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Coerência e Convergência Regulatória na Exportação de Alimentos 
 

                                                                                              Amanda Mitsue Zuchieri1 

 

 

 

1. Introdução 

 

O presente artigo foi formulado com o objetivo de realizar uma análise dos setores brasileiros 

de exportação de carne de frango e derivados, carne suína e derivados, e soja e derivados, dos 

quadros regulatórios do Brasil e de atores relevantes ao comércio internacional e nacional, nos 

seus aspectos referentes à regulação nas áreas técnica, sanitária, fitossanitária e ambiental. O 

escopo em destaque foi demonstrar como práticas de coerência, convergência e cooperação 

regulatória impactam as relações comerciais e como sua adoção pode contribuir para a 

expansão do alcance das relações comerciais brasileiras.  

 

Utiliza-se a abordagem de estudos do comércio global sob o prisma de investigação do 

multissistema de regulação, no qual se faz um recorte teórico transversal dos grandes temas do 

comércio internacional, de modo que são destacadas as particularidades do quadro regulatório 

de cada um dos atores aqui tratados, adotando como base os relatórios coordenados pelas 

Professoras Vera Thorstensen e Michelle Badin. Tal perspectiva foi adotada pelo fato de que 

somente após uma análise abrangente dos sistemas multilateral, preferencial e das regras 

nacionais, é possível apontar propostas de políticas comerciais que influenciem positivamente 

o comércio brasileiro no cenário internacional. 

 

As atividades do país ligadas ao comércio mundial compõem parcela significativa e crescente 

do seu processo de desenvolvimento. Em determinados setores, o Brasil ocupa lugar de 

destaque entre os grandes importadores e exportadores de bens, convertendo-se em grande 

exportador de produtos agrícolas, razão pela qual são trabalhados aqui grandes setores ligados 

ao comércio de agroalimentos. Sobre esses produtos, incidem normas técnicas e medidas 

sanitárias e fitossanitárias, tratadas em acordos multilaterais, preferenciais e leis, decretos e 

estatutos nacionais e no âmbito dos blocos regionais.  

 

Devido à importância do setor de exportação de agroalimentos para a economia do país, é 

essencial que haja a observância dos compromissos internacionais contidos nos acordos dos 

quais o Brasil é signatário, internalizando suas disposições através das agências reguladoras 

nacionais. Tais disposições indicam padrões e procedimentos a serem adotados, e são 

frequentemente utilizados em sua integralidade, ou ao menos como referencial, por boa parte 

dos países. Entrar em conformidade com tais referenciais significa adequar-se aos critérios e 

exigências impostos pelos atores internacionais mais significativos. Para isso, a adoção da 

coerência, convergência e cooperação regulatória se faz não apenas desejável, mas 

imprescindível à expansão e desenvolvimento comercial nacional.  

 

2. Coerência, Convergência e Cooperação regulatória no Comércio Exterior 

 

O comércio internacional é marcado por práticas regulatórias nacionais e internacionais, e pelas 

estruturas institucionais competentes para impor mecanismos de controle, dentro de um cenário 

                                                
1 Estagiária no Programa de Pesquisa em Comércio Internacional no Centro de Estudos do Comércio Global e 

Investimento (CCGI-EESP/FGV). Graduanda em Direito na Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
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em que atuam, ao mesmo tempo, forças políticas e econômicas. Nas últimas décadas, as médias 

tarifárias dos países, a exemplo das tarifas, quotas, valoração, antidumping e subsídio, foram 

reduzidas significativamente, de modo que instrumentos regulatórios passaram a ser utilizados 

para atuar como barreiras e, por vezes, proteger o mercado interno contra a concorrência 

externa. Desse modo, o grande desafio do comércio internacional atualmente refere-se às 

barreiras não tarifárias, mais especificamente às barreiras regulatórias, que se caracterizam 

como instrumentos que ultrapassam as fronteiras e são aplicadas na esfera das práticas 

regulatórias internas dos países. Exemplos dessas barreiras são: regras domésticas sobre 

serviços, investimentos, concorrência, regulamentos e normas técnicas, medidas sanitárias e 

fitossanitárias, regras sobre meio ambiente, regras referentes ao processo de conformidade e 

certificação (THORSTENSEN; BADIN, 2017).  

