UNCTAD/DITC/CLP/2003/8

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y
DESARROLLO

Regional Seminar for Latin America and Caribbean Countries
on the Post-Doha WTO Competition Issues
São Paulo, 23 - 25 April, 2003
Seminario Regional Post Doha para los países de América Latina y el Caribe
sobre los temas de Competencia de la OMC
São Paulo, 23 - 25 de abril de 2003

Seminário Regional Pós Doha dos Países da América Latina e Caribe sobre os Temas
de Concorrência na OMC
São Paulo, 23 - 25 de abril de 2003

Edited by Philippe Brusick and Ana María Alvarez

Foreword by
Rubens Ricupero
Secretary – General of UNCTAD

Sumário Executivo

UNITED NATIONS
Geneva, 2003

Sumário Executivo

O Seminário Regional Pós-Doha para os Países da América Latina e Caribe sobre os
Temas de Concorrência na Organização Mundial do Comércio (OMC) ocorreu em São
Paulo (Brasil), no Salão Nobre da Fundação Getulio Vargas, entre os dias 23 e 25 de abril
de 2003. Este encontro foi organizado pela UNCTAD em parceria com o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a Escola de Direito de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas (FGV-EDESP).
O seminário contou com 90 participantes, dentre especialistas da Argentina,
Barbados, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República
Dominicana, Equador, El Salvador, França, Alemanha, Guatemala, Haiti, Honduras,
Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suíça, Trinidad e Tobago, Estados
Unidos, Uruguai e Venezuela.
Também participaram pesquisadores da UADE,
representantes de organismos internacionais, tais como OMC, de instituições regionais,
como a Comunidade Andina, a CARICOM (Caribbean Community – Comunidade
Caribenha), e a ECLAC (Economic Commission for Latin America & the Caribbean –
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe), além da ONG Consumers
International.
Ressalte-se que a Declaração Ministerial da OMC (Doha, 2001), em seu parágrafo
24, convoca "outras organizações intergovernamentais, incluindo a UNCTAD", para
fortalecer e prestar assistência adequada e especializada para responder às necessidades dos
países menos desenvolvidos e em desenvolvimento, fornecendo suporte técnico e
programas de capacitação em políticas de defesa da concorrência "de modo que estes países
possam melhor avaliar as implicações de um Acordo Multilateral para suas políticas e
objetivos de desenvolvimento econômico, humano e institucional".
De acordo com este entendimento, a UNCTAD, em cooperação com a OMC e com
outras organizações, preparou uma primeira série de encontros regionais nos meses de
Março e Abril de 2002, entre eles, a "Conferência do Panamá sobre o Direito e Política de
Defesa da Concorrência: a Agenda Pós-Doha" aconteceu entre os dias 21 e 23 de março de
2002 e destinou-se aos países caribenhos e latino-americanos. Outros três encontros
regionais aconteceram na Ásia, África e em países com economias em transição. Um
relatório consolidado dos quatro encontros regionais realizados, sobre a diretiva Pós-Doha,
foi publicado pelo Secretariado da UNCTAD em junho de 2002.1
Este ano, a UNCTAD organizou uma segunda rodada de conferências regionais
Pós-Doha para avaliar o progresso obtido desde o ano passado na esfera da defesa da
concorrência e, também, para trocar experiências e opiniões entre os países membros,
visando à preparação da Reunião Ministerial da OMC, a ser realizada em Cancun, entre os
dias 10 e 14 de setembro de 2003.

Ressalte-se que, como dispõe o § 23 da Declaração de Doha, ficou decidido entre os
Ministros que “as negociações ocorrerão após a Quinta Sessão da Conferência Ministerial”
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em Cancun “baseadas na decisão que será tomada, por consenso explícito, nas sessões em
que se discutirão as modalidades de negociações”.
Desta forma, a agenda do Seminário foi organizada tendo como foco cinco temas
relacionados aos preparativos para a Reunião Ministerial de Cancun, abordando os
seguintes tópicos:
(i)

O papel da defesa da concorrência na promoção do comércio, da competitividade
e do desenvolvimento. Este tema abarcou apresentações sobre os efeitos adversos
dos cartéis internacionais em países em desenvolvimento, e os limites a esse
respeito, na legislação nacional de defesa da concorrência; as restrições
decorrentes de integração vertical e abuso de posição dominante, o que inclui a
discussão sobre fusões em setores relevantes nos países em desenvolvimento; os
desafios de implementar-se um regime de concorrência em um pequeno país em
desenvolvimento; e, a concorrência e a política de defesa da concorrência e seus
impactos no estímulo às pequenas e médias empresas. A cada grupo de
apresentações foram seguidos intensos debates.

