 

desafio de construir as bases para um regime democrático e de lidar com a crise econômica. 

No início dos anos 70, a descoberta de reservas de petróleo tinha proporcionado um ingresso 

extraordinário de receitas para o país, o que acabou prejudicando a busca de outras bases para 
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o desenvolvimento. Em 1986, no entanto, a queda brusca no preço de petróleo (Gráfico 4.1) 

afetou fortemente as contas nacionais e os problemas com o pagamento da dívida externa se 

agravaram.  

 

Na administração de Febres Cordero, iniciada em 1984, houve um intento de implantação de 

um plano econômico ortodoxo, mas as dificuldades políticas logo inviabilizaram o projeto. Se 

as reformas econômicas não avançavam, tampouco se observava um esforço para construir 

bases para a democracia. Um traço marcante de Cordero foi o fato de concentrar o poder no 

Executivo e resistir em negociar com as demais forças políticas. 

 

Do lado econômico, a crise persistia. Somente a partir de 1992 é que o país introduz uma série 

de medidas voltadas à liberalização de mercado. Entre os “perdedores” imediatos dessas 

reformas encontrava-se a população indígena, situada na base da pirâmide social e que, na 

década de 90, emergiria como a principal força política do Equador. Em 1999, diante da crise 

do sistema financeiro equatoriano, o governo decidiu pelo congelamento dos depósitos, 

brusca desvalorização e dolarização da economia. Como aponta Marconi (2002), o grande 

risco da opção pela dolarização é que esta se fez sem uma combinação com políticas voltadas 

à melhoria da distribuição de renda, competitividade ou investimentos em recursos humanos. 

 

 

4.1.4  Peru 

 

 

No Peru, a década de 80 também é marcada pelo retorno dos civis ao poder. Semelhantemente 

ao que ocorreu no Equador, o regime militar peruano, instaurado em 1968, havia identificado 

nas más condições sociais e econômicas - e não no comunismo - as grandes ameaças à 

segurança do país. Sob a liderança do General Velasco Alvarado, foram implementadas 

reformas como a nacionalização da Petroleum Company e um ambicioso programa de 

reforma agrária (MAUCERI, 1997). 

  

A colonização de áreas antes ocupadas apenas por florestas foi incentivada como forma de 

diminuir as pressões dos campesinos por terras e de incentivar o desenvolvimento da 

agricultura para exportação. Como descreve Andreas (1999), milhares de campesinos se 

dirigiram ao Vale Huallaga, sem que o Estado oferecesse estruturas mínimas para a 
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colonização, como infraestrutura, crédito ou capacitação técnica. Não por acaso a produção de 

coca iria intensificar-se exatamente no Alto do Vale Huallaga - uma área “abandonada” pelo 

Estado -, oferecendo uma alternativa econômica à população local (KAY, 1999). 

 
O retorno dos civis ao poder ocorreu em 1979, após uma aliança da ala conservadora dos 

militares com lideranças dos partidos tradicionais peruanos. Em 1985, foi eleito Alan García, 

da Aliança Popular Revolucionária Americana - APRA. Dotado de um estilo de liderança 

populista, García adotou um programa econômico heterodoxo que revertia as reformas 

iniciadas durante a administração anterior. Se, na economia, os resultados foram desastrosos, 

gerando a ampliação da pobreza e levando a uma espiral inflacionária, na esfera política 

García enfatizou a personalização e concentração de poder no Executivo. No início da década 

de 90, o cenário peruano era marcado por escândalos de corrupção, uma atuação cada vez 

mais violenta do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso e por uma inflação anual de 7.649% 

(EDWARDS, 1995, p. 72). 

 

É nesse contexto de amplo descontentamento social que, em 1990, é eleito Alberto Fujimori, 

um homem sem histórico político e que havia sustentado um discurso anti-neoliberalista. 

Como no caso boliviano, já nos primeiros meses de seu governo Fujimori implanta o chamado 

“Fuji-choque,” um pacote de medidas de estabilização macroeconômica e que deveria 

promover a reinserção do Peru na comunidade econômica internacional. Com a chegada de 

Fujimori, também o Peru se convertia à agenda de reformas estruturais voltadas ao mercado.   

 
Com relação às drogas, o Peru liderou a produção mundial de coca durante toda a década de 

80. Alvarez31 (apud KAY, 1999) estima que a receita proveniente da coca naquela década 

tenha variado entre US$ 800 milhões e US$ 1,2 bilhão anuais, isto é, mais do que a soma das 

exportações peruanas de petróleo e cobre. Em termos de emprego, as atividades ligadas à coca 

empregavam cerca de 3% da mão-de-obra ao final da década.  

 

Segundo Andreas (1995), a crise econômica da década de 80 e os ajustes voltados à abertura 

de mercado tiveram um profundo impacto social nos países andinos, em especial na Bolívia e 

no Peru. Diante das regras de livre mercado, o aumento da demanda internacional por cocaína 

em seu principal mercado consumidor, os Estados Unidos, tornava a atividade ligada à coca 

comparativamente mais vantajosa, capaz de gerar empregos e renda na região. 
                                                
31 Alvarez, H. (1992). Coca Production in Peru. In P. Smith (org), Drug Policy in the Americas. Boulder: 
Westview Press. 
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4.2 A Andean Trade Preference Act 

 

 

A Andean Trade Preference Act - ATPA foi promulgada em 4 de dezembro de 1991 e entrou 

em vigor em 22 de julho de 1992. A referida lei estabeleceu a concessão de preferências 

tarifárias, durante um período inicial de dez anos, para produtos selecionados provenientes de 

quatro países andinos: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Os termos da ATPA são 

semelhantes aos da Caribbean Basin Economic Recovery Act - CBERA, que, em 1983, criou 

o programa de preferências para os países da Bacia do Caribe, comumente referido como 

Caribbean Basin Initiative - CBI. 

 

O principal objetivo declarado da ATPA é promover a diversificação das exportações e o 

amplo desenvolvimento econômico, capazes de oferecer alternativas econômicas sustentáveis 

que diminuam a produção de culturas utilizadas para a fabricação de drogas na região andina. 

 

Apesar dos quatro países andinos já serem beneficiados pelo SGP dos Estados Unidos, a 

ATPA inclui uma pauta maior de produtos. Ao contrário do SGP, pela ATPA a elegibilidade 

dos beneficiários não é afetada pelo limite de necessidade competitiva ou pelo sistema de 

graduação. Permanece vigente, no entanto, a possibilidade de suspensão da isenção tarifária 

por meio de salvaguarda autorizada pelo presidente dos Estados Unidos, no caso de 

necessidade de controle temporário do nível de importação32. 

 

 

4.2.1 Designação dos beneficiários 

 

 

A designação formal dos beneficiários do programa é feita pelo presidente dos Estados 

Unidos. Para tanto, o presidente deve observar as seguintes limitações: 

 

                                                
32 Entre 1991 e 2003, foram impostas medidas de salvaguardas que afetaram produtos andinos em duas ocasiões. 
Em 1996, o presidente suspendeu a isenção tarifária para vassouras de milho provenientes da Colômbia, 
suspensão que durou de 28.11.96 a 27.11.99. Em fevereiro de 2000, foi imposta salvaguarda contra a importação 
de fios condutores e tubos de aço provenientes dos países da ATPA (UNITED STATES TRADE 
REPRESENTATIVE, 2003, p. 7).   
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a) não podem ser designados beneficiários:  

(i) países comunistas; 

(ii) países que: 

• tenham nacionalizado, expropriado ou removido o controle da propriedade de 

cidadão norte-americano, ou de empresa, parceria ou associação com 

participação norte-americana de pelo menos 50%; 

• tenham adotado medidas para repudiar ou anular qualquer contrato ou patente, 

marca ou outra propriedade intelectual detida por cidadão norte-americano ou 

empresa, parceria ou associação com participação norte-americana de pelo 

menos 50%, cujo efeito seja a nacionalização, expropriação ou remoção da 

propriedade ou controle; 

• tenham imposto taxas, tributos ou outras medidas relacionadas à propriedade 

cujo efeito seja a nacionalização, expropriação ou remoção da propriedade ou 

controle. Nesse caso, a autorização pode ser dada desde que o presidente dos 

Estados Unidos declare que houve a devida compensação aos proprietários, 

boa fé por parte do país que impôs as medidas ou o caso tenha sido submetido 

à resolução por meio de arbitragem; 

 

(iii) países que deixem de reconhecer decisões arbitrais envolvendo cidadãos norte-

americanos, empresas, associações ou parcerias norte-americanas ou com 

participação norte-americana de pelo menos 50%; 

(iv) países que oferecem acesso preferencial a produtos de países desenvolvidos, 

exceto os Estados Unidos, de forma a afetar negativamente o comércio dos 

Estados Unidos; 

(v) países cujas empresas estatais divulguem, através de veículos de comunicação em 

massa, materiais protegidos por direitos autorais detidos por partes norte-

americanas, sem a devida autorização; 

(vi) países que não tenham acordo para extradição de cidadãos norte-americanos;  

(vii) países que não estejam comprometidos com os direitos trabalhistas 

internacionalmente reconhecidos. 

 

O presidente dos Estados Unidos pode designar um país que se enquadre em um dos itens 

acima, exceto os itens (iv) e (vi), se considerar adequado para a economia norte-americana ou 

por motivo de segurança nacional, desde que devidamente justificado ao Congresso. 
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b) Critérios de elegibilidade: 

(i) interesse do país em ser designado beneficiário; 

(ii) condições econômicas e padrão de vida no país; 

(iii) em que medida o país tem garantido que os Estados Unidos terão acesso eqüitativo 

e razoável aos mercados e commodities daquele país; 

(iv) o cumprimento pelo país das regras da OMC; 

(v) o grau com que o país utiliza-se de subsídios à exportação ou impõe requisitos de 

desempenho exportador ou conteúdo local que distorcem o comércio internacional; 

(vi) o grau com que as políticas comerciais do país, relativamente aos demais 

beneficiários, contribuem para revitalizar a região; 

(vii) o grau com que o país está implementando medidas para proteger seu 

desenvolvimento econômico; 

(viii) a adoção, pelo país, de medidas para assegurar aos trabalhadores os direitos 

trabalhistas internacionalmente reconhecidos; 

(ix) o compromisso do país em garantir a proteção e o exercício dos direitos de 

propriedade intelectual detidos por norte-americanos no país; 

(x) em que medida o país proíbe seus cidadãos de divulgarem materiais protegidos por 

direitos autorais, inclusive filmes e materiais televisivos, cujos direitos pertençam 

a norte-americanos, sem prévia autorização; 

(xi) a certificação de que o país satisfaz os requisitos de cooperação no combate às 

drogas; 

(xii) a cooperação do país na administração dos dispositivos da ATPA. 

 

 

O presidente pode retirar ou suspender a designação de um país ou limitar a aplicação dos 

benefícios tarifários, caso considere que mudanças nas circunstâncias justifiquem tal medida. 

 

4.2.2 Produtos elegíveis 
 

 

A ATPA abrange grande parte das linhas tarifárias, mas foram excluídas linhas relacionadas 

aos seguintes produtos: 
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a) artigos têxteis e de vestuário; 

b) alguns calçados; 

c) atum enlatado; 

d) petróleo e derivados; 

e) relógio e suas partes; 

f) artigos de couro (malas, bolsas, vestuário); 

g) açúcar, xaropes e melaços; 

h) rum e táfia. 

 

Permanecem vigentes, no entanto, o sistema de quotas tarifárias para produtos agrícolas, 

estando isenta apenas a importação intra-quota, bem como medidas de natureza não tarifária, 

como requisitos sanitários e fitossanitários.  

 

4.2.3 Regra de origem 
 

 

Para que os produtos possam se beneficiar, devem satisfazer à regra de origem que determina 

que o custo ou valor dos insumos locais (oriundos de um dos beneficiários do ATPA) mais os 

custos diretos do processamento, realizado dentro de países beneficiados pelo ATPA, 

correspondam a no mínimo 35% do valor aduaneiro do produto. São válidos, para efeito do 

cálculo do percentual, além dos insumos provenientes de um dos países beneficiários, os 

insumos provenientes de Porto Rico, Ilhas Virgens norte-americanas e países beneficiários da 

CBERA. Também se consideram como satisfatórios os produtos que contenham 20% de 

conteúdo local e os demais 15% originários dos Estados Unidos (excluindo Porto Rico). 

 

 

4.2.4 Avaliação de resultados do programa 
 

 

Pela ATPA, o presidente dos Estados Unidos está obrigado a apresentar relatórios trienais 

sobre o programa, incluindo os possíveis efeitos sobre a erradicação e substituição de culturas 

utilizadas para a produção de drogas. Cabe à United States International Trade Commission -

USITC apresentar relatórios anuais sobre o impacto do programa sobre as indústrias e 
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consumidores dos Estados Unidos, bem como indicar, a partir do trabalho em conjunto com 

outras agências, a efetividade do programa na questão do combate à produção de drogas. Já à 

Secretaria de Trabalho compete revisar e avaliar, anualmente, o impacto do programa sobre o 

mercado de trabalho nos Estados Unidos.  

 

 

4.3  Mudanças introduzidas pela ATPDEA 

 

 

A ATPA expirou em 4 de dezembro de 2001. Em 6 de agosto do 2002 o programa foi 

renovado e ampliado, com efeito retroativo, por meio da Andean Trade Promotion and Drug 

Eradication Act - ATPDEA33. Entre os fatos identificados pelo Congresso dos Estados Unidos 

para justificar a renovação do programa, destacam-se: 

a) aumento do comércio entre Estados Unidos e os beneficiários na década de 90, 

sendo os Estados Unidos o principal parceiro comercial dos beneficiários; 

b) a ATPA consiste em elemento chave na estratégia norte-americana de combate ao 

narcotráfico, promovendo diversificação de exportações, desenvolvimento 

econômico e alternativas econômicas sustentáveis para combater a produção de 

coca, com o fortalecimento de atividades econômicas legais; 

c) apesar do sucesso da ATPA, os países andinos continuam a  enfrentar instabilidade 

econômica e política, estando vulneráveis à guerra do tráfico; 

d) a instabilidade nos Andes é uma ameaça aos interesses de segurança dos Estados 

Unidos e do mundo; 

e) a ATPA é um compromisso concreto dos Estados Unidos com a prosperidade, 

estabilidade e democracia nos países beneficiários; 

f) a renovação e a ampliação da ATPA contribuirão para aumentar a confiança do setor 

privado e de investidores estrangeiros nas perspectivas econômicas na região; 

g) os beneficiários estão comprometidos a concluir as negociações da ALCA até 2005, 

como forma de “fortalecer a segurança econômica da região”; 

h) a ampliação temporária das preferências comerciais à região ajudará a promover o 

livre empreendimento e as oportunidades econômicas para os beneficiários e 

“servirá aos interesses de segurança dos Estados Unidos, da região e do mundo”. 

                                                
33 A ATPDEA foi promulgada como parte da Trade Act de 6 de agosto de 2002, Title XXXI, “Andean Trade 
Preference Act.” 
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Os benefícios do programa foram estendidos até 31 de dezembro de 2006. Como, em 2002, 

previa-se que as negociações da ALCA e as negociações multilaterais na OMC estivessem 

concluídas em 2005, estimava-se que até 2006 os benefícios unilaterais do programa já 

tivessem sido consolidados por meio dessas negociações. 

 

Quanto aos critérios de elegibilidade para os novos benefícios criados pela ATPDEA, 

refletem em grande medida as demandas dos Estados Unidos já feitas no âmbito da OMC e de 

acordos regionais de comércio. Os novos critérios incluem:  

a) cumprimento das obrigações assumidas nos acordos da Rodada Uruguai da OMC; 

b) participação de negociações para a formação da ALCA ou celebração de outro 

acordo de livre comércio com os Estados Unidos; 

c) proteção de direitos de propriedade intelectual num nível igual ou superior ao 

estabelecido no Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 

Comércio (Acordo TRIPs); 

d) proteção aos direitos trabalhistas internacionalmente reconhecidos, inclusive adoção 

de medidas para eliminar as formas mais graves de trabalho infantil; 

e) cumprimento dos requisitos para certificação de cooperação no combate às drogas; 

f) medidas adotadas pelo país para tornar-se parte da Convenção Inter-americana 

Contra a Corrupção, implementando-a; 

g) adoção de procedimentos transparentes, não-discriminatórios e competitivos em 

compras governamentais, equivalentes aos definidos no Acordo Plurilateral sobre 

Compras Governamentais firmado no âmbito da OMC; 

h) apoio aos Estados Unidos no combate ao terrorismo34.  

 
Quanto aos produtos elegíveis, a ATPDEA abriu a possibilidade do presidente estender a 

isenção tarifária para produtos em geral sensíveis à importação, como: algumas linhas 

tarifárias de artigos têxteis e de vestuário; calçados; petróleo e derivados; elógio e suas partes; 

artigos de couro. Permanecem excluídos do programa: vários artigos têxteis e de vestuário; 

atum enlatado; açúcar, xaropes e melaços; rum e táfia. 

 

Seja pela exclusão de produtos sensíveis, regras de origem, preservação do sistema de quotas 

tarifárias ou exigência de relatórios que indiquem potencial ameaça ao mercado norte-

                                                
34 Este último critério foi igualmente adicionado à CBI e ao SGP dos Estados Unidos. 
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americano, verifica-se que diversos mecanismos são acoplados para que a abertura gerada 

pelo ATPA não cause efetiva concorrência com produtos domésticos. Além disso, caso essa 

situação se configure, o instrumento da salvaguarda permite aos Estados Unidos suspender os 

benefícios concedidos, ainda que temporariamente.  

 

Percebe-se que, como apontado na revisão de outros programas feita na Seção 2 deste 

trabalho, o ATPA está repleto de requisitos e obrigações que os países devem cumprir para 

serem elegíveis. Tais critérios, estabelecidos de forma discricionária e unilateral, cobrem tanto 

aspectos comerciais – como a participação em negociações para um futuro acordo de livre 

comércio – quanto temas como combate ao tráfico e propriedade intelectual. 

 

Outro elemento que emerge do ATPA é a explícita vinculação do programa com os acordos 

da OMC. A expansão de critérios de elegibilidade feita pela ATPDEA, em 2002, não apenas 

confirma essa intenção como amplia as obrigações dos beneficiários além do nível de 

compromisso atualmente requerido pelo sistema multilateral de comércio. O tema de compras 

governamentais, incorporado como condicionalidade na ATPDEA, está regulado por um 

acordo subscrito por um pequeno número de Membros da OMC e, na atual Rodada Doha, 

nem mesmo entrará em negociação. 

 

No caso do ATPA, a inclusão da expressão “não-recíproca” na denominação Programa de 

Preferência Comercial é inadequada. Ainda que a leitura da reciprocidade seja restrita ao 

âmbito de tarifas, os itens (a)(iv) e (b)(iii), relacionados à Designação dos beneficiários (seção 

4.2.1) e o compromisso de negociar acordos de livre comércio com os Estados Unidos, 

revelam que a abertura comercial por parte dos beneficiários é esperada. Se a interpretação de 

reciprocidade for feita de forma mais abrangente, incluindo a idéia de pagamento pelas 

concessões, a série de condicionalidades imposta oferece uma compensação explícita aos 

Estados Unidos. 