 

Por um lado, as negociações de acordos no âmbito da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) geraram a redução ou eliminação de tarifas nas fronteiras, assim como pressionaram 

pela simplificação e liberalização de regras de origem e redução da imposição de medidas de 

defesa comercial. Por outro lado, nos dias de hoje, os consumidores preocupam-se cada vez 

mais com a qualidade dos produtos, questões trabalhistas, ambientais, com o bem-estar animal, 

ocasionando o crescimento de medidas técnicas, sanitárias, fitossanitárias, ambientais, que 

garantam o preenchimento dos requisitos desejados, tanto por produtos locais como 

importados. Sendo assim, são necessárias soluções que busquem promover a coerência 

regulatória interna e a convergência regulatória externa.  

 

Desde o General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) de 1947, e posteriormente no GATT 

de 1994, base da criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) e que tem como 

objetivo harmonizar as políticas aduaneiras dos Estados signatários, são listados diversos 

princípios básicos que dão rumo às políticas públicas que visam essa harmonização. O 

princípio da nação mais favorecida determina que, sob acordos da OMC, os países não poderão 

discriminar entre seus parceiros comerciais, deve ser conferido tratamento igualitário a todos 

os países membros da organização. O princípio do tratamento nacional, por sua vez, estabelece 

que produtos importados e produzidos localmente devem ser tratados igualmente, ao menos 

quando os bens importados entrarem no mercado. O mesmo deverá ser aplicado à serviços, 

marcas, direitos autorais e patentes estrangeiros e domésticos (MATSUSHITA; 

SCHOENBAUM; MAVROIDIS; HAHN, 2015).  

 

A liberalização do mercado e previsibilidade, apesar de não se enquadrarem como princípios, 

são premissas básicas do sistema multilateral de comércio. A primeira busca encorajar o 

comércio pela redução de barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias, assim como evitar a 

imposição de barreiras desnecessárias ao comércio. A segunda trata da estabilidade e 

previsibilidade regulatória, que acabam por encorajar investimentos, criação de empregos e 

benefícios aos consumidores gerados pela competição. O sistema de comércio multilateral é 

uma tentativa dos governos de conferir estabilidade e previsibilidade ao ambiente de negócios. 

A OMC também procura com suas regras, desenvolvidas ao longo das rodadas de negociação: 

estabelecer um ambiente de competição justo, sendo que as regras de não discriminação foram 

desenvolvidas para assegurar condições de comércio justas, assim como as que tratam de 

antidumping e subsídios; contribuir para o desenvolvimento, visto que países em 

desenvolvimento precisam de flexibilidade no tempo em que levam para implementar os 

acordos do sistema.  

 

A OMC é a principal organização atuante no sistema multilateral de comércio, porém as 

definições de coerência, convergência e cooperação são categorias desenvolvidas pela 
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Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Elas serão 

analisadas separadamente, conforme abordagem da OCDE, que mais recentemente tratou do 

tema no relatório International Regulatory Cooperation: Addressing Global Challenges 

(2013). Deve-se mencionar, porém, que no âmbito do mega-acordo preferencial Trans-Pacific 

Partnership (TPP), tal distinção não é expressa, de modo que os conceitos abordados são 

apenas os de coerência e cooperação, e a convergência é tida como uma consequência da 

cooperação.  

 

Os conceitos de coerência e convergência regulatória são relativamente recentes no cenário do 

comércio internacional, tendo sido inseridos na linguagem dos acordos internacionais pela 

primeira vez no Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), em 1989, evoluindo para 

propostas mais ambiciosas posteriormente com os mega-acordos preferenciais entre Estados 

Unidos e União Europeia: o Trans-Pacific Partnership (TPP, 2015), as negociações para 

proposição  do Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) e o Comprehensive 

Economic and Trade Agreement (CETA, 2016), entre União Europeia e Canadá. Esses últimos 

se concentram em desmantelar barreiras originadas por medidas aplicadas na esfera regulatória 

interna dos países. 

 

Tratando-se de coerência regulatória, cabe ressaltar que, apesar dessa tendência liberalizante 

em relação às tarifas, um dos grandes entraves ao comércio internacional é a rede de normativas 

regulatórias fragmentada que se desenvolve no interior dos Estados. Todas as novas 

regulamentações relativas ao comércio internacional são criadas por instituições distintas e não 

seguem um padrão internacional único, o que possibilita uma variação das normas, 

procedimentos, penalidades e recursos da política regulatória. Tudo isso implica no possível 

surgimento de entraves à facilitação do comércio, assumindo o caráter de barreiras não 

tarifárias ao comércio.  