(ii)

Desenvolvimento de acordos bilaterais e plurilaterais (regionais) sobre
concorrência na região. Neste tema, as apresentações abordaram os seguintes
tópicos: acordos bilaterais, política de defesa da concorrência na CARICOM, na
Comunidade Andina e no MERCOSUL, além do capítulo sobre Concorrência da
ALCA.

(iii)

Levantamento e troca de opiniões sobre as discussões em andamento na OMC a
respeito da elaboração de uma possível estrutura de acordo multilateral para a
defesa da concorrência. Esta sessão incluiu: uma revisão dos elementos propostos
para o desenvolvimento amigável (“development friendly”) de uma estrutura
multilateral; a relevância dos princípios básicos (“core principles”) do comércio
da OMC e do tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento;
a política de defesa da concorrência em acordos setoriais da OMC e a interação
entre autoridades antitruste e reguladoras setoriais.

(iv)

Reflexões sobre: as opções e as implicações de um possível marco multilateral
(“multilateral framework”) de defesa da concorrência para países em
desenvolvimento, incluindo a hipótese de flexibilidade e progressividade das
regras de defesa da concorrência para países em desenvolvimento; as lições que se
podem tirar das experiências nos países do MERCOSUL; os prós e contras dos
diferentes elementos possíveis de um acordo multilateral abrangente de defesa da
concorrência, a partir do ponto de vista dos países em desenvolvimento.
Alternativas para países em desenvolvimento em Cancun, inclusive sobre os prós
e os contras de uma abordagem setorial sem um acordo multilateral abrangente
sobre concorrência.

(v)

Por fim, houve um painel de discussão sobre "o caminho a seguir”, no qual o
seguinte texto foi convencionado2.
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(a) Continuar o intercâmbio de informações e a coordenação de ações entre os
países que possuem autoridades de defesa da concorrência e os países que
ainda não têm legislação nem políticas de defesa da concorrência.
Especialmente, reconheceu-se a necessidade de reforçar o empenho em avaliar
o interesse da promoção de um Acordo Multilateral de Defesa da
Concorrência na OMC.
(b) Avaliar mais detalhadamente o interesse dos países em desenvolvimento
da região em adotar uma ação mais pró-ativa que objetive a adoção do
Princípio do Tratamento Especial e Diferenciado, da Flexibilidade e
Progressividade e que inclua, ainda, vantagens não-recíprocas para países em
desenvolvimento.
(c) Continuar e aumentar atividades, incluindo assistência técnica para
capacitação de países em desenvolvimento na região, o intercâmbio de
experiências e esforços para adoção de normas de defesa da concorrência, e
para a criação de instituições responsáveis pela sua implementação nos casos
de países que não possuem legislação antitruste.

Baseado neste Seminário e nas conferências realizadas em Kuala Lumpur (Malásia),
para as Regiões Asiática e do Pacífico; Nairobi (Quenia), para África; e Tashkent
(Usbequistão), para o Leste Europeu e para os países membros da Comunidade dos Estados
Independentes (CEI), o Secretariado da UNCTAD preparou um Relatório Final
Consolidado que foi apresentado no encontro do Grupo Intergovernamental de
Especialistas em Políticas e Legislação de Defesa da Concorrência da UNCTAD, realizado
em Genebra, de 2 a 4 de julho de 2003.
Antes de concluir, nós gostaríamos de, sinceramente, agradecer ao Senhor Rubens
Ricupero, Secretário Geral da UNCTAD, por sua mensagem gravada especialmente para o
Seminário, abaixo transcrita. Nossos sinceros agradecimentos, também, às senhoras
Elizabeth Daniel de Almeida e Sebastiana Fanhani do CADE, ao Tiago Cortez da Fundação
Getulio Vargas, e à Ana María Alvarez, María Carmen Ligertwood e Pascal Garde da
UNCTAD, bem como a todos os seus colegas e intérpretes que tornaram possível a
organização e o resultado positivo do Seminário. Também gostaríamos de registrar os
especiais esforços e contribuições do Exmo. Embaixador Eduardo Pérez Motta, da Missão
Permanente do México na OMC (Ginebra), e do Exmo. Embaixador Romel Adames da
Missão Permanente do Panamá na OMC (Ginebra), assim como a todos os participantes,
cujas preciosas contribuições estão contidas neste Relatório.
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