 

Dessa forma, consideramos que a expressão “preferências comerciais unilaterais” é mais 

adequada do que a expressão “preferências comerciais não-recíprocas”. Apesar da diferença 

sutil, o termo “unilateral” capta melhor a idéia de unilateralismo e discricionariedade da 

concessão, sem reforçar a idéia equivocada de não-reciprocidade.  



 89 

5 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 
 

The primary goal of the ATPA, as originally enacted in 1991, is to promote 
export diversification and broad-based economic development that provides 
sustainable economic alternatives to drug-crop production in the Andean 
region. The Administration’s analysis shows that the ATPA has been 
achieving this goal. (Peter Allgeier, Deputy USTR, 3 de agosto de 2001)35 

 

Nesta seção desenvolvemos uma avaliação do Programa de Preferências Comercias para os 

Andes. Partimos da premissa de que, para que a idéia da utilização do ATPA como 

instrumento de política externa se torne mais clara, é preciso antes verificar possíveis efeitos 

do programa sobre o objetivo formalmente declarado, isto é, se ocorreu a diversificação de 

exportações dos beneficiários como alternativa à produção de culturas utilizadas para a 

produção de drogas.  

 

Entendemos que, apesar da diversificação horizontal – intra-setores com níveis tecnológicos 

semelhantes (LINDEGAARD; VARGAS, 2003) – ser benéfica se comparada à manutenção 

da concentração em poucos produtos, a diversificação vertical, rumo a produtos mais 

dinâmicos no comércio internacional, é mais adequada, no longo prazo, para promover o 

desenvolvimento econômico, como já apontado nos estudos revisados na Seção 2.  

 

Outra razão que justifica um exame qualitativo da diversificação tem fundamento 

metodológico. A diversificação horizontal tem sido observada em vários países da América 

Latina, destacando-se como fenômeno regional a participação decrescente de produtos básicos 

e maior dinâmica dos processados alimentícios. Dessa forma, a diversificação não pode ser 

tratada como particularidade dos países andinos, que possa ser atribuída apenas às 

preferências concedidas pelo ATPA. 

   

 

5.1 Diversificação das exportações 

 

A principal limitação metodológica consiste na dificuldade de isolar os efeitos do ATPA 

sobre o comércio dos países beneficiários. Como lembra Tangermann (2002), o grande 

                                                
35 Depoimento sobre a renovação da ATPA, feito ao Comitê de Finanças do Senado, sub-comitê de Comércio 
Internacional, em 3 de agosto de 2001. Acesso em 17.12.2004: 
http://www.ustr.gov/assets/Trade_Development/Preference_Programs/ATPA/asset_upload_file113_3787.pdf  
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desafio para desenvolver estudos empíricos sobre preferências comerciais consiste em 

identificar quais os efeitos que podem ser atribuídos exclusivamente às preferências, 

avaliando ainda como o comércio se comportaria caso tais preferências não existissem.  

 

Sabe-se, ainda, que variações de câmbio ou programas de exportação implantados 

paralelamente aos programas de preferências, por governos nacionais, podem ter efeitos 

profundos sobre a estrutura de exportações individuais, impedindo atribuir possíveis 

mudanças ao ATPA exclusivamente.  

 

Apesar dessas limitações, os dados de comércio disponibilizados por organismos 

internacionais para os beneficiários do ATPA, bem como as avaliações específicas feitas pelo 

governo dos Estados Unidos e exigidas nos termos da legislação que criou o programa, 

fornecem um retrato consideravelmente detalhado do programa. A avaliação dos possíveis 

impactos sobre o comércio, desenvolvida para cada país beneficiário, baseou-se 

essencialmente nos seguintes dados: 

a) Fluxo de comércio dos beneficiários, para o mundo e para os Estados Unidos, com o 

intuito de verificar se o comportamento do fluxo comercial com os Estados Unidos 

difere da tendência geral; 

b) Grau de concentração das exportações e importações com os Estados Unidos, para 

verificar se houve aumento na concentração das trocas comerciais com esse país; 

c) Composição das exportações, para o mundo e Estados Unidos, de acordo com a 

classificação desenvolvida por Lall (2000) e adotada pela Comissão Econômica para 

América Latina e Caribe (2004), relacionada ao grau de incorporação tecnológica 

dos produtos; 

d) Principais grupos componentes da pauta de exportação dos beneficiários 

(Classificação Uniforme do Comércio Internacional, a 3 dígitos, Revisão 3), para o 

mundo e para os Estados Unidos, em 1994 e 2001. O objetivo foi observar se houve 

diversificação da pauta de exportação, e se tal diversificação apresentou-se de forma 

diferenciada para os Estados Unidos. A utilização de dois períodos permite um 

retrato no início do programa e do seu final, antes da renovação pela ATPDEA; 

e) Principais produtos exportados intra-ATPA, o que possibilita verificar se os 

produtos cujas exportações cresceram são os mesmos exportados intra-programa; 

f) Taxa de utilização definida como a razão entre as exportações intra-ATPA e o total 

das exportações para os Estados Unidos; 
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g) Tarifa aplicada fora do programa (NMF e SGP, se aplicável) para produtos 

identificados como relevantes, de forma a comparar a margem de preferência que o 

programa oferece. 

 

Os dados agregados sobre o ATPA revelam uma elevada concentração das importações intra-

programa em um grupo seleto de produtos. As flores cortadas dominaram uma parcela 

crescente das importações, seguidas de cobre refinado (cátodos) e jóias (Gráfico 5.1). Como a 

ATPA expirou em dezembro de 2001 e somente foi renovada com a ATPDEA em 6 de agosto 

de 2002, os dados de 2002 são atípicos e não refletem o fluxo comercial normal do programa 

(KORNIS, 2003). Já, para o ano de 2003, os resultados também são diferenciados, devido ao 

efeito da ampliação de produtos cobertos, pela ATPDEA. A entrada do petróleo no programa, 

por exemplo, marca a ascensão desse produto à liderança, em valor das importações.  
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Gráfico 5.1 – Principais produtos exportados intra-ATPA 
Fonte: USITC Dataweb (http://dataweb.usitc.gov/) 
Nota: elaboração própria. 
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Quanto à taxa de utilização do programa, a média para o período de 1994 a 2001 foi de apenas 

16%. Deve-se destacar que os Estados Unidos já são um mercado aberto e que, apesar de 

proteções pontuais, parte considerável das importações já ingressa livre de tarifas. As 

exportações dos beneficiários podem ingressar livremente (tarifa zero) com base nos seguintes 

critérios: a) tarifa NMF igual a zero, aplicada a todos os países; b) SGP; c) programas de 

integração da produção, e; d) outras isenções. Em 1994, cerca de 42% das exportações 

agregadas dos beneficiários do ATPA já ingressava com tarifa NMF igual a zero 

(ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE INTEGRAÇÃO, 1998).   

 

Tabela 5.1 – Taxa de utilização do ATPA, 
1994-2001 

Países Média simples 
em % 

Geral 15,9 
Bolívia 32,6 
Colômbia 13,1 
Equador 10,4 
Peru 29,2 

Fonte: USITC Dataweb. 
Nota: Elaboração própria 

 

Verifica-se que, com o ATPA, uma parcela das importações antes feitas sob o SGP migra para 

o programa (Gráfico 5.2), não se tratando, portanto, de uma ampliação das exportações feitas 

por programas preferenciais. 
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Gráfico 5.2 - Evolução das importações feitas pelos EUA 
Fonte: USITC Dataweb. 
Nota: Elaboração própria 
 

Como o intuito desta avaliação é examinar o ATPA a partir das suas implicações para os 

beneficiários, e não com base na representatividade do programa para o mercado norte-

americano, é preciso realizar uma análise para cada país. 

 

5.1.1 Bolívia 
 

 

Entre 2000-2002, a Bolívia exportou cerca de US$ 1,3 bilhão anual, o que representou um 

aumento de 61% com relação à média de 1990-1992 (US$ 863 milhões). O valor das 

exportações destinadas aos Estados Unidos cresceu de cerca de US$ 179 milhões anuais para 

US$ 244 milhões no mesmo período. Observa-se, assim, que as exportações para os Estados 

Unidos apresentam um desempenho abaixo da tendência geral, especialmente a partir de 

1999: 
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Gráfico 5.3 - Bolívia: evolução das exportações, por destino (1990-2002) 
Fonte: CEPAL, 2004. 
Nota: Elaboração própria. 

 
 

Para as importações totais, registra-se um aumento significativo, maior do que o das 

exportações, o que levou a Bolívia a sustentar um déficit em sua balança comercial por 

praticamente toda a década de 1990. A média das importações para 2000-2002 (US$ 1,7 

bilhão) indicou um crescimento de 89% com relação ao período de 1990-1992 (US$ 941 

milhões). No entanto, o crescimento das importações originárias dos Estados Unidos foi 

menor. 

 

277156

331

1.040

453

216

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

(U
S$

 M
ilh

õe
s)

EUA AL & Caribe Outros
 

Gráfico 5.4 - Bolívia: evolução das importações, por origem (1990-2002) 
Fonte: CEPAL, 2004. 
Nota: Elaboração própria. 

 



 95 

O comércio da Bolívia é menos concentrado com os Estados Unidos comparativamente ao 

que se observa em países como Colômbia e Equador. Durante a década de 1990, a 

participação norte-americana nas exportações da Bolívia diminuiu de 20,7% para 17,3%, e de 

24,2% para 18,1% nas importações, enquanto a região da América Latina e Caribe passou a 

ter maior peso no comércio do país (Tabela 5.2).   

   

Tabela 5.2 - Bolívia: concentração da pauta comercial, por região 
 
 

Os dados da CEPAL, que adota a classificação desenvolvida por Lall (2000) para o grau de 

incorporação tecnológica ao processo produtivo, confirmam a elevada concentração das 

exportações bolivianas em produtos primários e industrializados baseados em recursos 

naturais e de baixa tecnologia. Apesar desta tendência geral, a análise por região permite 

identificar que há distinções no perfil. No caso da América Latina e Caribe, predominam as 

exportações de produtos primários. Já para os Estados Unidos, observa-se um aumento nas 

exportações de produtos com baixa tecnologia, enquanto as exportações de produtos 

primários são baixas. Já as importações seguem um padrão mais uniforme, concentrando-se 

em produtos industrializados de média e alta tecnologia.  

 

 

90-92 00-02 90-92 00-02
AL&Caribe 44,3 54 AL&Caribe 40,6 54,9
EUA 20,7 17,3 EUA 24,2 18,1
Outros 35 28,7 Outros 35,2 27
Fonte: CEPAL, 2004.
Nota: Elaboração própria.

Exportações Importações

Destino
Participação (%)

Origem
Participação (%)
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Tabela 5.3 - Bolívia: composição tecnológica das exportações e importações, por destino e 
origem. 

 

 

Entre 1990 e 1991, cerca de 60% da pauta de exportações bolivianas para os Estados Unidos 

era composta por ouro e estanho, sendo o restante distribuído essencialmente entre jóias, 

madeira trabalhada e minerais metálicos. O Quadro 5.1 apresenta os principais grupos das 

exportações bolivianas para o mundo e Estados Unidos em 1994, por ordem decrescente de 

importância, pouco mais de um ano após a entrada em vigor da ATPA.36  

 
 

                                                
36 Os dados de exportações por grupo (3 dígitos) foram coletados a partir das seguintes bases de dados: 
DataIntal, do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (http://www.iadb.org/intal/ingles/bdi/i-
dataintalweb.htm) e United States International Trade Commission Dataweb (http://dataweb.usitc.gov) 
  

Exportações

AL&C EUA Mundo AL&C EUA Mundo AL&C EUA Mundo
Produtos primários 81,0 17,2 69,9 64,8 16,4 54,3 76,2 7,8 61,1
Produtos industrializados 18,9 82,6 30,0 34,9 83,2 36,8 23,6 90,6 32,2
Baseados em recursos naturais 17,4 77,4 26,6 27,3 47,1 24,8 18,7 34,6 18,3
De baixa tecnologia 1,3 5,1 3,3 5,0 34,4 10,4 2,0 45,3 9,7
De média tecnologia 0,3 0,1 0,1 1,8 0,3 0,9 1,7 8,1 2,9
De alta tecnologia 0,0 0,0 0,0 0,7 1,5 0,7 1,1 2,5 1,2
Outras transações 0,0 0,2 0,1 0,4 0,3 9,0 0,2 1,6 6,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Importações

AL&C EUA Mundo AL&C EUA Mundo AL&C EUA Mundo
Produtos primários 3,2 13,4 5,3 8,8 5,7 6,0 12,1 3,4 8,4
Produtos industrializados 95,7 83,9 92,4 89,6 84,7 90,9 87,2 93,7 90,5
Outras transações 1,1 2,7 2,3 1,6 9,7 3,1 0,6 3,0 1,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: CEPAL, 2004.
Nota: Classificação feita com base na CUCI-Revisão 2.

1990 1997 2002

1990 1997 2002
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Para o mundo (1) Para EUA (2) 

Grupo  Descrição Grupo Descrição 
897 jóias e objetos de ourivesaria e prataria e 

outros artigos de materiais preciosos ou 
semi-preciosos. 

897 jóias e objetos de ourivesaria e prataria e 
outros artigos de materiais preciosos ou 
semi-preciosos. 

287 minerais metálicos comuns e seus 
concentrados 

687 estanho 

971 ouro não monetário (exceto minerais e 
concentrados de ouro) 

248 madeira trabalhada e dormentes para vias 
férreas 

343 gás natural liquefeito ou não 287 minerais metálicos comuns e seus 
concentrados 

687 estanho     
248 madeira trabalhada e dormentes para 

vias férreas 
    

289 minerais de metais preciosos e seus 
concentrados, desperdícios, refugos e 
varreduras de metais 

    

061 açúcares, preparações de melaço e mel     
222 sementes e frutos oleaginosos     
081 alimento seco para animais (exceto sem 

moer) 
    

  Participação no total: 79%   Participação no total: 79% 

Quadro 5.1 - Bolívia: principais grupos de exportação em 1994 (CUCI-Rev.3) 
Fonte: (1) DataIntal (BID), (2) USITC Dataweb. 
Nota: Elaboração própria. 
 

Verifica-se que no período inicial do programa, as exportações para os Estados Unidos eram 

mais concentradas do que as exportações mundiais, com apenas 4 grupos respondendo por 

79% do total das exportações. Em 2001 (Quadro 5.2), nota-se uma certa diversificação em 

termos de grupos, tanto mundial quanto para os Estados Unidos. No caso norte-americano, 

apesar da permanência de jóias e estanho na liderança, itens como vestuário e manufaturados 

de madeira ganharam maior importância.  
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Para o mundo (1) Para EUA (2) 
Grupo Descrição Grupo  Descrição 
343 gás natural liquefeito ou não 897 jóias e objetos de ourivesaria e prataria e 

outros artigos de materiais preciosos ou 
semi-preciosos. 

081 alimento seco para animais (exceto sem 
moer) 

687 estanho 

287 minerais metálicos comuns e seus 
concentrados 

248 madeira trabalhada simplesmente e 
dormentes para vias férreas 

442 óleos e gorduras fixos de origem 
vegetal "macios,"em bruto, refinados 
ou fracionados 

635 manufaturados de madeira 

971 ouro não monetário (exceto minerais e 
concentrados de ouro) 

057 frutas e nozes, exceto nozes oleaginosas 

687 estanho 845 roupas de malha ou crochê, ou de 
outros tecidos 

897 jóias e objetos de ourivesaria e prataria 
e outros artigos de materiais preciosos 
ou semi-preciosos. 

843 agasalhos, jaquetas, ternos, jaquetas 
sport, calças, shorts, roupa interior ou 
para dormir, masculinos, de malha ou 
crochê. 

289 minerais de metais preciosos e seus 
concentrados, desperdícios, refugos e 
varreduras de metais 

333 óleo de petróleo e óleos de minerais 
betuminosos crus 

723 maquinaria e equipamentos de 
engenharia civil e para contratistas 

    

333 óleo de petróleo e óleos de minerais 
betuminosos crus 

    

  Participação no total: 74%   Participação no total: 77% 

Quadro 5.2 - Bolívia: principais grupos de exportação em 2001(CUCI - Rev.3) 
Fonte: (1) DataIntal (BID), (2) USITC Dataweb. 
Notas: Elaboração própria. 
           Grupos em negrito correspondem aos que não estavam incluídos na lista de principais grupos 
           de 1994. 
 

Quando se utiliza o critério qualitativo relacionado ao maior grau de incorporação 

tecnológica, verifica-se que a diversificação é menos significativa, confirmando a composição 

concentrada em produtos primários e em industrializados baseados em recursos naturais ou de 

baixa tecnologia. A exceção cabe a maquinaria e equipamentos (Grupo 723), grupo que não 

integra a lista de exportações relevantes para os Estados Unidos.  
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5.1.1.1 Exportações intra-ATPA 
 

 

Para verificar se a ATPA teve efeitos neste aumento da diversificação de grupos na pauta de 

exportações bolivianas, foram coletados os dados dos principais produtos exportados intra-

programa, no nível de 5 dígitos da CUCI (Revisão3). 

 

Tabela 5.4 - Bolívia: evolução das exportações intra-ATPA (1993-2002) 
Item Descrição 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
  (US$ Mil) 
897.31 jóias e suas partes, preciosas ou 

semi-preciosas (exceto relógios) 
30.438 89.917 75.021 80.889 55.783 53.509 48.230 44.709 36.600 26.815

635.32 portas e batentes de madeira 65 105 1.742 3.990 5.011 6.442 9.536 10.385 8.914 6.127

açúcar bruto 061.11 
 

0 0 3.606 2.852 1.342 2.942 0 2.635 3.114 3.369

 Sub-total 30.503 90.022 80.369 87.731 62.136 62.893 57.766 57.729 48.628 36.311
 Total das exportações intra-

ATPA
32.124 91.840 84.103 105.794 68.955 69.630 61.492 61.464 53.999 37.119

Participação sobre o total 95% 98% 96% 83% 90% 90% 94% 94% 90% 98%

Fonte: USITC Dataweb 
Nota: Elaboração própria. 
 

Há uma elevadíssima concentração das exportações intra-ATPA, já que apenas 3 itens 

respondem por mais de 90% das exportações ao longo de uma década de programa. Além 

disso, observa-se uma queda das exportações feita por meio do programa a partir de 1996, 

derivada principalmente da queda nas exportações de jóias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.5 – Bolívia: evolução das exportações intra-ATPA  
(1993-2002) 

Fonte: USITC Dataweb. 
Nota: Elaboração própria. 
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Devido à adição de novas categorias pela ATPDEA, incluindo linhas tarifárias para têxteis e 

vestuário, calçados, petróleo e derivados, relógios e suas partes e artigos de couro, as 

exportações bolivianas de itens de vestuário (Grupos 843 e 845) passaram a ingressar nos 

Estados Unidos por meio do programa, como revelam os dados para 2003.  