 

Em sentido estrito, a regulação pode ser entendida como um conjunto de medidas normativas 

governamentais que objetivam solucionar falhas de mercado e proporcionar o bem-estar social, 

sendo normalmente direcionada ao âmbito interno dos Estados. Quando a regulação de um 

Estado se mostra desnecessariamente divergente ou excessiva, resultando em discrepâncias 

entre os sistemas regulatórios nacionais e interferindo no desenvolvimento de suas relações 

econômicas, indica-se necessária a adoção de medidas que reduzam os custos de transação 

gerados por esse cenário político-jurídico.  

 

A OCDE destaca como seu principal objetivo a promoção de políticas de bem-estar econômico 

e social para as pessoas ao redor do mundo. Para atingir esse objetivo, a organização promove 

um fórum no qual governos podem compartilhar experiências e buscar soluções para problemas 

em comum. Isso inclui trabalhar com os governos para identificar o que impulsiona mudanças 

econômicas, sociais e ambientais; medir produtividade e fluxos globais de comércio e 

investimentos; analisar e comparar dados para prever tendências; estabelecer padrões 

internacionais numa amplitude de temas, desde agricultura até tarifas. Dentro desse trabalho 

voltado a impulsionar o desenvolvimento, podemos inserir a necessidade da coerência, 

convergência e cooperação regulatória.  

 

A ideia de coerência, em seu significado comum, significa a “não contradição entre as Partes 

de uma mesma unidade sistêmica” (THORSTENSEN; BADIN, 2017, p. 25). Em seu relatório 

2015 OECD Regulatory Policy Outlook, a OCDE demonstra a existência de mecanismos que 

promovam a coerência regulatória através da coordenação entre níveis de governo nacional, 

subnacional e supranacional.  
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No âmbito do TPP, o conceito de coerência regulatória utilizado é diferente do adotado pela 

OCDE, no sentido de unir, em um dispositivo os conceitos de coerência e cooperação 

regulatória, e não mencionar o conceito de convergência. Nesse acordo, a ideia de coerência é 

abordada como o “uso de boas práticas no processo de planejamento, concepção, emissão, 

implementação e revisão de medidas regulatórias” (THORSTENSEN; MESQUITA, 2016, P. 

13), assim como as iniciativas de cada governo em reforçar entre si a cooperação. Apesar da 

saída dos Estados Unidos do acordo, os outros onze países envolvidos nas discussões iniciais 

permanecem em negociação, o que mantém a importância jurídica do TPP, cujo texto 

emendado foi assinado em Santiago, no Chile, em 8 de março de 2018.  

 

A perspectiva da OCDE sobre o conceito de cooperação na relação de categorias de cooperação 

feita pela organização se traduz em um acordo ou arranjo, formal ou informal entre países, 

podendo ser bilateral, regional ou multilateral, idealizado com vistas a promover alguma 

espécie de trabalho colaborativo na criação, fiscalização ou administração de regulamentação, 

buscando apoiar a coerência e a convergência regulatória entre os países (THORSTENSEN; 

BADIN, 2017, p. 12).  

 

Nesse sentido, a busca, através da cooperação, por sistemas regulatórios mais coerentes tem 

como consequência a convergências entre sistemas, movimento que favorece o comércio 

internacional pela remoção de barreiras regulatórias. Dentre os instrumentos de cooperação 

regulatória em que se observa a convergência estão: coordenação no âmbito das Organizações 

Internacionais; reconhecimento mútuo de regulações; reconhecimento mútuo de testes de 

verificação de conformidade, (nesse caso, além do reconhecimento mútuo propriamente dito, 

os membros devem buscar a equivalência  dos procedimentos de avaliação de conformidade 

como instrumento de cooperação); adoção de princípios, regras e práticas direcionadas à 

coerência regulatória.  

 

As demais categorias são: integração/harmonização; negociação específica de acordos, tratados 

ou convenções; parcerias regulatórias formais entre os países; organizações 

intergovernamentais; acordos preferenciais de comércio com disposições sobre regulação; 

acordos de reconhecimento mútuo; redes transgovernamentais; convergência unilateral ou 

reconhecimento regulatório unilateral; reconhecimento de normas internacionais; soft law; 

diálogo e troca de informações informais. 

