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Apresentação
1. As antigas e as novas regulações no comércio 

mundial.

2. O efeito China no comércio mundial: o que 
difere dos anos de 1980 (Japão)?

3. Possíveis cenários para o sistema multilateral.

4. Reflexões para uma agenda da política comercial 
do Brasil.



“Antigo” comércio e a “Antiga” globalização

• Fragmentação da produção pela empresa (as rodadas GATT: 
rebaixar tarifas e o comércio intra-indústria)

• Caem as tarifas e negociação mercantilista: privilegia os 
interesses do produtor com proteção e maximizar acesso ao 
mercado do parceiro. 

• Instrumentos de negociação permitem trocas e identificar 
trade-offs (agrícolas e indústria). Tarifas, cotas, subsídios e os 
equivalentes tarifários.

• A negociação multilateral do ponto de vista da teoria 
econômica visa eliminar os obstáculos ao comércio: menos 
tarifas maiores ganhos 



“Novo ” comércio e a “Nova” globalização (1)



“Novo ” comércio e a “Nova” globalização (2)

• Cadeias produtivas de valor  e a fragmentação das tarefas 

• Saem os obstáculos ao comércio de fronteira e entram 
questões como padrões, certificação, conformidade, direitos 
de propriedade intelectual, segurança jurídica, políticas de 
competição e sustentabilidade (meio ambiente, trabalho, 
bem estar). REGULAÇÃO DOMÉSTICA 

• A questão não é eliminar o obstáculo, mas negociar regras de 
convergência, coerência e reconhecimento mútuo. Não tem 
como calcular equivalentes tarifários.

• O produtor quer harmonizar para reduzir custos, o 
consumidor quer medidas que garantam seus níveis de 
precaução.  



“Novo ” comércio e a “Nova” globalização (3)

• Regras são definidas por sistemas de valores e culturais.

• Como conciliar essas questões na  Rodada Doha ?

• Padrões privados como selos de conformidade, 
certificações de qualidade regem o comércio. 

• Regras OMC plus para DPI, serviços e investimentos. 
OMC extra (investimentos, padrões de trabalho, meio 
ambiente e clima, câmbio, cooperação e convergência 
regulatória)



A Economia Política dos dois regimes

• Antigo regime: defesa dos interesses nacionais da produção/ 
Estado Nação

• Novo regime: defesa dos interesses dos sistemas 
regulatórios/Estado Nação/globalizar padrões

• Atores privados: novo regime e os padrões privados.  E a 
OMC?

• Questões comuns: benefícios e custos das negociações; 
políticas compensatórias; determinação de um ambiente de 
concorrência leal

• No novo regime, as avaliações dependem do contexto de 
cada país 



OMC e respostas bilaterais, regionais 

• A OMC não consegue lidar com a “nova agenda”

• EUA e os acordos bilaterais e a proposta TPP e TTIP.

• União Europeia: os limites da “convergência”

• Os efeitos da globalização e das mudanças 
tecnológicas não são incorporadas nas negociações.

• Vácuo: produção globalizada (efeitos da tecnologia)  
e governança nacional.



PRIMEIRA MENSAGEM 

• Negociar normas e padrões, formas de regulações 
supõem convergência na forma de entendimento 
de como as relações dos 
agentes/setores/segmentos devem se dar no 
mercado. 

• Rodada Uruguai: padrões rígidos , o caso dos DPI

• Remete ao tema da China
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China Japão EUA

PARTICIPAÇÃO % NAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS 



Part% da China nos fluxos de comércio 
EUA

Balança comercial EUA-China e EUA-mundo



A crise do multilateralismo nos anos de 1980 ?

• “Época de ouro”: agricultura e reciprociade em
segundo plano

• Política externa subjuga os interesses protecionistas
• Redução tarifária e o comércio intra-indústria

• Japão nos anos de 1980: protecionismo como
forma de “disciplinar” e negocia via AVREX

• Rodada Uruguai



Os anos de 1990: regionalismo e 
multilateralismo

• EUA: multilateralismo, unilateralismo , bilateralismo e 
regionalismo.

• Acordo Israel (1985), NAFTA (1994), Iniciativa para as 
Américas (proposta em 1990), ALCA (proposta em 1994).

• O mundo unipolar: crescimento dos EUA e as novas
tecnologias.

• Crise no Japão.
• Criação da OMC: sucesso em Seul e fracasso em Seattle.
• Entrada da China na OMC em 2001



China e Eua: multilateralismo

• As estratégias dos EUA para lidar com 
“concorrentes”; ReaganxObamaXTrump

• Como acomodar “padrões diferenciados”: o tema 
das empresas estatais e subsídios.

• OMC: fórum para “convivência” e/ou definição de 
padrões.

• O diferente contexto do protecionismo dos anos de 
1980 e o atual.