 

Tabela 5.5 -Bolívia: exportações intra-ATPA (2003) 

Item Descrição 2003 
(U$ Mil) Em % 

897.31 jóias e suas partes, preciosas ou semi-
preciosas (exceto relógios) 

49.794 52,7

11,2843.71 shorts de malha ou crochê de 
algodão, masculinos 

10.579
 

9,8845.30 malhas, cardigãs, casacos, de 
malha ou crochê 

9.260
 

635.32 porta e batentes de madeira 8.746 9,3
845.40 camisetas, tops e similares, de 

malha ou crochê. 
6.612 7,0

061.11 açúcar de cana, bruto 3.203 3,4
 Sub-total 88.194 93,4
  Total de exportações intra-ATPA 94.453 100,0

Fonte: USITC Dataweb. 
Nota: Elaboração própria. 

 
 

Conclui-se que a ATPA teve um impacto pouco significativo para auxiliar na diversificação 

das exportações bolivianas. Tanto as jóias quanto portas e batentes de madeira poderiam 

ingressar livre de tarifas pelo SGP, o que significa que na ausência do ATPA, as exportações 

ocorreriam provavelmente por este último. A taxa de utilização elevada (32,6%) quando 

comparada a da Colômbia e Equador, decorre essencialmente do fato das exportações intra e 

extra programa estarem concentradas no mesmo item, isto é, em jóias. 

 

5.1.2 Colômbia 
 

 

Uma característica marcante do comércio colombiano é a sua alta dependência do mercado 

norte-americano. Entre 2000-2002, a média das exportações totais da Colômbia foi de        

US$ 12,4 bilhões anuais, um crescimento de cerca de 78% com relação à média registrada 

entre 1990-1992. Para o mesmo período, o aumento no valor das exportações para os Estados 

Unidos foi ainda mais significativo (102%). 
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Gráfico 5.6 - Colômbia: evolução das exportações, por destino (1990-2002) 
Fonte: CEPAL, 2004. 
Nota: Elaboração própria. 
 

 

As importações tiveram maior oscilação. A média das importações totais para 2000-2002 

(US$ 12,4 bilhões) foi 115% maior do que a média para 1990-1992 (US$ 5,7 bilhões).  
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Gráfico 5.7 - Colômbia: evolução das importações, por origem (1990-2002) 
Fonte: CEPAL, 2004. 
Nota: Elaboração própria. 

 
 
A Tabela 5.6 mostra a alta concentração do comércio da Colômbia com os Estados Unidos. 

Verifica-se que ao contrário da Bolívia, na década de 90 há um aumento da participação 

norte-americana como destino das exportações colombianas. 
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Tabela 5.6 - Colômbia: concentração da pauta comercial, por região 

 

Nas duas últimas décadas, o governo colombiano perseguiu uma estratégia de expansão das 

exportações de produtos primários e manufaturados voltados ao mercado latino-americano. 

Quando se examina a composição da pauta de exportações, é possível identificar que de fato a 

pauta colombiana para América Latina e Caribe apresenta-se mais diversificada do que a 

destinada aos Estados Unidos.  

 

Tabela 5.7 -  Colômbia: composição tecnológica das exportações e importações, por destino e 
origem. 

 

Ao selecionarmos os dez principais grupos de exportação em 1994, percebe-se a 

predominância de produtos primários ou com baixo valor tecnológico. Os dados para 1994 

também revelam a manutenção da situação prevalecente no início dos anos 90, quando as 

Exportações

AL&C EUA Mundo AL&C EUA Mundo AL&C EUA Mundo
Produtos primários 25,1 67,3 64,8 16,7 76,1 60,5 10,6 68,2 49,1
Produtos industrializados 69,9 31,1 33,1 80,5 22,4 37,9 86,3 29,5 48,8
Baseados em recursos naturais 14,8 18,1 13,0 20,9 10,8 13,6 23,8 16,0 17,0
De baixa tecnologia 35,7 10,6 13,3 22,5 9,3 11,1 23,2 9,2 13,0
De média tecnologia 17,1 2,2 6,3 30,5 1,8 11,1 31,5 3,7 15,9
De alta tecnologia 2,3 0,2 0,5 6,6 0,4 2,1 7,9 0,6 2,9
Outras transações 5,0 1,7 2,0 2,8 1,5 1,6 3,1 2,3 2,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

AL&C EUA Mundo AL&C EUA Mundo AL&C EUA Mundo
Produtos primários 9,0 8,0 6,9 13,6 10,2 9,6 14,2 12,2 10,1
Produtos industrializados 90,5 91,1 91,6 85,8 89,3 87,8 85,3 87,3 89,3
Outras transações 0,5 1,0 1,5 0,6 0,5 2,6 0,5 0,5 0,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: CEPAL, 2004.
Nota: Classificação feita com base na CUCI - Revisão 2.

1990 1997 2002

1990 1997 2002
Importações

90-92 00-02 90-92 00-02
AL&Caribe 20,8 32,1 AL&Caribe 21,8 26,8
EUA 40,9 46,3 EUA 35,4 33,5
Outros 38,3 21,6 Outros 42,8 39,7
Fonte: CEPAL, 2004.
Nota: Elaboração própria.

Exportações Importações

Destino
Participação (%)

Origem
Participação (%)
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exportações da Colômbia ao mercado norte-americano eram dominadas por petróleo e 

derivados, café, produtos vegetais (flores cortadas), frutas e alguns itens de vestuário. 

 

 

Para o mundo (1) Para EUA (2) 
Grupo Descrição Grupo Descrição 
071 café e sucedâneos 333 óleos de petróleo e óleos obtidos de 

minerais betuminosos, crus. 

333 óleos de petróleo e óleos obtidos de 
minerais betuminosos, crus. 

071 café e sucedâneos 

321 hulha pulverizada ou não, sem aglomerar 292 produtos vegetais em bruto 
057 frutas e nozes, exceto nozes oleaginosas 057 frutas e nozes, exceto nozes oleaginosas 
292 produtos vegetais em bruto 334 óleos de petróleo e óleos obtidos de 

minerais betuminosos, exceto crus. 

667 pérolas, pedras preciosas e semi-preciosas 
em bruto ou lavradas 

842 agasalhos, capas, jaquetas, ternos, calças, 
shorts, camisas, vestidos e saias, roupa 
interior e de dormir, femininos. 

334 óleos de petróleo e óleos obtidos de 
minerais betuminosos, exceto crus. 

667 pérolas, pedras preciosas e semi-preciosas 
em bruto ou lavradas 

842 agasalhos, capas, jaquetas, ternos, calças, 
shorts, camisas, vestidos e saias, roupa 
interior e de dormir, femininos. 

321 hulha pulverizada ou não, sem aglomerar 

061 açúcares, preparações de melaço e mel 984 estimativa de itens importados com valor 
abaixo de $251 e outros itens de baixo 
valor não-isentos de entrada formal 

892 impressos 841 agasalhos, jaqueta, ternos, jaquetas 
esportivas, calças, shorts, roupa interior, 
de dormir, masculinos, não feitos de 
malha ou crochê 

  Participação no total: 68%   Participação no total: 80% 

Quadro 5.3  - Colômbia: principais grupos de exportação em 1994 (CUCI-Rev.3) 
Fontes: (1) DataIntal (BID), (2) USITC Dataweb. 
Nota: Elaboração própria. 
 

 

Em 2001, nota-se que a pauta para os Estados Unidos seguiu mais concentrada que a pauta 

mundial. Uma explicação para tal divergência é que as exportações mundiais incorporam a 

diversificação nas exportações dirigidas à América Latina e Caribe, já observada na Tabela 

5.7.  
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Para o mundo (1) Para EUA (2) 
CUCI Descrição CUCI  Descrição 
333 óleos de petróleo e óleos obtidos de 

minerais betuminosos, crus. 
333 óleos de petróleo e óleos obtidos de 

minerais betuminosos, crus. 

321 hulha pulverizada ou não, sem aglomerar 334 óleos de petróleo e óleos obtidos de 
minerais betuminosos, exceto crus. 

071 café e sucedâneos 321 hulha pulverizada ou não, sem 
aglomerar 

292 produtos vegetais em bruto 071 café e sucedâneos 
334 óleos de petróleo e óleos obtidos de 

minerais betuminosos, exceto crus. 
292 produtos vegetais em bruto 

057 frutas e nozes, exceto nozes oleaginosas 984 estimativa de itens importados com 
valor abaixo de $251 e outros itens 
de baixo valor, não-isentos de 
entrada formal 

533 pigmentos 533 pigmentos 
671 ferro fundido 057 frutas e nozes, exceto nozes 

oleaginosas 
781 automóveis e outros veículos, 

principalmente para transporte de 
pessoas 

841 agasalhos, jaqueta, ternos, jaquetas 
esportivas, calças, shorts, roupa 
interior, de dormir, masculinos 

542 medicamentos (inclusive veterinários) 842 agasalhos, capas, jaquetas, ternos, 
calças, shorts, camisas, vestidos e 
saias, roupa interior e de dormir, 
femininos. 

  Participação no total: 58%   Participação no total: 83% 

Quadro 5.4 - Colômbia: principais grupos de exportação em 2001 (CUCI-Rev.3) 
Fontes: (1) DataIntal (BID), (2) USITC Dataweb. 
Notas:  Elaboração própria. 

Grupos em negrito correspondem aos que não estavam incluídos na lista de principais 
grupos de 1994. 

 

 

5.1.2.1 Exportações intra-ATPA 
 

 

As exportações intra-ATPA da Colômbia foram claramente lideradas por flores cortadas. A 

maior novidade em termos de diversificação refere-se ao item pigmentos (manufatura de 

média tecnologia), que passou a ocupar o segundo lugar. Essa expansão das exportações intra-

ATPA de pigmentos refletiu-se inclusive nas exportações gerais da Colômbia. 
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Tabela 5.8 – Principais exportações intra-ATPA (US$ Mil)  

 

 

Quanto às flores cortadas, não se trata de item novo nas exportações colombianas. Em sua 

análise da dinâmica internacional do setor de flores cortadas, Kouzmine (2000) aponta que o 

crescimento das exportações de flores pela Colômbia se dá a partir de meados da década de 

1970. Já na década de 1980, este item havia se consolidado como tradicional na pauta de 

exportações colombiana, posicionando o país como segundo maior produtor mundial, atrás 

apenas da Holanda. Por volta de 1995, as flores cortadas já eram a quarta principal exportação 

do país, sendo seu principal destino, os Estados Unidos.  

 

Cabe destacar, ainda, que a maioria das linhas tarifárias de flores cortadas também se 

beneficia de ingresso livre de tarifas pelo SGP. A única linha tarifária excluída do SGP é a de 

rosas frescas, cuja tarifa NMF de 6,8% é eliminada apenas pelo ATPA. Já para os 

crisântemos, o único país excluído dos benefícios do SGP é a Colômbia. Isto significa que na 

inexistência do ATPA, as flores – com exceção das rosas e crisântemos colombianos – 

poderiam ingressar sem tarifas, via SGP. 

 

Pode-se dizer que o ATPA facilitou as exportações de flores cortadas, mais especificamente 

das rosas, mas não que tenha causado uma inovação na pauta colombiana. A combinação de 

Item Descrição 1994 1995 Item Descrição 2000 2001
292.71 flores cortadas 269.480 321.113 292.71 flores cortadas 347.812 285.748
582.91 pranchas, folhas, filmes, fitas e tiras 

feitos de plástico
28.300 29.967 533.44 pigmentos 195.546 194.628

061.11 açúcar bruto 11.073 26.870 582.91 pranchas, folhas, filmes, fitas e tiras 
feitos de plástico

27.239 21.316

831.21 baús, maletas, carteiras, 
necesssaries, com superficie ou 
detalhe em couro

9.338 9.004 061.11 açúcar bruto 9.096 15.881

831.99 estojos para binóculo, câmera, 
instrumentos musicais, d couro, 
plástico, tecido, etc.

6.149 8.970 679.42 tubos e canos de aço e ferro, para 
drenagem de gás ou óleos.

14.713 15.747

831.11 malas com superfície ou detalhes 
em couro

9.656 9.374

897.31 jóias preciosas ou semi-preciosas, 
exceto relógios

8.104 9.247

831.99 estojos para binóculo, câmera, 
insrtumentos musicais, d couro, 
plástico, tecido, etc.

10.562 8.544

Sub-total 324.340 395.924 Sub-total 622.728 560.485
Total das importações intra-ATPA 415.179 499.988 Total das importações intra-ATPA 827.268 713.185

Participação sobre o total 78% 79% Participação sobre o total 75% 79%

Nota: Elaboração própria.

Ranking 1995 Ranking 2001

Fonte: USITC Dataweb.



 106 

políticas de incentivo à exportação de bens primários e manufaturados, bem como a demanda 

internacional, são mais relevantes para explicar o crescimento das exportações desse item, 

antes mesmo da criação do ATPA.  

 

Com as mudanças introduzidas pela ATPDEA, passa a predominar nas exportações intra-

ATPA, em valor, petróleo e seus derivados (grupos 333 e 334), que juntos responderam por 

68% do total. 

 

 

5.1.3 Equador 
 

 

A existência do fator “petróleo” é uma característica marcante da economia equatoriana. 

Como ocorre com vários países em desenvolvimento ricos nessa matéria-prima, a alta 

dependência da renda proveniente deste produto acaba por operar como uma limitação ao 

desenvolvimento de novas atividades econômicas, com poucos incentivos para a ampliação 

das fontes geradoras de receitas via comércio exterior. 

 

A partir de meados da década de 80, no entanto, a queda do preço internacional do petróleo, 

somada à crise do endividamento externo, gerou novas pressões por uma maior diversificação 

das exportações. No início dos anos 90, o governo equatoriano implantou um programa de 

promoção das exportações, com o objetivo de estimular a diversificação da pauta para incluir 

produtos não-tradicionais. Como destaca Thorp (1998), entre 1990 e 1996, a participação de 

produtos não-tradicionais aumentou com base na incorporação de tecnologia na agricultura e 

no desenvolvimento de atividades pesqueiras. Apesar desse crescimento, banana e petróleo 

continuaram a ser de grande importância nas exportações do país. 

 

O valor das exportações mundiais aumentou continuamente do início da década de 90 até 

1998, quando a crise do sistema financeiro equatoriano e a queda nos preços internacionais do 

petróleo afetaram a economia nacional. A recuperação nas exportações tornou-se mais nítida a 

partir de 2000, com a melhoria nos preços internacionais do petróleo.   

 

Entre 2000-2002, a média anual de exportações foi de US$ 4,8 bilhões, 68 % a mais do que a 

média de US$ 2,9 bilhões, registrada no período de 1990-1992. A variação das exportações 
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para os Estados Unidos no mesmo período foi mais suave, registrando-se um aumento de   

US$ 1,4 bilhão para US$ 1,9 bilhão respectivamente. 
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Gráfico 5.8 - Equador: evolução das exportações, por destino (1990-2002) 
Fonte: CEPAL, 2004. 
Nota: Elaboração própria. 
 

Quanto ao valor das importações totais, a média de 2000-2002 indicou um aumento de 130% 

com relação à média para 1990-1992. Como no caso das exportações, o movimento de 

importações originadas dos Estados Unidos foi mais suave (Gráfico 5.7). A brusca queda em 

1999 reflete a desvalorização da moeda equatoriana. 
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Gráfico 5.9 - Equador: evolução das importações, por origem (1990-2002) 
Fonte: CEPAL, 2004. 
Nota: Elaboração própria. 
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Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial do Equador. Observa-se, no entanto, 

uma diminuição da participação norte-americana no total das trocas comerciais equatorianas 

entre 1994 e 2001, devido ao aumento da participação intra-regional (América Latina e 

Caribe). 

 

Tabela 5.9 - Equador: concentração da pauta comercial, por região 

 

O exame do grau de incorporação tecnológica reflete a elevada concentração das exportações 

em produtos primários, enquanto as importações seguem concentradas em produtos 

industrializados. Durante a década de 90, no entanto, as exportações direcionadas à América 

Latina e Caribe lograram maior diversificação, ao contrário das direcionadas aos Estados 

Unidos. 

90-92 00-02 90-92 00-02
AL&Caribe 17,6 30,4 AL&Caribe 22,3 41,8
EUA 49,6 39 EUA 32,3 23,9
Outros 32,8 30,6 Outros 45,4 34,3
Fonte: CEPAL, 2004
Nota: Elaboração própria.

Exportações Importações

Destino
Participação média (%)

Origem
Participação média (%)
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Tabela 5.10 - Equador: composição tecnológica das exportações e importações, por destino e 

origem. 

 

Em 1990, petróleo e seus derivados lideravam as exportações para os Estados Unidos, 

seguidos por frutas e nozes e crustáceos e moluscos. Os dados para 1994 indicam que este 

perfil se mantinha no início do ATPA. 

Exportações
Categoria dos produtos

AL&C EUA Mundo AL&C EUA Mundo AL&C EUA Mundo
Produtos primários 87,3 87,3 89,0 57,2 91,3 80,9 50,7 83,3 74,8
Produtos industrializados 12,6 12,6 10,9 42,7 8,3 17,8 48,9 16,6 24,9
Baseados em recursos naturais 11,8 11,8 9,2 22,8 6,3 11,4 27,8 13,4 17,2
De baixa tecnologia 0,6 0,6 1,1 7,3 1,5 2,9 8,6 1,7 3,4
De média tecnologia 0,2 0,2 0,4 10,5 0,5 2,9 9,5 1,4 3,3
De alta tecnologia 0,0 0,0 0,2 2,1 0,1 0,6 2,9 0,1 0,9
Outras transações 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 1,3 0,4 0,1 0,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Importações
Categoria dos produtos

AL&C EUA Mundo AL&C EUA Mundo AL&C EUA Mundo
Produtos primários 3,2 16,4 7,2 7,1 11,9 9,2 10,5 10,5 8,5
Produtos industrializados 96,3 83,3 91,8 91,5 87,3 89,8 88,4 89,0 89,9
Outras transações 0,5 0,3 0,9 1,4 0,8 1,0 1,0 0,5 1,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: CEPAL, 2004.
Nota: Classificação feita com base na CUCI - Revisão 2.

1990 1997 2002

1990 1997 2002
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Para o mundo (1) Para EUA (2) 

Grupo Descrição Grupo Descrição 
333 óleos de petróleo e óleos de minerais 

betuminosos, crus 
333 óleos de petróleo e óleos de minerais 

betuminosos, crus 

057 frutas e nozes, exceto nozes 
oleaginosas 

036 crustáceos, moluscos e invertebrados 
aquáticos pelados ou sem pelar, 
frescos, refrigerados, congelados, 
secos, salgados ou em salmoura cru. 

036 crustáceos, moluscos e invertebrados 
aquáticos pelados ou sem pelar, 
frescos, refrigerados, congelados, 
secos, salgados ou em salmoura cru. 

057 frutas e nozes, exceto nozes 
oleaginosas 

071 café e sucedâneos 071 café e sucedâneos 
334 óleo de petróleo e óleos de minerais 

betuminosos, exceto crus. 
    

037 peixes, crustáceos, moluscos e outros 
invertebrados aquáticos, preparações 
ou em conserva. 