 

A integração ou harmonização é um modelo de cooperação mais ambicioso, pois pressupõe a 

adoção de uma mesma regulação para todos os Estados-Membros, abolindo regulamentos 

nacionais, realizado através de instituições supranacionais ou conjuntas, cujo maior exemplo é 

a União Europeia. Inicialmente visava-se a harmonização total das regulamentações nacionais 

de todos os Estados-Membros, porém tal tarefa se mostrou demasiado onerosa e 

desproporcional diante da falha de mercado que se pretendia solucionar, de modo que foi 

adotada uma harmonização apenas dos requisitos essenciais. As principais organizações 

europeias de harmonização são a European Committee for Standardization (CEN), European 

Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) e European Telecommunications 

Standards Institute (ETSI).  

 

A OCDE tem papel fundamental na promoção da cooperação regulatória, materializando-a 

através de acordos ou arranjos organizacionais entre os países, em nível bilateral, regional ou 

multilateral. A cooperação regulatória pode se materializar em diálogos nos níveis horizontal 

e setorial, intercâmbio de informações técnicas e científicas, simplificação de regulamentos 
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técnicos, normas e procedimentos de verificação de conformidade, adoção de requisitos 

técnicos padronizados, diálogo entre organizações públicas e privadas responsáveis pelo 

estabelecimento de metrologia, padronização, certificação, acreditação e realização de testes. 

Outra função importante da organização nessa tarefa conecta-se ao fato de que os APCs citados 

não tratam expressamente de convergência, confundindo-a com coerência ou tratando-a, 

juntamente com a cooperação, como dois lados da mesma moeda. Porém, pode-se afirmar que, 

mesmo sem a menção expressa da convergência nos textos dos APCs, a busca por sistemas 

mais coerentes que levem à eliminação de barreiras regulatórias ao comércio internacional é 

comum a todos eles, e essa separação feita pela OCDE é interessante do ponto de vista teórico, 

como se pode observar na Figura 1 abaixo.  

 

Figura 1: Conexão Entre Cooperação e Convergência Regulatória

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI - EESP/FGV 

 

O objetivo da cooperação regulatória, portanto, é a redução dos efeitos negativos das barreiras 

não tarifárias ao comércio internacional, através de acordos específicos do sistema multilateral, 

como os Acordos de Technical Barriers to Trade (TBT) e Sanitary and Phytosanitary 

Measures (SPS), que tratam respectivamente de barreiras técnicas e sanitárias e fitossanitárias, 

a fim de tornar as medidas regulatórias menos discriminatórias e mais compatíveis com os 

princípios do comércio, além da busca pelo aprofundamento das formas de integração 

econômica entre os Estados.  

 

As práticas domésticas e o comércio internacional se mostram cada vez mais alinhados, de 

modo que discrepâncias entre os sistemas regulatórios dos países e entre regulações domésticas 

erguem barreiras técnicas. As iniciativas internacionais que propõem instrumentos de 

cooperação, coerência e convergência, com destaque aos acordos preferenciais de comércio, 

são essenciais para tornar diferentes sistemas regulatórios mais compatíveis, o que gera 

condições mais favoráveis e menos onerosas ao comércio internacional.  

 

3. Coerência e Convergência e o Setor Brasileiro de Exportação de Alimentos  
 

O setor de comercialização de alimentos é um grande protagonista na economia brasileira. O 

Brasil é essencialmente um exportador de produtos primários, e no setor de alimentos está entre 

os maiores distribuidores de produtos de origem agrícola no mundo, ocupando o terceiro lugar 
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na categoria e com potencial para se tornar o primeiro colocado na próxima década. No mundo, 

a tendência é que a produção de alimentos apenas cresça. Fatores como o aumento da população 

e da renda, a descoberta e utilização de novas tecnologias, além de consumidores cada vez mais 

exigentes, fazem com que se produza mais, com maior diversidade e qualidade. 