Investigações -1 
• A primeira investigação se refere às importações de 

painéis solares e máquinas de lavar roupa sob a égide da 
Seção 201 que trata de cláusulas de salvaguardas. No caso 
das máquinas de lavar foi estabelecida uma tarifa de 
importação que é de 50% em 2018 e cai até 45% em 2020, 
caso seja ultrapassada a cota de 1,2 milhões de unidades. 
Para importações dentro da cota, a tarifa inicia em 20% e 
cai para 16%. No caso dos painéis solares, a tarifa para 
importações acima de 2,5 gigawatts, inicia em 30% e chega 
em 2021 a 15%. É importante enfatizar que as medidas não 
afetam apenas a China. Outros países, cujas exportações 
para os Estados Unidos foram entendidas como fatores de 
dano para a indústria também foram penalizados. No caso 
das máquinas de lavar entraram o México, Coréia do Sul e 
Tailândia. No caso dos painéis solares, México, Canadá, 
Coréia do Sul, Tailândia e Filipinas



Investigações -2
• A segunda investigação trata das importações de aço é 

alumínio sob a égide da Seção 232 sobre segurança nacional.
• A China não é a principal fornecedora de alumínio ou aço para 

os Estados Unidos. No entanto, a indústria siderúrgica 
estadunidense entende que a China é uma das principais 
causas para o excesso de capacidade do setor no mundo o 
que requereria um acordo de ordenamento do mercado.  

• Estados Unidos impõe suas medidas que abrangem 3 grupos. 

• O primeiro constituído pelo Canadá e México, que responde por 32% 
do total das importações de aço e alumínio no valor de US$ 48 bilhões, 
está isento de sobretaxas e cotas enquanto não se concluem algumas 
questões na renegociação do NAFTA (o acordo de livre comércio 
Estados Unidos, México e Canadá). 



Investigações -2
• O segundo com percentual de 31% composto pela União Europeia, República 

da Coreia, Brasil, Argentina e Austrália estavam isentos até primeiro de maio. 
União Europeia não aceita negociar e anuncia que irá retaliar. Austrália, 
Coreia e Argentina negociaram cotas e sobretaxas. Brasil achou que teria mais 
tempo para continuar as negociações em andamento, mas os Estados Unidos 
suspenderam unilateralmente a negociação e a margem de manobra é a 
escolha entre cota ou sobretaxa de 10% para alumínio e 25% para produtos 
siderúrgicos.

• O terceiro grupo onde esta a China, Índia, Rússia, Turquia, Japão e outros 
países, um total de 37% das importações, as medidas de “defesa da segurança 
nacional” não estão em negociação. O valor das exportações chinesas que 
serão afetadas é de US$2,8 bilhões, sendo 64% de produtos de alumínio.

• A China anunciou que irá retaliar exportações estadunidenses no valor de 
US$ 2,4 bilhões: 49% de resíduos e sucata de alumínio; 20% de carne de 
porco; 20% de frutas e nozes; e 11% de outros



Seção 301: propriedade intelectual
• O governo Trump anunciou uma lista de 1333 produtos 

que somam US$ 46,2 bilhões de importações oriundas 
da China que seriam sobretaxados em 25%. 85% desses 
produtos são bens intermediários e bens de capital. 
Logo fazem parte das cadeias produtivas das indústrias 
estadunidenses que experimentarão elevação nos seus 
custos de produção. 

• A China anunciou uma lista de 106 produtos que 
corresponde a um valor de US$49,8 bilhões de 
importações oriundas dos Estados Unidos que serão 
sobretaxados em 25%. Os produtos pertencem ao setor 
de transporte (carros, aeronaves, entre outros) e soja. 
O governo Trump estuda a possibilidade de divulgar 
uma lista adicional no valor de US$ 200 bilhões



China: Manufacturing 2025
• http://www.creativante.com/new/index.php/2013-02-03-19-28-55

• Em 2015 o Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) - Ministério da Indústria 
e Tecnologia da Informação da China divulgou o seu plano “Made in China 2025” 

• A meta é fazer um upgrade compreensivo da indústria chinesa, tornando-a mais eficiente 
e integrada de modo que possa ocupar as mais importantes partes das cadeias de 
produção globais.  O plano identifica a meta de aumentar o conteúdo doméstico de 
componentes centrais e materiais para 40% em 2020 e 70% em 2025;

• O plano salienta 10 setores prioritários: 1) Novas tecnologias de informação avançadas; 2) 
Ferramentas de máquinas automáticas e robótica; c) Equipamentos aeroespaciais e 
aeronáuticos; d) Equipamentos marítimos e navegação high-tech; e) Equipamento de 
transporte ferroviário; f) Veículos com novas energias e equipamentos; g) Novos 
materiais; h) Biofarma e produtos médicos avançados.



Fundos criados para apoio de projetos
industriais
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Segunda mensagem

• A crise do multilateralismo: uma crise 
estrutural

• Como conciliar “formas de pensar a regulação 
/sistemas de incentivos” diferentes.

• As opções do passado não parecem ser viáveis



Reflexões para o Brasil
• Desenho desejado das regulações: depende do que se 

privilegia e o tema dos graus de liberdade das políticas 
nacionais.

• China e EUA: painel de solução de controvérsias na OMC.

• Acordos além de acordos de acesso a mercados, abertura 
comercial, padrões Brasil (acordos de cooperação e 
promoção dos investimentos)

• Que acordos desejamos? Se apenas mercados (tema da 
liberalização) e acordos de regulações (?)