    

  Participação no total: 81%   Participação no total: 80% 

Quadro 5.5 - Equador: principais grupos de exportação em 1994 (CUCI - Rev.3) 
Fontes: (1) Data Intal (BID), (2) USITC Dataweb.  
Nota: Elaboração própria.  
 

 

No ranking dos principais grupos de exportação para o ano de 2001, permanecem dominantes 

os relacionados a petróleo e seus derivados. No caso do Equador, devido ao peso das 

exportações dirigidas aos Estados Unidos, a diversificação na pauta destinada a este país 

tende a refletir-se nas exportações totais. Assim, o grupo 292 destaca-se em ambos os casos, 

devido principalmente ao aumento de exportações de flores cortadas. Quanto ao grupo 781 

(automóveis e outros veículos), apesar de seu destaque pontual no total de 2001, suas 

exportações não tinham apresentado crescimento acentuado nos anos anteriores. 
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Para o mundo (1) Para EUA (2) 
Grupo Descrição Grupo Descrição 
333 óleo de petróleo e óleos de minerais 

betuminosos crus 
333 óleo de petróleo e óleos de minerais 

betuminosos crus 

057 frutas e nozes, exceto nozes 
oleaginosas 

057 frutas e nozes, exceto nozes oleaginosas 

036 crustáceos, moluscos e invertebrados 
aquáticos pelados ou sem pelar, 
frescos, refrigerados, congelados, 
secos, salgados ou em salmoura cru. 

036 crustáceos, moluscos e invertebrados 
aquáticos pelados ou sem pelar, frescos, 
refrigerados, congelados, secos, 
salgados ou em salmoura cru. 

037 peixes, crustáceos, moluscos e outros 
invertebrados aquáticos, preparações 
ou em conserva. 

334 óleo de petróleo e óleos de minerais 
betuminosos crus (exceto os crus) 

292 produtos vegetais em bruto 292 produtos vegetais em bruto 
334 óleo de petróleo e óleos de minerais 

betuminosos, exceto crus. 
037 peixes, crustáceos, moluscos e outros 

invertebrados aquáticos, preparações 
ou em conserva. 

781 automóveis e outros veículos, 
principalmente para transporte de 
pessoas 

    

034 peixe fresco, refrigerado ou 
congelado 

    

  Participação no total: 80%   Participação no total: 81 % 

Quadro 5.6 - Equador: principais grupos de exportação em 2001 (CUCI - Rev.3) 
Fontes: (1) DataIntal (BID), (2) USITC Dataweb  
Nota: grupos em negrito correspondem aos que não estavam incluídos na lista de principais  

grupos de 1994. 
 

 

Percebe-se que os grupos que ganharam maior espaço em 2001 não integram os de maior grau 

tecnológico, com exceção do grupo 781. Os novos grupos parecem confirmar a proposição de 

Thorp (1998) sobre os efeitos na diversificação gerados pelo programa de promoção de 

exportações implantada no início dos anos 90 pelo governo, o qual ampliou os investimentos 

em tecnologia na agricultura e incentivou atividades pesqueiras. 
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5.1.3.1 Exportações intra-ATPA 
 

 

Com base nos dados dos principais produtos exportados intra-ATPA (CUCI – 5 dígitos, 

Revisão3), observa-se uma concentração no item flores cortadas (29271). Em 1998, o 

Equador já se posicionava como o quarto maior exportador mundial de flores cortadas e 

segundo na América Latina, atrás apenas da Colômbia (KOUZMINE, 2000). Ao longo da 

última década, o ATPA parece ter tido um efeito positivo sobre as exportações de peixes, 

especialmente o atum processado, e de frutas e vegetais, levando a uma composição mais 

diversificada da pauta intra-ATPA. Os incentivos governamentais à diversificação - em 

particular dentro da categoria de produtos primários e processados agrícolas -, combinados a 

uma maior oportunidade de acesso ao mercado norte-americano, ajudam a explicar essa 

composição mais variada das exportações. 

 

Tabela 5.11 - Equador: principais exportações intra-ATPA (US$ Mil) 

 

A baixa taxa de utilização do ATPA pelo Equador – cerca de 16% - explica-se em grande 

parte pelo fato de que até 2002, o programa excluía o petróleo, principal item exportado pelo 

país. Com a inclusão do petróleo pela ATPDEA, este grupo de produto passou a responder 

sozinho por cerca 80% (2003) do total das exportações intra-ATPA. 

Item Descrição 1994 1995 Item Descrição 2000 2001
29271 flores cortadas 25.408 49.434 29271 flores cortadas 89.219 94.543
03713 atum, inteiro ou em pedaços, 

mas não moído.
10.968 35.883 03713 atum, inteiro ou em pedaços, mas 

não moído.
71.234 25.547

03418 peixes, frescos ou resfriados 13.636 17.478 63599 manufaturados de madeira 12.827 12.568
63599 manufaturados de madeira 3.850 10.915 89731 jóias e suas partes, preciosas ou 

semi-preciosas (exceto relógios)
9.664 9.978

89731 jóias e suas partes, preciosas 
ou semi-preciosas (exceto 
relógios)

4.373 3.781 05896 frutas e partes comestíveis de 
plantas, preparadas ou 
preservadas

5.089 7.069

63431 folhas de madeira com pelo 
menos uma camada de madeira 
tropical ou não-conífera

8.098 5.956

05469 vegetais e misturas de vegetais, 
congeladas

2.366 4.779

06111 acúcar bruto 3.910 4.624
05797 abacates, goiabas, mangas e 

mangostões, frescos ou secos
8.230 4.521

Sub-total 58.235 117.491 Sub-total 210.637 169.585
Total das exportações intra-ATPA 72.905 147.856 Total das exportações intra-ATPA 247.595 216.300

Participação sobre o total 80% 79% Participação sobre o total 86% 78%
Fonte: USITC Dataweb.
Nota: Elaboração própria.

Ranking 1995 Ranking 2001
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5.1.4 Peru 
 

 

Com base na média das exportações totais para os períodos de 1990-1992 e 2000-2002, 

verifica-se que as exportações peruanas cresceram cerca de 117%, de US$ 3,2 bilhões para 

US$ 7 bilhões. Já as exportações para os Estados Unidos aumentaram aproximadamente 

170%. 
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Gráfico 5.10 - Peru: evolução das exportações, por destino (1990-2002) 
   Fonte: CEPAL, 2004. 

 

Quanto ao movimento das importações, estas cresceram a uma velocidade maior do que as 

exportações, o que levou a um déficit contínuo na balança comercial peruana durante a década 

de 1990. 
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Gráfico 5.11 - Peru: evolução das importações, por origem (1990-2002) 
Fonte: CEPAL, 2004. 

 

Sobre a concentração do comércio por destino e origem, verifica-se um aumento da 

participação dos Estados Unidos como destino das exportações e diminuição como origem 

das importações, mas ainda assim, o peso deste país no total do comércio é relativamente 

menor do que o observado na Colômbia e Equador. 

 

Tabela 5.12 - Peru: concentração da pauta comercial, por região 

 

 

Já a composição da pauta por nível de incorporação tecnológica revela uma distribuição entre 

produtos primários, baseados em recursos naturais (principalmente minérios) e de baixa 

tecnologia, enquanto predominam nas importações os produtos industrializados.  

90-92 00-02 90-92 00-02
AL&Caribe 17,7 18,3 AL&Caribe 36,3 38,8
EUA 21,1 26,1 EUA 27,6 21,9
Outros 61,2 55,6 Outros 36,1 39,3
Fonte: CEPAL, 2004.
Nota: Elaboração própria.

Exportações Importações

Destino
Participação (%)

Origem
Participação (%)
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Tabela 5.13 - Peru: composição tecnológica das exportações e importações, por destino e origem.  
 

 
 
No Quadro 5.7, são apresentados os dez principais grupos que compunham as exportações 

peruanas em 1994. A participação de minérios é expressiva, assim como de commodities 

agrícolas como açúcar e café. 

Exportações

AL&C EUA Mundo AL&C EUA Mundo AL&C EUA Mundo
Produtos primários 25,5 30,7 40,9 25,7 34,4 45,1 23,7 18,1 37,2
Produtos industrializados 74,3 69,2 59,1 73,6 56,1 45,3 73,7 71,1 42,7
Baseados em recursos naturais 43,4 44,7 41,5 47,2 32,7 32,0 43,4 44,4 28,5
De baixa tecnologia 16,8 22,5 14,6 15,8 21,5 10,6 19,0 25,3 11,5
De média tecnologia 12,5 2,0 2,6 8,4 1,7 2,1 10,3 0,9 2,4
De alta tecnologia 1,6 0,1 0,4 2,2 0,2 0,5 1,1 0,5 0,3
Outras transações 0,2 0,1 0,0 0,7 9,5 9,6 2,6 10,8 20,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Importações

AL&C EUA Mundo AL&C EUA Mundo AL&C EUA Mundo
Produtos primários 34,3 21,3 22,9 31,3 7,2 16,9 33,0 13,1 19,9
Produtos industrializados 64,1 78,2 75,8 68,1 92,3 82,4 66,4 86,3 79,4
Outras transações 1,6 0,5 1,4 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 0,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: CEPAL, 2004.
Nota: Classificação feita com base na CUCI - Revisão 2.

1990 1997 2002

1990 1997 2002
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Para o mundo (1) Para EUA (2) 
Grupo Descrição Grupo Descrição 
682 cobre 897 jóias preciosas e semi-preciosas 
081 alimentos secos para animais 287 minerais de metais comuns e seus 

concentrados 

287 minerais de metais comuns e seus 
concentrados 

334 óleos de petróleo e de minerais betuminosos, 
exceto crus 

971 ouro não monetário 681 prata, platino e outros metais do grupo platino 
071 café e sucedâneos 081 alimentos secos para animais 
334 óleos de petróleo e de minerais 

betuminosos, exceto crus 
682 cobre 

686 zinco 845 roupas de malha, crochê, ou outros tecidos. 
281 minerais de ferro e seus concentrados 071 café e sucedâneos 
845 roupas de malha, crochê, ou outros 

tecidos. 
686 zinco 

681 prata, platino e outros metais do grupo 
platino 

061 açúcares, molaços, mel. 

  Participação no total: 72%   Participação no total: 72% 

Quadro 5.7 – Peru: principais grupos de exportação em 1994 (CUCI – Rev.3) 
Fontes: (1) DataIntal (BID), (2) USITC dataweb. 
Nota: Elaboração própria. 
 

Os dados para 2001 revelam que a pauta continuava concentrada nas exportações em 

minérios. Nas exportações relevantes para os Estados Unidos, destacam-se como novos 

grupos os vegetais frescos ou resfriados, e itens de vestuário.   
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Para o mundo (1) Para EUA (2) 

Grupo Descrição Grupo Descrição 
971 ouro não monetário 682 cobre 
081 alimentos secos para animais 845 roupas de malha, crochê, ou outros tecidos 
682 cobre 334 óleos de petróleo e de minerais betuminosos, 

exceto crus 

287 minerais de metais comuns e seus 
concentrados 

897 jóias preciosas e semi-preciosas 

334 óleos de petróleo e de minerais 
betuminosos, exceto crus 

843 casacos, capas, blazer, calças, shorts etc, 
de malha ou crochê, masculinos 

845 roupas de malha, crochê, ou outros 
tecidos. 

054 vegetais, frescos ou resfriados 

283 minerais de cobre e seus 
concentrados 

687 estanho 

686 zinco 971 ouro não-monetário 
071 café e sucedâneos 686 zinco 
681 prata, platino e outros metais do 

grupo platino 
071 café e sucedâneos 

  Participação no total: 67%   Participação no total: 76% 

Quadro 5.8 – Peru: principais grupos de exportação em 2001 (CUCI – Rev.3) 
Fontes: (1) DataIntal (BID), (2) USITC dataweb. 
Nota: Elaboração própria. 
 
 
 
5.1.4.1 Exportações intra-ATPA 
 
 
 
A comparação dos principais itens exportados pelo país em 1994 e 2001 mostra um aumento 

da concentração das exportações intra-ATPA. De fato, as exportações peruanas pelo ATPA 

têm sido dominadas por cátodos de cobre (incluídos no item 68212) e aspargos (somados ao 

item 05489). Em 2003, com as mudanças trazidas pela ATPDEA, foram adicionadas às 

exportações tradicionais alguns itens de vestuário e petróleo e seus derivados. 

 



 118 

Tabela 5.14 – Peru: principais exportações intra-ATPA (US$ Mil) 

 
 

Como no caso da Bolívia, a taxa de utilização relativamente alta do Peru (33,3%) deriva da 

coincidência entre produtos exportados pelo ATPA e produtos líderes da pauta geral de 

exportações destinadas aos Estados Unidos.  

 

Quanto às tarifas aplicadas fora do ATPA, a margem de preferência para cátodos é irrisória, já 

que a tarifa NMF é de 1%. O único produto para o qual o benefício do programa é evidente é 

aspargo, com uma margem de redução de 21,3%, se comparada com a tarifa NMF.  

 

 

5.2 Efeitos sobre a produção de coca e cocaína 

 

 

De forma semelhante ao que ocorre na avaliação da diversificação de exportações, também no 

caso das drogas é preciso uma análise multidimensional que não vincule os resultados a uma 

única causa. Como destacado no World Drug Report 2004, do United Nations Office on 

Drugs and Crime – UNODC (2004), devido à ilegalidade do mercado de drogas, os dados 

disponíveis devem ser tratados com precaução e há grande dificuldade em afirmar se o 

problema das drogas está se agravando ou não pelo mundo. Para a cocaína, por exemplo, à 

estabilização do consumo no mercado norte-americano, contrapõe-se o aumento do consumo 

em outras regiões, como no Leste Europeu, América Central e América do Sul, notadamente 

no Brasil.   

 

Item Descrição 1994 1995 Item Descrição 2000 2001
jóias preciosas e semi-preciosas 68212 cobre refinado 565.169 415.824

89731 jóias preciosas e semi-preciosas 92.720 91.858
06111 açúcar de cana, bruto 5.629 20.197 05459 vegetais, frescos ou resfriados 40.732 41.451
05459 vegetais, frescos ou resfriados 12.557 16.774
68211 cobre não-refinado 0 13.395
68512 chumbo e concentrados 12.114 12.982
68212 cobre refinado 9.569 11.995
68611 zinco, unwrought 13.346 7.028

Sub-total 92.345 176.484 Sub-total 698.621 549.133
Total 106.994 207.572 Total 845.513 672.363

Participação no total 86% 85% Participação no total 83% 82%
Fonte: USITC Dataweb.
Nota: Elaboração própria.

Ranking 1995 Ranking 2001

89731 39.130 94.113
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O combate às drogas tem sido feito com um conjunto de instrumentos, incluindo ações de 

cooperação internacional e políticas nacionais. Paralelamente ao ATPA, os governos 

nacionais da Bolívia, Colômbia e Peru implementaram iniciativas de combate ao tráfico de 

drogas. Já no âmbito internacional, o Programa de Monitoramento de Culturas Ilícitas do 

UNODC tem possibilitado a cooperação com governos nacionais para o monitoramento do 

cultivo nos principais produtores de coca (Colômbia, Peru e Bolívia) e papoula (Afeganistão, 

Laos e Mianmar), bem como auxiliado em experiências de desenvolvimento alternativo.  

 

Se, do ponto de vista estritamente comercial, não é possível identificar um efeito significativo 

do ATPA sobre a diversificação das exportações dos beneficiários, no combate às drogas o 

fracasso do programa é mais evidente. O cultivo agregado da coca nesses países manteve-se 

elevado durante toda a década de 90, com picos de área cultivada em 1999 e 2000.  

 

Pelo Gráfico 5.12, percebe-se que a redução do cultivo de coca no Peru e Bolívia foi 

acompanhada pelo aumento do cultivo na Colômbia.  
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Gráfico 5.12 – Áreas destinadas ao cultivo de coca, 1986-2003. 

Fontes: 1986-1989: UNODCPP, 1999, p.42 
 1990-2003: UNODC, 2004, p.229  
Nota:    Elaboração própria. 

   
  
Ao contrário do que se poderia esperar com o programa, a Bolívia, que apresenta o maior 

nível de concentração em um único produto exportado pelo ATPA, conseguiu reduzir 

significativamente o cultivo da coca. Este fato é ainda mais notável quando recordamos que o 
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consumo de folha de coca é uma prática tradicional das comunidades locais. A política 

adotada pelo governo partiu desta realidade para negociar um pacto com as organizações de 

agricultores, estabelecendo áreas legais para o cultivo, paralelamente à erradicação dos 

excedentes de produção. Segundo o governo da Bolívia, um fator reconhecido como essencial 

era a provisão de alternativas econômicas sustentáveis para os agricultores que deixassem o 

cultivo da coca (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME; GOVERNMENT 

OF BOLÍVIA, 2004) .  

 

No caso peruano, o consumo tradicional da folha de coca também precede à explosão da 

demanda internacional por cocaína e a planta de coca tampouco é ilegal. Deve-se destacar que 

a legalidade, tanto no caso peruano quanto boliviano, refere-se à possessão e consumo da 

planta, mas não ao processamento ou ao tráfico. Em 1996, foram aprovadas leis mais 

rigorosas para o combate ao narcotráfico e estabelecido um órgão encarregado pela 

coordenação das políticas antitráfico.  Considerando a dificuldade de separar a produção legal 

da produção voltada à fabricação de drogas, a redução do cultivo no Peru não parece derivar 

apenas de fatores domésticos. A queda na demanda pelo principal “comprador” da pasta de 

coca, a Colômbia, e a ruptura da rota aérea Colômbia-Peru em meados dos anos 90, 

modificou a inserção do Peru na cadeia de produção da cocaína. O último levantamento feito 

em conjunto pelo UNODC e Governo do Peru (2004) enfatiza, entretanto, que o problema não 

está totalmente controlado, já que a diminuição da produção de folhas tem sido acompanhada, 

recentemente, de um aumento na produtividade. 

 

Já a Colômbia, que se destaca por exportar itens líderes do ATPA, como flores cortadas e 

pigmentos, experimentou um crescimento alarmante no cultivo de coca a partir de meados da 

década de 1990. Com o desmantelamento dos cartéis colombianos na década de 80, o 

movimento de descentralização das operações foi acompanhado pelo crescente cultivo da 

coca e produção da pasta, num fenômeno que poderia ser descrito como a integração do 

insumo doméstico à cadeia produtiva. Nesse aspecto, a produção local foi favorecida pelo 

solo adequado, já que o cultivo da coca ocorre em áreas de suave declive e boa drenagem do 

solo, competindo com culturas-chave na Colômbia, como o café e o cacau. A expansão do 

cultivo da coca na Colômbia revela a alta capacidade de reestruturação na cadeia de produção 

da cocaína, tendo em vista que ao contrário da Bolívia e do Peru, nunca houve a tradição 

cultural no país do cultivo de coca para consumo local, inexistindo um mercado legal para 

folhas de coca. 