 

Em seu balanço econômico realizado em 2016, a Associação Brasileira das Indústrias da 

Alimentação (ABIA) divulgou que o faturamento nominal do setor de alimentos e bebidas 

cresceu 9,3% em relação a 2015 e as exportações aumentaram 3,4% em 2016. Dentre as 

indústrias de transformação nacionais, a de alimentos e bebidas é a maior, com R$ 550, 8 

bilhões em valor bruto de produção (VBPI - IBGE/PIA 2014). Mesmo em tempos de crise, 

com recuo de 0,8% da indústria e 0,4% dos serviços, o setor continua a crescer. Esses dados 

podem ser verificados na Figura 2 abaixo: 

 

Figura 2: Saldo da Balança Comercial Brasileira, Total e do Agronegócio 

 
Fonte: Brasil (2015). 

 

Em nível mundial, a média dos gastos com alimentos é de 38,6%, enquanto em países em 

desenvolvimento esse número é ainda maior, de cerca de 42%. Além disso, estudos do Banco 

Mundial descrevem como o setor de alimentos pode contribuir para a geração de emprego e 

para a melhora da nutrição e saúde da população. Outra questão a ser destacada é o fato de que 

os hábitos alimentares da população têm se modificado, conforme a expectativa de vida e a 

renda per capta aumenta, os consumidores se tornam mais exigentes, influenciando o 

crescimento do mercado relacionado à alimentação saudável.  

 

Sendo assim, medidas sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio 

desempenham papel importante na condução de negociações internacionais relativas à 

importação e exportação de gêneros alimentícios. A realização dessas transações é muito 

beneficiada quando há compatibilidade regulatória entre país importador e país exportador. 

 

No âmbito da OMC, dentre as iniciativas em direção à coerência, convergência e cooperação 

regulatória no tema dos alimentos, deve-se destacar especialmente os Acordos TBT e SPS, que 

não utilizam necessariamente o termo cooperação, porém contém algumas espécies tratadas 

pela OCDE como propagadoras desta, como harmonização, cooperação através de redes 

transgovernamentais e guidelines (instruções relevantes dispostas nos acordos indicando o uso 

de standards voluntários, procedimentos, análises de impacto, risco ou conformidade, 

tratamento conferido a países menos desenvolvidos, etc.) (THORSTENSEN; BADIN, 2017, p. 
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33). Ambos acordos contêm medidas que promovem a transparência regulatória e a adoção de 

normas internacionais, proporcionando maior previsibilidade às partes envolvidas nas 

transações e simplificando o processo de conformidade regulatória.  

 

Já nos Acordos Preferenciais de Comércio mais recentes, o principal desafio dos Estados reside 

em promover maior coordenação no plano internacional em direção à cooperação regulatória 

e consequentemente à redução de custos para importadores, exportadores e consumidores, é 

apresentar ferramentas e procedimentos para que isso ocorra. Mais ainda, apresentar 

instrumentos e procedimentos que atendam aos interesses de cada uma das partes e sejam 

eficientes no território destas, sem ferir a autonomia de cada governo de elaborar suas políticas 

públicas.  

 

No setor de alimentos brasileiro, essas políticas públicas são elaboradas por diferentes atores 

nas áreas técnica, sanitária, fitossanitária e ambiental. Participam de criação e implementação 

dessas políticas, tanto entes da administração direta, quanto órgãos de personalidade pública e 

privada, em graus de hierarquia diversos.  

 

No Brasil, os agentes responsáveis por disponibilizar informações relativas às referidas 

regulações são: o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(INMETRO) no caso das medidas técnicas e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), no caso das 

medidas sanitárias e fitossanitárias. Entretanto, diversos outros órgãos emitem regulamentos e 

normas e as notificam à OMC, a exemplo da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), cuja 

função é definir diretrizes e “procedimentos relativos à implementação da política de comércio 

exterior, visando à inserção competitiva do Brasil na economia internacional” e do Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o qual possui a obrigação de tratar de 

assuntos relativos à metrologia, normalização e qualidade industrial(THORSTENSEN; 

BADIN, 2017, p. 171). 

 

As políticas regulatórias nacionais, relativas às áreas mencionadas, que possuem impacto no 

comércio internacional do Brasil se estruturam em sistemas nacionais, concretizando-se em um 

processo de regulação que define critérios para o exercício de atividades econômicas e sociais 

que correspondam aos interesses público e privado. Consequentemente, esse processo é 

caracterizado pela titularidade de competência das organizações estatais. Essa tendência 

remonta à reconfiguração da estrutura administrativa do Estado, ocorrida na década de 1990 

(NOHARA, 2017).  

 

Concomitantemente a essa reestruturação, observou-se na área regulatória outra tendência: a 

promoção e o aprimoramento de boas práticas regulatórias. Para atingir esse objetivo, foi criado 

o Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação (PRO-

REG), que teria como finalidade “contribuir para a melhoria do sistema regulatório, da 

coordenação entre as instituições que participam do processo regulatório exercido no âmbito 

do Governo Federal, e, ainda, orientar a qualidade da regulação de mercados” 

(THORSTENSEN; BADIN, 2017, p. 306). Para tal, o PRO-REG teria que mobilizar os órgãos 

e entidades da administração pública responsáveis pelo processo regulatório, formulando, com 

base em pesquisas e estudos, propostas para implementação no âmbito desses atores; propor 

um modelo de excelência em gestão regulatória, assim como os instrumentos necessários à sua 

implementação e fornecer o apoio técnico necessário à execução de todas essas medidas. 

Porém, além de não ter sido concretizada, essa iniciativa não fornecia regramentos mais 

precisos, de modo que cada sistema envolvido no desenvolvimento e implementação de 
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políticas regulatórias acabaria adotando seus próprios meios de formular e fornecer orientações 

para a criação, adoção e implementação de regulação técnica, fragmentando as competências 

para apontar soluções de coerência regulatória no país. 

 

Com isso, temos um sistema regulatório composto pelos seguintes órgãos, responsáveis pela 

regulação e esforços em favor da coerência nas áreas técnica, sanitária, fitossanitária e 

ambiental: Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(SINMETRO); Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), dentro do qual a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é responsável pela coordenação do sistema e atua 

em questões de âmbito federal, referentes à coordenação e execução de ações sanitárias em 

todo o país; Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA).  

  

No âmbito da convergência regulatória nos processos de produção de regulamentos, que 

pretende a cooperação com outros países nas transações comerciais internacionais, são 

responsáveis também por iniciativas nesse sentido os órgãos que compõem os quatro sistemas 

regulatórios brasileiros: SINMETRO; SNVS; SUASA; SISNAMA. Todos com o objetivo de 

harmonizar as políticas regulatórias implementadas pelos países que participam do comércio 

internacional, por meio de acordos ou arranjos, formais ou informais, entre atores que 

pretendem promover a cooperação regulatória.  

 

À exceção do SISNAMA, é possível identificar em todos os sistemas citados, instrumentos 

internacionais que tratem de cooperação regulatória, variando-se o grau de formalidade dos 

arranjos, como se pode visualizar na Figura 3 abaixo:  

 

Figura 3: Sistemas Regulatórios de Acordo com as Áreas Respectivas

Elaboração: CCGI - EESP/FGV 

 

Para o setor brasileiro de exportações de alimentos, se adequar aos requisitos técnicos, 

sanitários e fitossanitários tratados nos Acordos TBT e SPS significa superar as restrições 

comerciais impostas por membros importadores através da busca pela harmonização de normas 

e regulamentos técnicos, adotando standards internacionais amplamente aceitos. Apesar de ter 

reconhecida sua capacitação técnica para o controle sanitário e fitossanitário, o país encara 

dificuldades relacionadas à eficácia desse controle em relação à articulação e coordenação entre 

as agências governamentais, à falta de visão sistêmica (a exemplo de procedimentos que evitem 

o ingresso e disseminação de “pragas globais”) e à segurança alimentar. Comprovadamente, 

fornecer mais informações aos consumidores, demonstrar combate à disseminação de zoonoses 

e outros eventos amplamente divulgados que possam trazer risco à saúde humana, assim como 

promover maior segurança alimentar, saúde animal, proteção de plantas e avaliações de 

conformidade favoráveis contribuem para o aumento do comércio.  
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Desse modo, demonstrar a adoção de medidas que visem o atendimento dos objetivos contidos 

nos Acordos TBT e SPS, principalmente, amplia os ganhos obtidos pelo país com o comércio. 