 121 

 

A partir de 2000, ano em que se a política de erradicação e fumigação é intensificada, 

verifica-se um sensível declínio no cultivo de coca. É também em 2000 que os Estados 

Unidos aprovam o Plano Colômbia, prevendo a alocação de US$ 1,3 bilhão para o combate ao 

tráfico no país, com a maior parte do orçamento destinada a ações e equipamentos militares 

(VAICIUS; ISACSON, 2003). No relatório conjunto do UNODC e Governo da Colômbia 

(2003) destaca-se que além da erradicação e fumigação, contribuíram para a redução no 

cultivo a intensificação do conflito armado e situação de insegurança, levando ao abandono 

forçado de áreas pelos agricultores, bem como a melhoria nos preços do cacau e cana de 

açúcar em 2002, o que incentivou o cultivo destas culturas. 

 

Apesar da diminuição no total de área cultivada, identifica-se uma alta mobilidade intra e inter 

departamentos. A redução significativa da produção no departamento de Putumayo, um dos 

focos da campanha do governo, foi acompanhada por aumento expressivo no cultivo de coca 

em outros departamentos, como Nariño, em que o cultivo elevou-se de 3.959 hectares em 

março de 1999 para 15.131 hectares em dezembro de 2002 (UNODC; GOVERNMENT OF 

COLÔMBIA, 2003). Este fator, associado à possibilidade de retorno do plantio em áreas 

fumigadas, após um período de descanso, sinaliza a limitação de um enfoque restrito à 

erradicação. 

 

Outro fator relevante no caso da Colômbia foi o aumento de sua participação no cultivo de 

papoula e produção de heroína na década de 1990, superando o México nas Américas. Apesar 

de mais de 90% da produção de ópio ser proveniente do Afeganistão, Laos e Mianmar 

(UNODC, 2004), Colômbia e México destacam-se no fornecimento nas Américas, com o 

último exercendo um importante papel como rota de trânsito para outras drogas. A produção 

colombiana parece ter estabilizado nos últimos anos, mas a possibilidade de diversificação 

além da cocaína não pode ser menosprezada. 

 

As iniciativas internacionais e as experiências nacionais têm apontado a importância de um 

enfoque além da questão de erradicação e substituição de cultura. No caso da erradicação, os 

danos ambientais somam-se ao grave problema de deslocamento populacional. Na Colômbia, 

os migrantes das áreas rurais mais afetadas pela política de erradicação e pela violência do 

conflito armado não encontram alternativa de inserção econômica e social nas áreas urbanas. 

Desde uma perspectiva internacional, atividades de interdição e erradicação também são 
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conhecidas por gerar o transbordamento do problema para outros países, como já ocorre para 

o Equador, Venezuela e Brasil. 

 

O enfoque “de cima para baixo” da idéia de substituição de cultura, marcante no ATPA, 

também se mostrou ineficiente para lidar com um problema multidimensional. Foi justamente 

este reconhecimento que levou à construção de uma proposta de desenvolvimento alternativo 

no âmbito do UNODC, cujo princípio fundamental é a consideração das características sociais 

e culturais das comunidades envolvidas na produção de drogas. Conforme enfatizado pelo 

United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention37 (2001, p. 73), “[…] coca 

cultivation does not have the same cultural basis or the same social hold in each country of the 

Andean area.”  

 

Nesse sentido, o enfoque norte-americano no ATPA é inadequado em vários aspectos. Além 

de basear-se numa visão unilateral centrada na eliminação do cultivo da coca, independente 

dos custos sócio-econômicos locais que represente, o ATPA sofre de uma deficiência 

conceitual evidente, ao ignorar que a ilegalidade não elimina a validade de muitas regras de 

mercado - vantagens comparativas, escala de produção, integração de cadeia e oferta e 

demanda – que norteiam a dinâmica do setor de drogas. Curiosamente, os argumentos que os 

Estados Unidos utilizam para defender o livre comércio e uma maior liberalização 

internacional dos mercados são ignorados quando se trata da produção de culturas utilizadas 

para a fabricação de drogas. De fato, pelo aspecto estritamente econômico, é improvável que 

haja uma cultura capaz de oferecer aos beneficiários do ATPA ganhos mais substanciais do 

que os obtidos com a produção de coca, mesmo considerando que parte substancial da renda é 

capturada nos estágios mais avançados da produção de drogas. 

 

 

5.3 As avaliações oficiais dos Estados Unidos 

 

 

A United States International Trade Commission – USITC, submete relatórios anuais ao 

Congresso, detalhando o impacto da ATPA sobre a economia americana e sobre suas 

indústrias e consumidores, bem como seus efeitos sobre o controle da produção de coca e 

                                                
37 Desde 2002, o United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention - UNODCCP passou a se 
chamar United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC.   
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substituição de produtos. O setor privado e outras organizações da sociedade civil também são 

convidados a se manifestar. Possíveis ameaças ao mercado de trabalho são avaliadas pela 

Secretaria do Trabalho. 

 

As avaliações da USITC têm apontado que, com exceção de flores cortadas e aspargos, os 

produtos importados via ATPA não representam uma real ameaça de concorrência no 

mercado americano. Na questão trabalhista, tampouco foi identificada qualquer ameaça, 

sendo que apenas o setor de flores cortadas foi citado como sensível. 

 

O relatório do Office of the United States Trade Representative (2003) menciona que apesar 

do crescimento do fluxo de comércio dos Estados Unidos com os beneficiários, a participação 

destes no total de importações norte-americanas declinou de 1% para 0.8%, entre 1991 e 

2002.  

 

Os relatórios oficiais citam produtos como flores cortadas, cátodos de cobre, itens feitos de 

madeira, pigmentos, metais, frutas e vegetais como exemplos do sucesso do programa. 

Entretanto, muitos destes produtos já se beneficiam de tarifa zero, seja pela tarifa NMF ou 

pelo SGP: 

 

Tabela 5.15 – Tarifas NMF e SGP aplicadas para produtos selecionados 

País Item SH-8 dígitos (1) NMF SGP
Bolívia jóias 71131910 7,0% livre

71131950 5,5% livre
portas de madeira 44182040 4,8% livre

Colômbia pigmentos 32129000 3,1% livre, exceto para a Colômbia
rosas frescas 60301060 6,8% NMF
crisântemos frescos 60301070 6,4% livre, exceto para a Colômbia

Equador atum 16041440 1,1c/kg NMF

Peru cátodos de cobre 74031100 1,0% livre, exceto para o Peru
aspargos (2) 07092010 5,0% livre, exceto para o Peru

aspargos (3) 07092090 21,3% NMF
Fonte: USITC Dataweb.
Notas: Elaboração própria

(2) Aplicável para importações entre 15/09 e 15/11. 
(3) Aplicável para importações entre 16/11 e 14/09 do ano posterior.

(1) Foi utilizada a classificação pelo Sistema Harmonizado, a 8 dígitos, para identificação das linhas 
tarifárias com maior fluxo de exportações.
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Como se vê, a margem de preferência para os produtos que se destacaram na avaliação 

individual dos países é mínima ou inexistente, com exceção de aspargos. Por outro lado, o 

fato da Colômbia ser excluída do benefício do SGP para pigmentos e crisântemos e a exclusão 

do Peru para cátodos de cobre e aspargos, expõem como o SGP é desenhado para evitar a 

concorrência no mercado norte-americano. 

 

O fato dos Estados Unidos não efetivarem sanção comercial por meio da suspensão do ATPA 

não significa que as condicionalidades sejam ignoradas. Nos processos de avaliação do 

cumprimento dos requisitos, os Estados Unidos exigem evidência de comprometimento dos 

beneficiários, mas não há padrões aceitos conjuntamente sobre como este comprometimento 

deve ser medido. Até 1997, por exemplo, a Colômbia tinha perdido a certificação de combate 

ao narcotráfico em duas ocasiões, enquanto Bolívia e Peru receberam waivers por segurança 

nacional (HUFBAUER; KOTSCHWAR, 1998). 

  

Outro indicativo importante do interesse dos Estados Unidos no ATPA é que o programa foi 

renovado em 2002, ocasião em que novas condicionalidades foram adicionadas à legislação. 

O exame destes novos requisitos, apontados na Seção 4, expõe claramente a vinculação com 

temas que ganharam relevância na agenda norte-americana ao longo da década de 1990, como 

abertura em compras governamentais, terrorismo e negociações de acordos recíprocos de livre 

comércio. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Concluída a avaliação, retomamos a proposta inicial deste trabalho, consistente na 

averiguação das duas proposições resumidas a seguir: 

a) o ATPA pode auxiliar no aumento das exportações, mas é insuficiente para gerar a 

diversificação e a substituição sustentável da cultura de coca; 

b) o ATPA não pode ser entendido exclusivamente como um instrumento de auxílio 

comercial, sendo parte do universo mais abrangente da política externa dos Estados 

Unidos para os países andinos. 

 

Com base no exame realizado, não identificamos um efeito claro do ATPA sobre a 

diversificação da pauta dos beneficiários. Embora ocorra um aumento de exportações de 

alguns produtos, muitos já integravam a pauta de exportações tradicionais dos países 

beneficiários. Reconhecemos que uma das limitações deste estudo foi que a análise por 

produto poderia ter sido refinada se utilizássemos um nível maior de desagregação. Partimos 

do pressuposto, no entanto, que caso tivesse ocorrido uma diversificação significativa, seja 

entre grupos de produtos ou vertical, esta emergiria ao nível de desagregação que adotamos. 

 

Adicionalmente, cabe destacar que a margem preferencial oferecida pelo programa nos 

produtos de destaque é baixa, exceto no caso dos aspargos. Tal margem torna-se praticamente 

irrelevante nos casos em que o produto pode ingressar livre de tarifas pelo SGP, o que indica 

que na ausência do ATPA, o fluxo poderia prosseguir, mudando apenas o programa de 

preferência utilizado. 

 

O desenho do ATPA também reforça as observações feitas com relação a outras experiências 

internacionais. Os Estados Unidos moldam o programa para que este não represente uma 

ameaça competitiva aos produtores nacionais. Mesmo com a reforma de 2002, foram 

mantidas restrições a produtos relevantes como atum enlatado, açúcar e artigos de vestuário. 

 

A avaliação individualizada permite constatar que os países que adotaram políticas voltadas à 

diversificação das exportações, ainda que horizontal, como Colômbia e Equador, parecem ter 

aproveitado melhor as oportunidades do ATPA. No caso das flores cortadas, que ganharam 

importância na Colômbia já nos anos 80, um exemplo de atuação governamental foi a 
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provisão de infraestrutura nos aeroportos, fundamental para a preservação do produto e 

garantia de sua qualidade. Assim, o caso do ATPA reforça a importância de políticas 

domésticas para auxiliar na melhor inserção comercial dos países. Esta constatação é 

importante para que se evitem argumentos mecanicistas que relacionem liberalização 

comercial a desenvolvimento econômico, sem enfatizar os canais pelos quais tal processo 

pode se concretizar. 

 

A importância da coordenação entre ações internacionais e políticas domésticas aparece 

também nas políticas de combate ao tráfico de drogas. A redução de cultivo de coca na 

Bolívia e Peru foi compensada pelo aumento da produção local colombiana, ao menos até o 

ano 2000. Este cenário contraria o esperado com o ATPA, já que as exportações intra-ATPA 

dos dois primeiros países foram menos diversificadas. A criação de alternativas de inserção 

econômica da população deslocada da produção de coca é fundamental para a 

sustentabilidade dos programas de redução, e tal realocação pode se dar em setores não 

necessariamente vinculados à exportação. O trabalho do UNODC com projetos de 

desenvolvimento alternativo enfatiza o caráter multidimensional do problema da produção de 

coca e cocaína, um passo importante já que do ponto de vista estritamente econômico, a coca 

continua a ser comparativamente rentável. 

 

O interesse dos Estados Unidos num programa que após mais de uma década, não tem se 

mostrado adequado para as finalidades que lhe foram formalmente atribuídas, leva-nos a 

indagar sobre quais os motivos que teriam levado à decisão de renovar e estender as 

preferências do ATPA em 2002. Se analisado dentro de um marco maior de estratégia de 

política externa, o ATPA adquire novo sentido. Os requisitos vinculados ao programa, e em 

particular, a harmonia entre a agenda norte-americana nas negociações comerciais e as novas 

condicionalidades do ATPDEA de 2002, refletem a importância do programa como 

instrumento político dos Estados Unidos.  

 

Vale recordar que quando o ATPA foi renovado, as negociações multilaterais da Rodada 

Doha, bem como as negociações para a formação da ALCA, já estavam em andamento. 

Paralelamente à atuação multilateral, o governo de George W. Bush passou a enfatizar a 

política de centro-e-raios (hub-and-spoke) cujos primeiros passos tinham sido dados ainda nos 

anos 80. Proliferaram os acordos bilaterais de comércio com países de menor peso 
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econômico, mas estratégicos para o alinhamento político com o universo de países em 

desenvolvimento.  

 

Para os países andinos, a previsão de migração para acordos recíprocos de livre comércio com 

os Estados Unidos, via ALCA ou de forma bilateral, foi incluída na própria ATPDEA. O 

processo de negociação destes acordos, iniciado em 2004, é marcado por um desequilíbrio de 

poder e de estrutura técnica entre as partes. Para os andinos, um acordo recíproco com os 

Estados Unidos representa uma oportunidade de consolidar o acesso a um mercado gigante de 

consumo, já que o ATPA foi criado como mecanismo temporário e deve expirar em 2006. O 

custo deste acesso é a aceitação de várias exigências em matérias de interesse dos Estados 

Unidos, como regras estritas de propriedade intelectual que vão além da OMC. Para muitos 

dos temas em negociação, os países andinos não contam com equipes técnicas próprias, o que 

evidencia um problema comum a outros países em desenvolvimento relacionado aos recursos 

para a capacitação técnica em comércio. 

 

Por seu lado, os Estados Unidos garantem a implantação de um pacote de regras de seu 

interesse, bem como logram isolar os países do Mercosul e, em particular o Brasil, no desenho 

do projeto de integração hemisférica que deveria ser a ALCA. 

 

Sem a pretensão de generalizar os resultados do ATPA para todos os programas de 

preferências, acreditamos ser possível identificar certos elementos que poderão ser explorados 

em estudos futuros. O primeiro aspecto relaciona-se à distância entre o que foi idealizado por 

Prebisch na proposta do SGP e a prática dos programas de preferências unilaterais. Na 

concepção original, a exceção à regra de plena reciprocidade no sistema multilateral de 

comércio era uma necessidade para o ajuste gradual dos países com níveis diferenciados de 

desenvolvimento. Na prática, a falta de regras para os programas fez com que estes fossem 

marcados pelo poder dos outorgantes para exercer total discricionariedade nas concessões, ao 

mesmo tempo em que os revestem de um tom artificialmente assistencialista.  

 

A ausência de reciprocidade nem sempre é real, já que os beneficiários obrigam-se a uma 

série de regras impostas unilateralmente pelos outorgantes. Além das obrigações formais, nas 

negociações comerciais multilaterais observa-se um constante jogo de barganha e coalizões, 

onde a oferta de acesso privilegiado pelos países desenvolvidos pode operar como importante 

atrativo. Os princípios da reciprocidade e do tratamento NMF, bases do sistema multilateral 
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de comércio consolidado na OMC, deveriam ajudar a conter tais iniciativas. No entanto, 

diante da realidade de múltiplas exceções a estes princípios, deveríamos perguntar se além da 

erosão das preferências, valeria refletir também sobre a erosão das bases deste sistema.   

 

Consideramos também que o aprofundamento da análise das preferências por meio de estudos 

de caso pode auxiliar na identificação dos reais incentivos que levam à sua criação e de como 

os países beneficiários se utilizam destas oportunidades. As análises a partir de modelos 

quantitativos continuam a ter um peso importante, mas os estudos de caso fornecem as bases 

para uma reflexão sobre o desenho destas políticas, bem como sobre como combiná-las com 

políticas domésticas. 

 

Concluímos com o questionamento de quais seriam as possíveis contribuições deste estudo 

para o Brasil. Num momento em que a política externa brasileira tem enfatizado as relações 

com os países em desenvolvimento, parece-nos fundamental começar por um entendimento 

mais aprofundado das necessidades e interesses dos países vizinhos na América do Sul. A 

liderança brasileira não se sustentará por simples desejo, mas demandará um compromisso 

com a cooperação regional e um reconhecimento da assimetria entre a economia brasileira e 

as demais economias da região.  

 

O ATPA, em sua inserção na história da política dos Estados Unidos para a América Latina, é 

um exemplo da variedade de instrumentos criados para sustentar a influência deste país na 

região. De forma pragmática, é preciso entender que tais mecanismos de exercício de coerção 

suave, em contraste com os meios violentos, trazem benefícios para os países envolvidos que 

freqüentemente são mais atrativos do que os que o Brasil pode oferecer. Além da retórica, é a 

maior aproximação da realidade destes países e a aceitação de nossas limitações o que poderá 

gerar bases mais substanciais para a cooperação e possível liderança brasileira na região. 

 

O comércio tem emergido como pauta constante da agenda de política externa no Brasil e 

deve continuar a movimentar, na expressão de Hirschmann, as paixões e os interesses. Assim, 

buscamos com este trabalho lançar um primeiro olhar para o “outro”, como forma de entender 

melhor nossas próprias estratégias de política externa. Esperamos ter conseguido ao menos 

despertar algumas inquietações.  
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Anexo A - Andean Trade Preference Act 

 

ANDEAN TRADE PREFERENCE ACT 

Title 19, Section 3201 

SOURCE (Public Law102-182, Title II, Sec. 202, Dec. 4, 1991, 105 Stat. 1236.) 
EFFECTIVE DATE AND TERMINATION OF DUTY-FREE TREATMENT Chapter 
effective Dec. 4, 1991, and duty-free treatment to expire no later than 10 years after such date, 
see section 3206 of this title.  

SHORT TITLE Section 201 of title II of Pub. L. 102-182 provided that: ''This title (enacting 
this chapter) may be cited as the 'Andean Trade Preference Act'.''  

Sec. 3201. Authority to grant duty-free treatment  

The President may proclaim duty-free treatment for all eligible articles from any beneficiary 
country in accordance with the provisions of this chapter.  

Sec. 3202. Beneficiary country  

(a) Definitions  

For purposes of this chapter -  

(1) The term ''beneficiary country'' means any country listed in subsection (b)(1) of this 
section with respect to which there is in effect a proclamation by the President designating 
such country as a beneficiary country for purposes of this chapter.  

(2) The term ''entered'' means entered, or withdrawn from warehouse for consumption, in the 
customs territory of the United States.  

(3) The term ''HTS'' means Harmonized Tariff Schedule of the United States.  

(b) Countries eligible for designation; congressional notification  

(1) In designating countries as beneficiary countries under this chapter, the President shall 
consider only the following countries or successor political entities:  

Bolivia  

Ecuador  

Colombia  

Peru.  
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(2) Before the President designates any country as a beneficiary country for purposes of this 
chapter, he shall notify the House of Representatives and the Senate of his intention to make 
such designation, together with the considerations entering into such decision.  

(c) Limitations on designation  

The President shall not designate any country a beneficiary country under this chapter -  

(1) if such country is a Communist country;  

(2) if such country -  

(A) has nationalized, expropriated or otherwise seized ownership or control of property 
owned by a United States citizen or by a corporation, partnership, or association which is 50 
percent or more beneficially owned by United States citizens, 

(B) has taken steps to repudiate or nullify -  

(i) any existing contract or agreement with, or  

(ii) any patent, trademark, or other intellectual property of, a United States citizen or a 
corporation, partnership, or association, which is 50 percent or more beneficially owned by 
United States citizens, the effect of which is to nationalize, expropriate, or otherwise seize 
ownership or control of property so owned, or  

(C) has imposed or enforced taxes or other exactions, restrictive maintenance or operational 
conditions, or other measures with respect to property so owned, the effect of which is to 
nationalize, expropriate, or otherwise seize ownership or control of such property, unless the 
President determines that -  

(i) prompt, adequate, and effective compensation has been or is being made to such citizen, 
corporation, partnership, or association,  

(ii) good-faith negotiations to provide prompt, adequate, and effective compensation under the 
applicable provisions of international law are in progress, or such country is otherwise taking 
steps to discharge its obligations under international law with respect to such citizen, 
corporation, partnership, or association, or  

(iii) a dispute involving such citizen, corporation, partnership, or association, over 
compensation for such a seizure has been submitted to arbitration under the provisions of the 
Convention for the Settlement of Investment Disputes, or in another mutually agreed upon 
forum, and promptly furnishes a copy of such determination to the Senate and House of 
Representatives;  

(3) if such country fails to act in good faith in recognizing as binding or in enforcing arbitral 
awards in favor of United States citizens or a corporation, partnership, or association which is 
50 percent or more beneficially owned by United States citizens, which have been made by 
arbitrators appointed for each case or by permanent arbitral bodies to which the parties 
involved have submitted their dispute;  
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(4) if such country affords preferential treatment to the products of a developed country, other 
than the United States, and if such preferential treatment has, or is likely to have, a significant 
adverse effect on United States commerce, unless the President -  

(A) has received assurances satisfactory to him that such preferential treatment will be 
eliminated or that action will be taken to assure that there will be no such significant adverse 
effect, and  

(B) reports those assurances to the Congress;  

(5) if a government-owned entity in such country engages in the broadcast of copyrighted 
material, including films or television material, belonging to United States copyright owners 
without their express consent or such country fails to work towards the provision of adequate 
and effective protection of intellectual property rights;  

(6) unless such country is a signatory to a treaty, convention, protocol, or other agreement 
regarding the extradition of United States citizens; and  

(7) if such country has not or is not taking steps to afford internationally recognized worker 
rights (as defined in section 2467(4) of this title) to workers in the country (including any 
designated zone in that country). Paragraphs (1), (2), (3), (5), and (7) shall not prevent the 
designation of any country as a beneficiary country under this chapter if the President 
determines that such designation will be in the national economic or security interest of the 
United States and reports such determination to the Congress with his reasons therefor.  

(d) Factors affecting designation  

In determining whether to designate any country a beneficiary country under this chapter, the 
President shall take into account -  

(1) an expression by such country of its desire to be so designated;  

(2) the economic conditions in such country, the living standards of its inhabitants, and any 
other economic factors which he deems appropriate;  

(3) the extent to which such country has assured the United States it will provide equitable 
and reasonable access to the markets and basic commodity resources of such country;  

(4) the degree to which such country follows the accepted rules of international trade provided 
for under the WTO Agreement and the multilateral trade agreements (as such terms are 
defined in paragraphs (9) and (4), respectively, of section 3501 of this title);  

(5) the degree to which such country uses export subsidies or imposes export performance 
requirements or local content requirements which distort international trade;  

(6) the degree to which the trade policies of such country as they relate to other beneficiary 
countries are contributing to the revitalization of the region;  

(7) the degree to which such country is undertaking self-help measures to protect its own 
economic development;  
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(8) whether or not such country has taken or is taking steps to afford to workers in that 
country (including any designated zone in that country) internationally recognized worker 
rights;  

(9) the extent to which such country provides under its law adequate and effective means for 
foreign nationals to secure, exercise, and enforce exclusive rights in intellectual property, 
including patent, trademark, and copyright rights;  

(10) the extent to which such country prohibits its nationals from engaging in the broadcast of 
copyrighted material, including films or television material, belonging to United States 
copyright owners without their express consent;  

(11) whether such country has met the narcotics cooperation certification criteria set forth in 
section 2291(h)(2)(A) [1] of title 22 for eligibility for United States assistance; and  

(12) the extent to which such country is prepared to cooperate with the United States in the 
administration of the provisions of this chapter.  

(e) Withdrawal or suspension of designation  

(1) The President may -  

(A) withdraw or suspend the designation of any country as a beneficiary country, or  

(B) withdraw, suspend, or limit the application of duty-free treatment under this chapter to 
any article of any country, if, after such designation, the President determines that as a result 
of changed circumstances such a country should be barred from designation as a beneficiary 
country.  

(2)  

(A) The President shall publish in the Federal Register notice of the action the President 
proposes to take under paragraph (1) at least 30 days before taking such action.  

(B) The United States Trade Representative shall, within the 30-day period beginning on the 
date on which the President publishes under subparagraph (A) notice of proposed action -  

(i) accept written comments from the public regarding such proposed action,  

(ii) hold a public hearing on such proposed action, and  

(iii) publish in the Federal Register -  

(I) notice of the time and place of such hearing prior to the hearing, and  

(II) the time and place at which such written comments will be accepted.  

(f) Triennial report  
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On or before the 3rd, 6th, and 9th anniversaries of December 4, 1991, the President shall 
submit to the Congress a complete report regarding the operation of this chapter, including the 
results of a general review of beneficiary countries based on the considerations described in 
subsections (c) and (d) of this section. In reporting on the considerations described in 
subsection (d)(11) of this section, the President shall report any evidence that the crop 
eradication and crop substitution efforts of the beneficiary are directly related to the effects of 
this chapter. 

Sec. 3203. Eligible articles  

(a) In general  

(1) Unless otherwise excluded from eligibility by this chapter, the duty-free treatment 
provided under this chapter shall apply to any article which is the growth, product, or 
manufacture of a beneficiary country if - 

(A) that article is imported directly from a beneficiary country into the customs territory of the 
United States; and  

(B) the sum of -  

(i) the cost or value of the materials produced in a beneficiary country or 2 or more 
beneficiary countries under this chapter, or a beneficiary country under the Caribbean Basin 
Economic Recovery Act (19 U.S.C. 2701 et seq.) or 2 or more such countries, plus  

(ii) the direct costs of processing operations performed in a beneficiary country or countries 
(under this chapter or the Caribbean Basin Economic Recovery Act), is not less than 35 
percent of the appraised value of such article at the time it is entered. For purposes of 
determining the percentage referred to in subparagraph (B), the term ''beneficiary country'' 
includes the Commonwealth of Puerto Rico and the United States Virgin Islands. If the cost 
or value of materials produced in the customs territory of the United States (other than the 
Commonwealth of Puerto Rico) is included with respect to an article to which this paragraph 
applies, an amount not to exceed 15 percent of the appraised value of the article at the time it 
is entered that is attributed to such United States cost or value may be applied toward 
determining the percentage referred to in subparagraph (B).  

(2) The Secretary of the Treasury shall prescribe such regulations as may be necessary to 
carry out subsection (a) of this section including, but not limited to, regulations providing that, 
in order to be eligible for duty-free treatment under this chapter, an article must be wholly the 
growth, product, or manufacture of a beneficiary country, or must be a new or different article 
of commerce which has been grown, produced, or manufactured in the beneficiary country; 
but no article or material of a beneficiary country shall be eligible for such treatment by virtue 
of having merely undergone -  

(A) simple combining or packaging operations, or  

(B) mere dilution with water or mere dilution with another substance that does not materially 
alter the characteristics of the article.  
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(3) As used in this subsection, the phrase ''direct costs of processing operations'' includes, but 
is not limited to -  

(A) all actual labor costs involved in the growth, production, manufacture, or assembly of the 
specific merchandise, including fringe benefits, on-the-job training and the cost of 
engineering, supervisory, quality control, and similar personnel; and  

(B) dies, molds, tooling, and depreciation on machinery and equipment which are allocable to 
the specific merchandise. Such phrase does not include costs which are not directly 
attributable to the merchandise concerned or are not costs of manufacturing the product, such 
as (i) profit, and (ii) general expense of doing business which are either not allocable to the 
specific merchandise or are not related to the growth, production, manufacture, or assembly of 
the merchandise, such as administrative salaries, casualty and liability insurance, advertising, 
interest, and salesmen's salaries, commissions or expenses.  

(4) If the President, pursuant to section 223 of the Caribbean Basin Economic Recovery 
Expansion Act of 1990, considers that the implementation of revised rules of origin for 
products of beneficiary countries designated under the Caribbean Basin Economic Recovery 
Act (19 U.S.C. 2701 et seq.) would be appropriate, the President may include similarly 
revised rules of origin for products of beneficiary countries designated under this chapter in 
any suggested legislation transmitted to the Congress that contains such rules of origin for 
products of beneficiary countries under the Caribbean Basin Economic Recovery Act.  

(b) Exceptions to duty-free treatment  

The duty-free treatment provided under this chapter shall not apply to -  

(1) textile and apparel articles which are subject to textile agreements;  

(2) footwear not designated at the time of the effective date of this chapter as eligible for the 
purpose of the generalized system of preferences under title V of the Trade Act of 1974 (19 
U.S.C. 2461 et seq.);  

(3) tuna, prepared or preserved in any manner, in airtight containers;  

(4) petroleum, or any product derived from petroleum, provided for in headings 2709 and 
2710 of the HTS;  

(5) watches and watch parts (including cases, bracelets and straps), of whatever type 
including, but not limited to, mechanical, quartz digital or quartz analog, if such watches or 
watch parts contain any material which is the product of any country with respect to which 
HTS column 2 rates of duty apply;  

(6) articles to which reduced rates of duty apply under subsection (c) of this section;  

(7) sugars, syrups, and molasses classified in subheadings 1701.11.03, 1701.12.02, 
1701.99.02, 1702.90.32, 1806.10.42, and 2106.90.12 of the HTS; or  

(8) rum and tafia classified in subheading 2208.40.00 of the HTS.  
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(c) Duty reductions for certain goods  

(1) Subject to paragraph (2), the President shall proclaim reductions in the rates of duty on 
handbags, luggage, flat goods, work gloves, and leather wearing apparel that -  

(A) are the product of any beneficiary country; and  

(B) were not designated on August 5, 1983, as eligible articles for purposes of the generalized 
system of preferences under title V of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2461 et seq.).  

(2) The reduction required under paragraph (1) in the rate of duty on any article shall -  

(A) result in a rate that is equal to 80 percent of the rate of duty that applies to the article on 
December 31, 1991, except that, subject to the limitations in paragraph (3), the reduction may 
not exceed 2.5 percent ad valorem; and  

(B) be implemented in 5 equal annual stages with the first 1/5 of the aggregate reduction in 
the rate of duty being applied to entries, or withdrawals from warehouse for consumption, of 
the article on or after January 1, 1992.  

(3) The reduction required under this subsection with respect to the rate of duty on any article 
is in addition to any reduction in the rate of duty on that article that may be proclaimed by the 
President as being required or appropriate to carry out any trade agreement entered into under 
the Uruguay Round of trade negotiations; except that if the reduction so proclaimed -  

(A) is less than 1.5 percent ad valorem, the aggregate of such proclaimed reduction and the 
reduction under this subsection may not exceed 3.5 percent ad valorem, or  

(B) is 1.5 percent ad valorem or greater, the aggregate of such proclaimed reduction and the 
reduction under this subsection may not exceed the proclaimed reduction plus 1 percent ad 
valorem.  

(d) Suspension of duty-free treatment  

(1) The President may by proclamation suspend the duty-free treatment provided by this 
chapter with respect to any eligible article and may proclaim a duty rate for such article if 
such action is proclaimed under chapter 1 of title II of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2251 
et seq.) or section 1862 of this title.  

(2) In any report by the United States International Trade Commission to the President under 
section 202(f) of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2252(f)) regarding any article for which 
duty-free treatment has been proclaimed by the President pursuant to this chapter, the 
Commission shall state whether and to what extent its findings and recommendations apply to 
such article when imported from beneficiary countries.  

(3) For purposes of section 203 of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2253), the suspension of 
the duty-free treatment provided by this chapter shall be treated as an increase in duty.  

(4) No proclamation providing solely for a suspension referred to in paragraph (3) of this 
subsection with respect to any article shall be taken under section 203 of the Trade Act of 
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1974 (19 U.S.C. 2253) unless the United States International Trade Commission, in addition 
to making an affirmative determination with respect to such article under section 202(b) of the 
Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2252(b)), determines in the course of its investigation under 
such section that the serious injury (or threat thereof) substantially caused by imports to the 
domestic industry producing a like or directly competitive article results from the duty-free 
treatment provided by this chapter.  

(5)  

(A) Any action taken under section 203 of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2253) that is in 
effect when duty-free treatment is proclaimed under section 3201 of this title shall remain in 
effect until modified or terminated.  

(B) If any article is subject to any such action at the time duty-free treatment is proclaimed 
under section 3201 of this title, the President may reduce or terminate the application of such 
action to the importation of such article from beneficiary countries prior to the otherwise 
scheduled date on which such reduction or termination would occur pursuant to the criteria 
and procedures of section 204 of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2254).  

(e) Emergency relief with respect to perishable products  

(1) If a petition is filed with the United States International Trade Commission pursuant to the 
provisions of section 201 of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2251) regarding a perishable 
product and alleging injury from imports from beneficiary countries, then the petition may 
also be filed with the Secretary of Agriculture with a request that emergency relief be granted 
pursuant to paragraph (3) of this subsection with respect to such article.  

(2) Within 14 days after the filing of a petition under paragraph (1) of this subsection -  

(A) if the Secretary of Agriculture has reason to believe that a perishable product from a 
beneficiary country is being imported into the United States in such increased quantities as to 
be a substantial cause of serious injury, or the threat thereof, to the domestic industry 
producing a perishable product like or directly competitive with the imported product and that 
emergency action is warranted, he shall advise the President and recommend that the 
President take emergency action; or  

(B) the Secretary of Agriculture shall publish a notice of his determination not to recommend 
the imposition of emergency action and so advise the petitioner.  

(3) Within 7 days after the President receives a recommendation from the Secretary of 
Agriculture to take emergency action pursuant to paragraph (2) of this subsection, he shall 
issue a proclamation withdrawing the duty-free treatment provided by this chapter or publish 
a notice of his determination not to take emergency action.  

(4) The emergency action provided by paragraph (3) of this subsection shall cease to apply -  

(A) upon the taking of action under section 203 of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2253),  

(B) on the day a determination by the President not to take action under section 203(b)(2) of 
such Act becomes final,  
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(C) in the event of a report of the United States International Trade Commission containing a 
negative finding, on the day of the Commission's report is submitted to the President, or  

(D) whenever the President determines that because of changed circumstances such relief is 
no longer warranted.  

(5) For purposes of this subsection, the term ''perishable product'' means -  

(A) live plants and fresh cut flowers provided for in chapter 6 of the HTS;  

(B) fresh or chilled vegetables provided for in headings 0701 through 0709 (except 
subheading 0709.52.00) and heading 0714 of the HTS;  

(C) fresh fruit provided for in subheadings 0804.20 through 0810.90 (except citrons of 
subheadings 0805.90.00, tamarinds and kiwi fruit of subheading 0810.90.20, and cashew 
apples, mameyes colorados, sapodillas, soursops and sweetsops of subheading 0810.90.40) of 
the HTS; or  

(D) concentrated citrus fruit juice provided for in subheadings 2009.11.00, 2009.19.40, 
2009.20.40, 2009.30.20, and 2009.30.60 of the HTS. (f) Fees under section 624 of title 7 No 
proclamation issued pursuant to this chapter shall affect fees imposed pursuant to section 624 
of title 7. (g) Tariff-rate quotas No quantity of an agricultural product subject to a tariff-rate 
quota that exceeds the in-quota quantity shall be eligible for duty-free treatment under this 
chapter.  

(f) Fees under section 624 of title 7 

No proclamation issued pursuant to this chapter shall affect fees imposed pursuant to section 
624 of title 7. 

(g) Tariff-rate quotas 

No quantity of an agricultural product subject to a tariff-rate quota that exceeds the in-quota 
quantity shall be eligible for duty-free treatment under this chapter. 

Sec. 3204. International Trade Commission reports on impact of this chapter  

(a) In general  

The United States International Trade Commission (hereinafter in this section referred to as 
the ''Commission'') shall prepare, and submit to the Congress, a report regarding the economic 
impact of this chapter on United States industries and consumers, and, in conjunction with 
other agencies, the effectiveness of this chapter in promoting drug-related crop eradication 
and crop substitution efforts of the beneficiary countries, during -  

(1) the 24-month period beginning with December 4, 1991; and  

(2) each calendar year occurring thereafter until duty-free treatment under this chapter is 
terminated under section 3206(b) of this title. For purposes of this section, industries in the 
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Commonwealth of Puerto Rico and the insular possessions of the United States shall be 
considered to be United States industries.  

(b) Report requirements  

(1) Each report required under subsection (a) of this section shall include, but not be limited 
to, an assessment by the Commission regarding -  

(A) the actual effect, during the period covered by the report, of this chapter on the United 
States economy generally as well as on those specific domestic industries which produce 
articles that are like, or directly competitive with, articles being imported into the United 
States from beneficiary countries;  

(B) the probable future effect that this chapter will have on the United States economy 
generally, as well as on such domestic industries, before the provisions of this chapter 
terminate; and  

(C) the estimated effect that this chapter has had on the drug-related crop eradication and crop 
substitution efforts of the beneficiary countries.  

(2) In preparing the assessments required under paragraph (1), the Commission shall, to the 
extent practicable -  

(A) analyze the production, trade and consumption of United States products affected by this 
chapter, taking into consideration employment, profit levels, and use of productive facilities 
with respect to the domestic industries concerned, and such other economic factors in such 
industries as it considers relevant, including prices, wages, sales, inventories, patterns of 
demand, capital investment, obsolescence of equipment, and diversification of production; 
and  

(B) describe the nature and extent of any significant change in employment, profit levels, and 
use of productive facilities, and such other conditions as it deems relevant in the domestic 
industries concerned, which it believes are attributable to this chapter.  

(c) Submission dates; public comment (1) Each report required under subsection (a) of this 
section shall be submitted to the Congress before the close of the 9-month period beginning 
on the day after the last day of the period covered by the report. (2) The Commission shall 
provide an opportunity for the submission by the public, either orally or in writing, or both, of 
information relating to matters that will be addressed in the reports.  

Sec. 3205. Impact study by Secretary of Labor  

The Secretary of Labor, in consultation with other appropriate Federal agencies, shall 
undertake a continuing review and analysis of the impact that the implementation of the 
provisions of this chapter has with respect to United States labor; and shall make an annual 
written report to Congress on the results of such review and analysis.  

Sec. 3206. Effective date and termination of duty-free treatment  

(a) Effective date  



 147 

This chapter shall take effect on December 4, 1991.  

(b) Termination of duty-free treatment  

No duty-free treatment extended to beneficiary countries under this chapter shall remain in 
effect 10 years after December 4, 1991.  
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Anexo B - Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act 

 
 

TRADE ACT OF 200238 

DIVISION C 

TITLE XXXI-ANDEAN TRADE PREFERENCE 

 

SEC. 3101. SHORT TITLE.  

This title may be cited as the ‘‘Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act’’.  

SEC. 3102. FINDINGS.  

Congress makes the following findings:  

(1) Since the Andean Trade Preference Act was enacted in 1991, it has had a positive impact 
on United States trade with Bolivia, Colombia, Ecuador, and Peru. Two-way trade has 
doubled, with the United States serving as the leading source of imports and leading export 
market for each of the Andean beneficiary countries. This has resulted in increased jobs and 
expanded export opportunities in both the United States and the Andean region.  

(2) The Andean Trade Preference Act has been a key element in the United States 
counternarcotics strategy in the Andean region, promoting export diversification and broad-
based economic development that provides sustainable economic alternatives to drug-crop 
production, strengthening the legitimate economies of Andean countries and creating viable 
alternatives to illicit trade in coca.  

(3) Notwithstanding the success of the Andean Trade Preference Act, the Andean region 
remains threatened by political and economic instability and fragility, vulnerable to the 
consequences of the drug war and fierce global competition for its legitimate trade.  

(4) The continuing instability in the Andean region poses a threat to the security interests of 
the United States and the world. This problem has been partially addressed through foreign 
aid, such as Plan Colombia, enacted by Congress in 2000. However, foreign aid alone is not 
sufficient. Enhancement of legitimate trade with the United States provides an alternative 
means for reviving and stabilizing the economies in the Andean region.  

(5) The Andean Trade Preference Act constitutes a tangible commitment by the United States 
to the promotion of prosperity, stability, and democracy in the beneficiary countries. 

                                                
38 Public Law 107-210. Documento obtido no Sistema de Informação de Comércio Exterior (SICE), Organização 
dos Estados Americanos.  Disponível em: http://www.sice.oas.org 
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(6) Renewal and enhancement of the Andean Trade Preference Act will bolster the confidence 
of domestic private enterprise and foreign investors in the economic prospects of the region, 
ensuring that legitimate private enterprise can be the engine of economic development and 
political stability in the region.  

(7) Each of the Andean beneficiary countries is committed to conclude negotiation of a Free 
Trade Area of the Americas by the year 2005, as a means of enhancing the economic security 
of the region. 

(8) Temporarily enhancing trade benefits for Andean beneficiary countries will promote the 
growth of free enterprise and economic opportunity in these countries and serve the security 
interests of the United States, the region, and the world.  

SEC. 3103. ARTICLES ELIGIBLE FOR PREFERENTIAL TREATMENT.  

(a) ELIGIBILITY OF CERTAIN ARTICLES.-Section 204 of the Andean Trade Preference 
Act (19 U.S.C. 3203) is amended-  

(1) by striking subsection (c) and redesignating subsections (d) through (g) as subsections (c) 
through (f), respectively; and  

(2) by amending subsection (b) to read as follows:  

‘‘(b) EXCEPTIONS AND SPECIAL RULES.-  

‘‘(1) CERTAIN ARTICLES THAT ARE NOT IMPORT SENSITIVE.-The President may 
proclaim duty-free treatment under this title for any article described in subparagraph (A), 
(B), (C), or (D) that is the growth,product, or manufacture of an ATPDEA beneficiary 
country, that is imported directly into the customs territory of the United States from an 
ATPDEA beneficiary country, and that meets the requirements of this section, if the President 
determines that such article is not import-sensitive in the context of imports from ATPDEA 
beneficiary countries:  

‘‘(A) Footwear not designated at the time of the effective date of this title as eligible for 
purposes of the generalized system of preferences under title V of the Trade Act of 1974. 

‘‘(B) Petroleum, or any product derived from petroleum, provided for in headings 2709 and 
2710 of the HTS.  

‘‘(C) Watches and watch parts (including cases, bracelets and straps), of whatever type 
including, but not limited to, mechanical, quartz digital or quartz analog, if such watches or 
watch parts contain any material which is the product of any country with respect to which 
HTS column 2 rates of duty apply. 

‘‘(D) Handbags, luggage, flat goods, work gloves, and leather wearing apparel that were not 
designated on August 5, 1983, as eligible articles for purposes of the generalized system of 
preferences under title V of the Trade Act of 1974.  

‘‘(2) EXCLUSIONS.-Subject to paragraph (3), duty-free treatment under this title may not be 
extended to-  
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‘‘(A) textiles and apparel articles which were not eligible articles for purposes of this title on 
January 1, 1994, as this title was in effect on that date;  

‘‘(B) rum and tafia classified in subheading 2208.40 of the HTS; 

‘‘(C) sugars, syrups, and sugar-containing products subject to over-quota duty rates under 
applicable tariff-rate quotas; or  

‘‘(D) tuna prepared or preserved in any manner in airtight containers, except as provided in 
paragraph (4).  

‘‘(3) APPAREL ARTICLES AND CERTAIN TEXTILE ARTICLES.-  

‘‘(A) IN GENERAL.-Apparel articles that are imported directly into the customs territory of 
the United States from an ATPDEA beneficiary country shall enter the United States free of 
duty and free of any quantitative restrictions, limitations, or consultation levels, but only if 
such articles are described in subparagraph (B).  

‘‘(B) COVERED ARTICLES.-The apparel articles referred to in subparagraph (A) are the 
following:  

‘‘(i) APPAREL ARTICLES ASSEMBLED FROM PRODUCTS OF THE UNITED STATES 
OR ATPDEA BENEFICIARY COUNTRIES OR PRODUCTS NOT AVAILABLE IN 
COMMERCIAL QUANTITIES.-Apparel articles sewn or otherwise assembled in 1 or more 
ATPDEA beneficiary countries, or the United States, or both, exclusively from any one or any 
combination of the following:  

‘‘(I) Fabrics or fabric components wholly formed, or components knit-to- shape, in the United 
States, from yarns wholly formed in the United States or 1 or more ATPDEA beneficiary 
countries (including fabrics not formed from yarns, if such fabrics are classifiable under 
heading 5602 or 5603 of the HTS and are formed in the United States). Apparel articles shall 
qualify under this subclause only if all dyeing, printing, and finishing of the fabrics from 
which the articles are assembled, if the fabrics are knit fabrics, is carried out in the United 
States. Apparel articles shall qualify under this subclause only if all dyeing, printing, and 
finishing of the fabrics from which the articles are assembled, if the fabrics are woven fabrics, 
is carried out in the United States.  

‘‘(II) Fabrics or fabric components formed or components knit-to-shape, in 1 or more 
ATPDEA beneficiary countries, from yarns wholly formed in 1 or more ATPDEA beneficiary 
countries, if such fabrics (including fabrics not formed from yarns,if such fabrics are 
classifiable under heading 5602 or 5603 of the HTS and are formed in 1 or more ATPDEA 
beneficiary countries) or components are in chief value of llama, alpaca, or vicun ˜a. 

‘‘(III) Fabrics or yarns, to the extent that apparel articles of such fabrics or yarns would be 
eligible for preferential treatment, without regard to the source of the fabrics or yarns, under 
Annex 401 of the NAFTA. 

‘‘(ii) ADDITIONAL FABRICS.-At the request of any interested party, the President is 
authorized to proclaim additional fabrics and yarns as eligible for preferential treatment under 
clause (i)(III) if- 
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‘‘(I) the President determines that such fabrics or yarns cannot be supplied by the domestic 
industry in commercial quantities in a timely manner;  

‘‘(II) the President has obtained advice regarding the proposed action from the appropriate 
advisory committee established under section 135 of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C.2155) 
and the United States International Trade Commission;  

‘‘(III) within 60 days after the request, the President has submitted a report to the Committee 
on Ways and Means of the House of Representatives and the Committee on Finance of the 
Senate that sets forth the action proposed to be proclaimed and the reasons for such action, 
and the advice obtained under subclause (II);  

‘‘(IV) a period of 60 calendar days, beginning with the first day on which the President has 
met the requirements of subclause (III), has expired; and  

‘‘(V) the President has consulted with such committees regarding the proposed action during 
the period referred to in subclause (III).  

‘‘(iii) APPAREL ARTICLES ASSEMBLED IN 1 OR MORE ATPDEA BENEFICIARY 
COUNTRIES FROM REGIONAL FABRICS OR REGIONAL COMPONENTS.- 

(I) Subject to the limitation set forth in subclause (II), apparel articles sewn or otherwise 
assembled in 1 or more ATPDEA beneficiary countries from fabrics or from fabric 
components formed or from components knit-to-shape, in 1 or more ATPDEA beneficiary 
countries, from yarns wholly formed in the United States or 1 or more ATPDEA beneficiary 
countries (including fabrics not formed from yarns, if such fabrics are classifiable under 
heading 5602 or 5603 of the HTS and are formed in 1 or more ATPDEA beneficiary 
countries), whether or not the apparel articles are also made from any of the fabrics, fabric 
components formed, or components knit-to-shape described in clause (i) (unless the apparel 
articles are made exclusively from any of the fabrics, fabric components formed, or 
components knit-to-shape described in clause (i)).  

‘‘(II) The preferential treatment referred to in subclause (I) shall be extended in the 1-year 
period beginning October 1, 2002, and in each of the 4 succeeding 1-year periods, to imports 
of apparel articles in an amount not to exceed the applicable percent age of the aggregate 
square meter equivalents of all apparel articles imported into the United States in the 
preceding 12- month period for which data are available.  

‘‘(III) For purposes of subclause (II), the term ‘applicable percentage’ means 2 percent for the 
1-year period beginning October 1, 2002, increased in each of the 4 succeeding 1-year periods 
by equal increments, so that for the period beginning October 1, 2006, the applicable 
percentage does not exceed 5 percent.  

‘‘(iv) HANDLOOMED, HANDMADE, AND FOLKLORE ARTICLES.-A handloomed, 
handmade, or folklore article of an ATPDEA beneficiary country identified under 
subparagraph (C) that is certified as such by the competent authority of such beneficiary 
country.  

‘‘(v) CERTAIN OTHER APPAREL ARTICLES.-  
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‘‘(I) GENERAL RULE.-Any apparel article classifiable under sub-heading 6212.10 of the 
HTS, except for articles entered under clause (i), (ii), (iii), or (iv), if the article is both cut and 
sewn or otherwise assembled in the United States, or one or more ATPDEA beneficiary 
countries, or both.  

‘‘(II) LIMITATION.-During the 1- year period beginning on October 1, 2003, and during 
each of the succeeding 1-year periods, apparel articles described in subclause (I) of a producer 
or an entity controlling production shall be eligible for preferential treatment under this 
paragraph only if the aggregate cost of fabrics (exclusive of all findings and trimmings) 
formed in the United States that are used in the production of all such articles of that producer 
or entity that are entered and eligible under this clause during the preceding 1-year period is at 
least 75 percent of the aggregate declared customs value of the fabric (exclusive of all 
findings and trimmings) contained in all such articles of that producer or entity that are 
entered and eligible under this clause during the preceding 1-year period. 

‘‘(III) DEVELOPMENT OF PROCEDURE TO ENSURE COMPLIANCE.-The United 
States Customs Service shall develop and implement methods and procedures to ensure 
ongoing compliance with the requirement set forth in subclause (II). If the Customs Service 
finds that a producer or an entity controlling production has not satisfied such requirement in 
a 1-year period, then apparel articles described in sub-clause (I) of that producer or entity 
shall be ineligible for preferential treatment under this paragraph during any succeeding 1-
year period until the aggregate cost of fabrics (exclusive of all findings and trimmings) 
formed in the United States that are used in the production of such articles of that producer or 
entity entered during the preceding 1-year period is at least percent of the aggregate declared 
customs value of the fabric (exclusive of all findings and trimmings) contained in all such 
articles of that producer or entity that are entered and eligible under this clause during the 
preceding 1-year period.  

‘‘(vi) SPECIAL RULES.-  

‘‘(I) EXCEPTION FOR FINDINGS AND TRIMMINGS.-An article otherwise eligible for 
preferential treatment under this paragraph shall not be ineligible for such treatment because 
the article contains findings or trimmings of foreign origin, if such findings and trimmings do 
not exceed percent of the cost of the components of the assembled product. Examples of 
findings and trimmings are sewing thread, hooks and eyes, snaps, buttons, ‘bow buds’, 
decorative lace, trim, elastic strips, zippers, including zipper tapes and labels, and other 
similar products.  

‘‘(II) CERTAIN INTERLINING.-  

(aa) An article otherwise eligible for preferential treatment under this paragraph shall not be 
ineligible for such 1 treatment because the article contains certain interlinings of foreign 
origin, if the value of such interlinings (and any findings and trimmings) does not exceed 25 
percent of the cost of the components of the assembled article.  

‘‘(bb) Interlinings eligible for the treatment described in division (aa) include only a chest 
type plate, ‘hymo’ piece, or ‘sleeve header’, of woven or weft-inserted warp knit construction 
and of coarse animal hair or manmade filaments.  
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‘‘(cc) The treatment described in this subclause shall terminate if the President makes a 
determination that United States manufacturers are producing such interlinings in the United 
States in commercial quantities.  

‘‘(III) DE MINIMIS RULE.-An article that would otherwise be ineligible for preferential 
treatment under this subparagraph because the article contains yarns not wholly formed in the 
United States or in one or more ATPDEA beneficiary countries shall not be ineligible for such 
treatment if the total weight of all such yarns is not more than 7 percent of the total weight of 
the good.  

‘‘(IV) SPECIAL ORIGIN RULE.-An article otherwise eligible for preferential treatment 
under clause (i) or (iii) shall not be ineligible for such treatment because the article contains 
nylon filament yarn (other than elastomeric yarn) that is classifiable under subheading 
5402.10.30, 5402.10.60, 5402.31.30, 5402.31.60, 5402.32.30, 5402.32.60, 5402.41.10, 
5402.41.90, 5402.51.00, or 5402.61.00 of the HTS from a country that is a party to an 
agreement with the United States establishing a free trade area, which entered into force 
before January 1, 1995.  

‘‘(vii) TEXTILE LUGGAGE.-Textile luggage-  

‘‘(I) assembled in an ATPDEA beneficiary country from fabric wholly formed and cut in the 
United States, from yarns wholly formed in the United States, that is entered under 
subheading 9802.00.80 of the HTS; or  

‘‘(II) assembled from fabric cut in an ATPDEA beneficiary country from fabric wholly 
formed in the United States from yarns wholly formed in the United States.  

‘‘(C) HANDLOOMED, HANDMADE, AND FOLKLORE ARTICLES.-For purposes of 
subparagraph (B)(iv), the President shall consult with representatives of the ATPDEA 
beneficiary countries concerned for the purpose of identifying particular textile and apparel 
goods that are mutually agreed upon as being handloomed, handmade, or folklore goods of a 
kind described in section 2.3(a), (b), or (c) of the Annex or Appendix 3.1.B.11 of the Annex.  

‘‘(D) PENALTIES FOR TRANSSHIPMENT.-  

‘‘(i) PENALTIES FOR EXPORTERS.-If the President determines, based on sufficient 
evidence, that an exporter has engaged in transshipment with respect to apparel articles from 
an ATPDEA beneficiary country, then the President shall deny all benefits under this title to 
such exporter, and any successor of such exporter, for a period of 2 years.  

‘‘(ii) PENALTIES FOR COUNTRIES.- Whenever the President finds, based on sufficient 
evidence, that transshipment has occurred, the President shall request that the ATPDEA 
beneficiary country or countries through whose territory the transshipment has occurred take 
all necessary and appropriate actions to prevent such transshipment. If the President 
determines that a country is not taking such actions, the President shall reduce the quantities 
of apparel articles that may be imported into the United States from such country by the 
quantity of the transshipped articles multiplied by 3, to the extent consistent with the 
obligations of the United States under the WTO.  
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‘‘(iii) TRANSSHIPMENT DESCRIBED.- Transshipment within the meaning of this 
subparagraph has occurred when preferential treatment under subparagraph (A) has been 
claimed for an apparel article on the basis of material false information concerning the 
country of origin, manufacture, processing, or assembly of the article or any of its 
components. For purposes of this clause, false information is material if disclosure of the true 
information would mean or would have meant that the article is or was ineligible for 
preferential treatment under subparagraph (A).  

‘‘(E) BILATERAL EMERGENCY ACTIONS.- ‘‘(i) IN GENERAL.-The President may take 
bilateral emergency tariff actions of a kind described in section 4 of the Annex with respect to 
any apparel article imported from an ATPDEA beneficiary country if the application of tariff 
treatment under subparagraph (A) to such article results in conditions that would be cause for 
the taking of such actions under such section 4 with respect to a like article described in the 
same 8-digit subheading of the HTS that is imported from Mexico.  

‘‘(ii) RULES RELATING TO BILATERAL EMERGENCY ACTION.-For purposes of 
applying bilateral emergency action under this subparagraph- 

‘‘(I) the requirements of paragraph (5) of section 4 of the Annex (relating to providing 
compensation) shall not apply;  

‘‘(II) the term ‘transition period’ in section 4 of the Annex shall mean the period ending 
December 31, 2006; and  

‘‘(III) the requirements to consult specified in section 4 of the Annex shall be treated as 
satisfied if the President requests consultations with the ATPDEA beneficiary country in 
question and the country does not agree to consult within the time period specified under 
section 4 of the Annex.  

‘‘(4) TUNA.-  

‘‘(A) GENERAL RULE.-Tuna that is harvested by United States vessels or ATPDEA 
beneficiary country vessels, that is prepared or preserved in any manner, in an ATPDEA 
beneficiary country, in foil or other flexible airtight containers weighing with their contents 
not more than 6.8 kilograms each, and that is imported directly into the customs territory of 
the United States from an ATPDEA beneficiary country, shall enter the United States free of 
duty and free of any quantitative restrictions. 

‘‘(B) DEFINITIONS.-In this paragraph-  

‘‘(i) UNITED STATES VESSEL.-A ‘United States vessel’ is a vessel having a certificate of 
documentation with a fishery endorsement under chapter 121 of title 46, United States Code.  

‘‘(ii) ATPDEA VESSEL.-An ‘ATPDEA vessel’ is a vessel-  

‘‘(I) which is registered or recorded in an ATPDEA beneficiary country;  

‘‘(II) which sails under the flag of an ATPDEA beneficiary country;  
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‘‘(III) which is at least 75 percent owned by nationals of an ATPDEA beneficiary country or 
by a company having its principal place of business in an ATPDEA beneficiary country, of 
which the manager or managers, chairman of the board of directors or of the supervisory 
board, and the majority of the members of such boards are nationals of an ATPDEA 
beneficiary country and of which, in the case of a company, at least 50 percent of the capital 
is owned by an ATPDEA beneficiary country or by public bodies or nationals of an ATPDEA 
beneficiary country;  

‘‘(IV) of which the master and officers are nationals of an ATPDEA beneficiary country; and  

‘‘(V) of which at least 75 percent of the crew are nationals of anATPDEA beneficiary 
country.  

‘‘(5) CUSTOMS PROCEDURES.-  

‘‘(A) IN GENERAL.-  

‘‘(i) REGULATIONS.-Any importer that claims preferential treatment under paragraph (1), 
(3), or (4) shall comply with customs procedures similar in all material respects to the 
requirements of Article 502(1) of the NAFTA as implemented pursuant to United States law, 
in accordance with regulations promulgated by the Secretary of the Treasury.  

‘‘(ii) DETERMINATION.-  

‘‘(I) IN GENERAL.-In order to qualify for the preferential treatment under paragraph (1), (3), 
or (4) and for a Certificate of Origin to be valid with respect to any article for which such 
treatment is claimed, there shall be in effect a determination by the President that each 
country described in subclause (II)-  

‘‘(aa) has implemented and follows, or  

‘‘(bb) is making substantial progress toward implementing and following, procedures and 
requirements similar in all material respects to the relevant procedures and requirements 
under chapter 5 of the NAFTA.  

‘‘(II) COUNTRY DESCRIBED.-A country is described in this subclause if it is an ATPDEA 
beneficiary country-  

‘‘(aa) from which the article is exported; or  

‘‘(bb) in which materials used in the production of the article originate or in which the article 
or such materials undergo production that contributes to a claim that the article is eligible for 
preferential treatment under paragraph (1), (3), or (4).  

‘‘(B) CERTIFICATE OF ORIGIN.-The Certificate of Origin that otherwise would be 
required pursuant to the provisions of subparagraph (A) shall not be required in the case of an 
article imported under paragraph (1), (3), or (4) if such Certificate of Origin would not be 
required under Article 503 of the NAFTA (as implemented pursuant to United States law), if 
the article were imported from Mexico.  
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‘‘(C) REPORT ON COOPERATION OF ATPDEA COUNTRIES CONCERNING 
CIRCUMVENTION.-The United States Commissioner of Customs shall conduct a study 
analyzing the extent to which each ATPDEA beneficiary country-  

‘‘(i) has cooperated fully with the United States, consistent with its domestic laws and 
procedures, in instances of circumvention or alleged circumvention of existing quotas on 
imports of textile and apparel goods, to establish necessary relevant facts in the places of 
import, export, and, where applicable, transshipment, including investigation of 
circumvention practices, exchanges of documents, correspondence, reports, and other relevant 
information, to the extent such information is available;  

‘‘(ii) has taken appropriate measures, consistent with its domestic laws and procedures, 
against exporters and importers involved in instances of false declaration concerning 
quantities, description, classification, or origin of textile and apparel goods; and  

‘‘(iii) has penalized the individuals and entities involved in any such circumvention, 
consistent with its domestic laws and procedures, and has worked closely to seek the 
cooperation of any third country to prevent such circumvention from taking place in that third 
country.  

The Commissioner of Customs shall submit to the Congress, not later than October 1, 2003, a 
report on the study conducted under this subparagraph.  

‘‘(6) DEFINITIONS.-In this subsection- 

‘‘(A) ANNEX.-The term ‘the Annex’ means Annex 300-B of the NAFTA.  

‘‘(B) ATPDEA BENEFICIARY COUNTRY.- The term ‘ATPDEA beneficiary country’ 
means any ‘beneficiary country’, as defined in section 203(a)(1) of this title, which the 
President designates as an ATPDEA beneficiary country, taking into account the criteria 
contained in sub-sections (c) and (d) of section 203 and other appropriate criteria, including 
the following:  

‘‘(i) Whether the beneficiary country has demonstrated a commitment to- 

‘‘(I) undertake its obligations under the WTO, including those agreements listed in section 
101(d) of the Uruguay Round Agreements Act, on or ahead of schedule; and  

‘‘(II) participate in negotiations toward the completion of the FTAA or another free trade 
agreement.  

‘‘(ii) The extent to which the country provides protection of intellectual property rights 
consistent with or greater than the protection afforded under the Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights described in section 101(d)(15) of the Uruguay Round 
Agreements Act.  

‘‘(iii) The extent to which the country provides internationally recognized worker rights, 
including- 

‘‘(I) the right of association;  
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‘‘(II) the right to organize and bargain collectively;  

‘‘(III) a prohibition on the use of any form of forced or compulsory labor;  

‘‘(IV) a minimum age for the employment of children; and 

‘‘(V) acceptable conditions of work with respect to minimum wages, hours of work, and 
occupational safety and health.  

‘‘(iv) Whether the country has implemented its commitments to eliminate the worst forms of 
child labor, as defined in section 507(6) of the Trade Act of 1974.  

‘‘(v) The extent to which the country has met the counternarcotics certification criteria set 
forth in section 490 of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2291j) for eligibility for 
United States assistance.  

‘‘(vi) The extent to which the country has taken steps to become a party to and implements 
the Inter-American Convention Against Corruption.  

‘‘(vii) The extent to which the country-  

‘‘(I) applies transparent, non-discriminatory, and competitive procedures in government 
procurement equivalent to those contained in the Agreement on Government Procurement 
described in section 101(d)(17) of the Uruguay Round Agreements Act; and  

‘‘(II) contributes to efforts in international for a to develop and implement international rules 
in transparency in government procurement.  

‘‘(viii) The extent to which the country has taken steps to support the efforts of the United 
States to combat terrorism. 

‘‘(C) NAFTA.-The term ‘NAFTA’ means the North American Free Trade Agreement entered 
into between the United States, Mexico, and Canada on December 17, 1992.  

‘‘(D) WTO.-The term ‘WTO’ has the meaning given that term in section 2 of the Uruguay 
Round Agreements Act (19 U.S.C. 3501).  

‘‘(E) ATPDEA.-The term ‘ATPDEA’ means the Andean Trade Promotion and Drug 
Eradication Act.  

‘‘(F) FTAA.-The term ‘FTAA’ means the Free Trade Area for the Americas.’’.  

(b) DETERMINATION REGARDING RETENTION OF DESIGNATION.-Section 
203(e)(1) of the Andean Trade Preference Act (19 U.S.C. 3202(e)(1)) is amended-  

(1) by redesignating subparagraphs (A) and (B) as clauses (i) and (ii), respectively;  

(2) by inserting ‘‘(A)’’ after ‘‘(1)’’; and  

(3) by adding at the end the following:  
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‘‘(B) The President may, after the requirements of paragraph (2) have been met 

‘‘(i) withdraw or suspend the designation of any country as an ATPDEA beneficiary country, 
or  

‘‘(ii) withdraw, suspend, or limit the application of preferential treatment under section 
204(b)(1), (3), or (4) to any article of any country, if, after such designation, the President 
determines that, as a result of changed circumstances, the performance of such country is not 
satisfactory under the criteria set forth in section 204(b)(6)(B).’’. 

(c) CONFORMING AMENDMENTS.- 

(1) Section 202 of the Andean Trade Preference Act (19 U.S.C. 3201) is amended by inserting 
‘‘(or other preferential treatment)’’ after ‘‘treatment’’.  

(2) Section 204(a) of the Andean Trade Preference Act (19 U.S.C. 3203(a)) is amended-  

(A) in paragraph (1)-  

(i) by inserting ‘‘(or otherwise provided for)’’ after ‘‘eligibility’’; and  

(ii) by inserting ‘‘(or preferential treatment)’’ after ‘‘duty-free treatment’’; and  

(B) in paragraph (2), by striking ‘‘subsection (a)’’ and inserting ‘‘paragraph (1)’’.  

(d) PETITIONS FOR REVIEW.- 

(1) IN GENERAL.-Not later than 180 days after the date of the enactment of this Act, the 
President shall promulgate regulations regarding the review of eligibility of articles and 
countries under the Andean Trade Preference Act, consistent with section 203(e) of such Act, 
as amended by this title.  

(2) CONTENT OF REGULATIONS.-The regulations shall be similar to the regulations 
regarding eligibility under the generalized system of preferences under title V of the Trade 
Act of 1974 with respect to the timetable for reviews and content, and shall include 
procedures for requesting withdrawal, suspension, or limitations of preferential duty treatment 
under the Andean Trade Preference Act, conducting reviews of such requests, and 
implementing the results of the reviews.  

(e) REPORTING REQUIREMENTS.-Section 203(f) of the Andean Trade Preference Act (19 
U.S.C. 3202(f)) is amended to read as follows:  

‘‘(f) REPORTING REQUIREMENTS.- 

‘‘(1) IN GENERAL.-Not later than April 30, 2003, and every 2 years thereafter during the 
period this title is in effect, the United States Trade Representative shall submit to the 
Congress a report regarding the operation of this title, including-  

‘‘(A) with respect to subsections (c) and (d), the results of a general review of beneficiary 
countries based on the considerations described in such subsections; and  
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‘‘(B) the performance of each beneficiary country or ATPEA beneficiary country, as the case 
may be, under the criteria set forth in section 204(b)(6)(B).  

‘‘(2) PUBLIC COMMENT.-Before submitting the report described in paragraph (1), the 
United States Trade Representative shall publish a notice in the Federal Register requesting 
public comments on whether beneficiary countries are meeting the criteria listed in section 
204(b)(6)(B).’’. 

SEC. 3104. TERMINATION.  

(a) IN GENERAL.-Section 208 of the Andean Trade Preference Act (19 U.S.C. 3206) is 
amended to read as follows:  

   ‘‘SEC. 208. TERMINATION OF PREFERENTIAL TREATMENT.  

‘‘No duty-free treatment or other preferential treatment extended to beneficiary countries 
under this title shall remain in effect after December 31, 2006.’’. 

(b) RETROACTIVE APPLICATION FOR CERTAIN LIQUIDATIONS AND 
RELIQUIDATIONS.-  

(1) IN GENERAL.-Notwithstanding section 514 of the Tariff Act of 1930 or any other 
provision of law, and subject to paragraph (3), the entry- 

(A) of any article to which duty-free treatment (or preferential treatment) under the Andean 
Trade Preference Act (19 U.S.C. 3201 et seq.) would have applied if the entry had been made 
on December 4, 2001, and  

(B) that was made after December 4, 2001, and before the date of the enactment of this Act, 
shall be liquidated or reliquidated as if such duty-free treatment (or preferential treatment) 
applied, and the Secretary of the Treasury shall refund any duty paid with respect to such 
entry. 

(2) ENTRY.-As used in this subsection, the term ‘‘entry’’ includes a withdrawal from 
warehouse for consumption.  

(3) REQUESTS.-Liquidation or reliquidation may be made under paragraph (1) with respect 
to an entry only if a request therefore is filed with the Customs Service, within 180 days after 
the date of the enactment of this Act, that contains sufficient information to enable the 
Customs Service-  

(A) to locate the entry; or 

(B) to reconstruct the entry if it cannot be located.  
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Anexo C - Cláusula de Habilitação (Decisão de 29 de novembro de 1979) 
 

DIFFERENTIAL AND MORE FAVOURABLE TREATMENT 
RECIPROCITY AND FULLER PARTICIPATION 

OF DEVELOPING COUNTRIES 
 

Decision of 28 November 1979 
(L/4903) 

 
 
Following negotiations within the framework of the Multilateral Trade Negotiations, the 
CONTRACTING PARTIES decide as follows: 
 
1. Notwithstanding the provisions of Article I of the General Agreement, contracting parties 
may accord differential and more favourable treatment to developing countries1, without 
according such treatment to other contracting parties. 
 
2. The provisions of paragraph 1 apply to the following:2 
 
    (a) Preferential tariff treatment accorded by developed contracting parties to products 

originating in developing countries in accordance with the Generalized System of 
Preferences,3 

 
    (b) Differential and more favourable treatment with respect to the provisions of the General 

Agreement concerning non-tariff measures governed by the provisions of instruments 
multilaterally negotiated under the auspices of the GATT;  

 
    (c) Regional or global arrangements entered into amongst less-developed contracting 

parties for the mutual reduction or elimination of tariffs and, in accordance with criteria or 
conditions which may be prescribed by the CONTRACTING PARTIES, for the mutual 
reduction or elimination of non-tariff measures, on products imported from one another;  

 
    (d) Special treatment on the least developed among the developing countries in the context 

of any general or specific measures in favour of developing countries.  
 
3. Any differential and more favourable treatment provided under this clause: 
 
_______________ 
 1The words "developing countries" as used in this text are to be understood to refer also to developing 
territories. 
 2It would remain open for the CONTRACTING PARTIES to consider on an ad hoc basis under the GATT 
provisions for joint action any proposals for differential and more favourable treatment not falling within the scope 
of this paragraph. 
 3As described in the Decision of the CONTRACTING PARTIES of 25 June 1971, relating to the 
establishment of "generalized, non-reciprocal and non discriminatory preferences beneficial to the developing 
countries"  (BISD 18S/24). 
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(a) shall be designed to facilitate and promote the trade of developing countries and not to 
raise barriers to or create undue difficulties for the trade of any other contracting parties;  

 
(b) shall not constitute an impediment to the reduction or elimination of tariffs and other 

restrictions to trade on a most-favoured-nation basis;  
 
(c) shall in the case of such treatment accorded by developed contracting parties to 

developing countries be designed and, if necessary, modified, to respond positively to the 
development, financial and trade needs of developing countries. 

 
 
4. Any contracting party taking action to introduce an arrangement pursuant to paragraphs 1, 2 
and 3 above or subsequently taking action to introduce modification or withdrawal of the 
differential and more favourable treatment so provided shall:1 
 
    (a) notify the CONTRACTING PARTIES and furnish them with all the information they 

may deem appropriate relating to such action; 
 
    (b) afford adequate opportunity for prompt consultations at the request of any interested 

contracting party with respect to any difficulty or matter that may arise.  The 
CONTRACTING PARTIES shall, if requested to do so by such contracting party, consult 
with all contracting parties concerned with respect to the matter with a view to reaching 
solutions satisfactory to all such contracting parties.  

 
5. The developed countries do not expect reciprocity for commitments made by them in trade 
negotiations to reduce or remove tariffs and other barriers to the trade of developing countries, 
i.e., the developed countries do not expect the developing countries, in the course of trade 
negotiations, to make contributions which are inconsistent with their individual development, 
financial and trade needs.  Developed contracting parties shall therefore not seek, neither shall 
less-developed contracting parties be required to make, concessions that are inconsistent with the 
latter's development, financial and trade needs. 
 
6. Having regard to the special economic difficulties and the particular development, financial 
and trade needs of the least-developed countries, the developed countries shall exercise the 
utmost restraint in seeking any concessions or contributions for commitments made by them to 
reduce or remove tariffs and other barriers to the trade of such countries, and the least-developed 
countries shall not be expected to make concessions or contributions that are inconsistent with 
the recognition of their particular situation and problems.  

 
7. The concessions and contributions made and the obligations assumed by developed and 
less-developed contracting parties under the provisions of the General Agreement should 
promote the basic objectives of the Agreement, including those embodied in the Preamble and in 
Article XXXVI.  Less-developed contracting parties expect that their capacity to make 
contributions or negotiated concessions or take other mutually agreed action under the provisions 
and procedures of the General Agreement would improve with the progressive development of 
their economies and improvement in their trade situation and they would accordingly expect to 
participate more fully in the framework of rights and obligations under the General Agreement. 
_______________ 
 1Nothing in these provisions shall affect the rights of contracting parties under the General Agreement. 
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8. Particular account shall be taken of the serious difficulty of the least-developed countries in 
making concessions and contributions in view of their special economic situation and their 
development, financial and trade needs.  
 
9. The contracting parties will collaborate in arrangements for review of the operation of 
these provisions, bearing in mind the need for individual and joint efforts by contracting parties 
to meet the development needs of developing countries and the objectives of the General 
Agreement. 
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Anexo D - Classificação de Lall, por tecnologia incorporada no processo produtivo 
 
Categoria CUCI - 3 dígitos (Revisão 2) Exemplos de produtos 
Produtos primários 001, 011, 022,025,034,036,041, 042, 

043, 044, 045, 054, 057, 071, 072, 074, 
075, 081, 091, 121, 211, 212, 222, 223, 
232, 244, 245, 246, 261, 263, 268, 274, 
273, 274, 277, 278, 291, 292, 322, 333, 
341. 

frutas frescas, carne, arroz, cacau, 
chá, café, madeira, carvão, petróleo 
bruto, gás natural, minerais 
concentrados e escórias 

Produtos industrializados     
      
Baseados em recursos naturais 012, 014, 023, 024, 035, 037, 046, 047, 

048, 056, 058, 061, 062, 073, 098, 111, 
112, 122, 233, 247, 248, 251, 264, 265, 
269, 282, 288, 323, 334, 335, 411, 423, 
424, 431, 511, 514, 515, 516, 522, 523, 
531, 532, 551, 592, 621, 625, 628, 633, 
634, 635, 641, 661, 662, 663, 664, 667, 
681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 
689. 

preparados de frutas e carnes, 
bebidas, produtos de madeira, óleos 
vegetais, metais básicos (exceto 
aço), derivados de petróleo, cimento, 
pedras preciosas, vidro. 

      
Manufaturas de baixa tecnologia 611, 612, 613, 642, 651, 652, 654, 655, 

656, 657, 658, 659, 665, 666, 673, 674, 
675, 676, 677, 679, 691, 692, 693, 694, 
695, 696, 697, 699, 821, 831, 842, 843, 
844, 845, 846, 847, 848, 851, 893, 894, 
895, 897, 898, 899.   

têxteis, vestuário, calçados, 
manufaturas de couro, bolsas de 
viagem. Cerâmica, estruturas 
simples de metal, móveis, jóias, 
brinquedos, produtos plásticos. 

      
Manufaturas de média 
tecnologia 

266, 267, 512, 513, 533, 553, 554, 562, 
572, 582, 583, 584, 585, 591, 598, 653, 
671, 672, 678, 711, 713, 714, 721, 722, 
723, 724, 725, 726, 727, 728, 736, 737, 
741, 742, 743, 744, 745, 749, 762, 763, 
772, 773, 775, 781, 782, 783, 784, 785, 
786, 791, 793, 812, 872, 873, 882, 884, 
885, 951.  

Veículos de passageiro e suas partes, 
veículos comerciais, motocicletas e 
suas partes. Fibras sintéticas, 
químicos e pinturas, fertilizantes, 
plásticos, ferro e aço, tubos e 
condutores. Máquinas e motores, 
máquinas industriais, bombas, 
barcos e relógios.  

      
Manufaturas de alta tecnologia 524, 541, 712, 716, 718, 751, 752, 759, 

761, 764, 771, 774, 776, 778, 792, 871, 
874, 881.  

Máquinas de processamento de 
dados, de telecomunicações, 
equipamentos de televisão e 
transístores, turbinas, equipamentos 
geradores de eletricidade. Artigos 
farmacêuticos, aviões, instrumentos 
ópticos e de precisão, câmaras 
fotográficas. 

Outras transações 351, 883, 892, 896, 911, 931, 941, 961, 
971. 

Eletricidade, filmes, impressos, 
transações especiais, ouro, moedas, 
animais de estimação, obras de arte. 

Fonte: Comissão Econômica para América Latina e Caribe (2004).  
Nota: Classificação criada por Lall, S. (2000). The technological structure and performance of developing 
country manufactured exports, 1985-98. Oxford Development Studies 28 (3), 337-69. 
 