Apesar de ser um desafio aos membros signatários dos acordos, o estabelecimento de padrões 

internacionais por organizações competentes para tal e a adoção destes pelos países é 

extremamente desejável, no sentido de oferecer uma maior segurança em relação aos níveis 

elevados de proteção à vida humana, animal e vegetal, além de garantir que as medidas, regras 

e métodos de avaliação de conformidade adotados terão chances bem menores de serem 

contestados. A ideia contida nesses acordos não visa a retirada da soberania dos Estados para 

estabelecerem medidas unilaterais, mas incentivar a conformidade dessas medidas com 

standards internacionais que ultrapassam as fronteiras, sem que haja imposição de barreiras 

desnecessárias ao comércio (AMARAL, 2009). 

 

3.1 Standards e Segurança 

 

Sistemas agroalimentares estão sob constante observação e sujeitos à opinião pública em 

relação à sua capacidade de fornecer gêneros alimentícios seguros. Epidemias relativamente 

recentes e a nível internacional trouxeram à tona o fato de que sistemas altamente 

industrializados podem causar danos em grande escala à consumidores e produtores, e há 

muitas dificuldades e custos envolvidos na regulação da segurança alimentar no contexto do 

comércio internacional. Diante dessas crises, regulações existentes passam por um processo de 

fortificação e se tornam mais rígidas em âmbito nacional ou supranacional, a exemplo daquelas 

estabelecidas por organizações multilaterais e europeias. Essas regulações tendem a combinar 

mecanismos de controle de alimentos, normas, sistemas de análise de riscos e rastreamento de 

produtos, recomendações sobre boas práticas agriculturais e regras relativas à responsabilidade 

(HAMMOUDI et al., 2015, p 2).  

 

O artigo XX do GATT permite que os governos adotem medidas comerciais necessárias à 

proteção da vida humana, animal ou vegetal ou da saúde, desde que estas não sejam 

discriminatórias ou utilizadas como protecionismo disfarçado. Para Amaral Junior (2011, p. 

210), uma das grandes razões do GATT ter se consagrado como um dos pilares da economia 

no pós-segunda guerra se deve ao fato deste conter em seus dispositivos exceções às regras do 

sistema de livre comércio, permitindo o equilíbrio entre exigências de eliminação de barreiras 

tarifárias e a soberania dos Estados sobre decisões que afetavam o interesse de suas respectivas 

populações. Além disso, os Acordos TBT e SPS também tratam da segurança alimentar e saúde 

e segurança animal e vegetal, buscando conciliar a necessidade do estabelecimento a aplicação 

de standards sem que haja a prática do protecionismo (AMARAL, 2009).  

 

Conforme barreiras tarifárias são eliminadas, essas questões se tornam cada vez mais 

importantes, visto que, ao aplicar standards internacionais, um país corre riscos 

consideravelmente menores de ser legalmente questionado na OMC. Assim, os países são 

constantemente encorajados a utilizarem padrões internacionais e recomendações sempre que 

estes existirem, ao invés de fixarem seus próprios. Porém, em face de alguma situação que o 

exija, é permitido aos membros aplicarem medidas que estabelecem standards mais elevados 

visando a proteção do meio ambiente, da saúde e vida humana, vegetal e animal, desde que 

justificadas cientificamente (AMARAL, 2009). O estabelecimento desses standards mais 

elevados também pode ser justificado por uma análise de riscos objetiva, consistente e não 

arbitrária, além de medidas temporárias de precaução em face de incertezas científicas, sob o 

“princípio da precaução”, conforme texto do artigo 5.7 do SPS Agreement.  
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Em relação à segurança alimentar em nível internacional, além das disposições contidas no 

Acordo SPS, o Codex Alimentarius (FAO UN/WHO) fornece orientações aos governos para o 

estabelecimento de regulações referentes ao tema. Já a Organization for Standardization (ISO) 

estabelece normas voluntárias que abrangem desde especificações de produtos à sistemas de 

gerenciamento.  

 

Além de agentes de caráter público, o ambiente regulatório tem sido influenciado por agentes 

privados, que reagiram aos acontecimentos mencionados estabelecendo standards voluntários, 

os quais, na maioria das vezes, atuam como complemento das regulações estatais e especificam 

os processos exigidos para o cumprimento dos requisitos públicos. Essas normas, apesar de sua 

natureza voluntária, se espalharam além das fronteiras regionais e nacionais dentro das quais 

foram impostas, tornando-se, por vezes, mandatórias de facto para fornecedores de países em 

desenvolvimento e Europa. Tais standards privados também são alvo de queixas constantes 

sob o argumento de que se apresentam como barreiras à exportação, especialmente vindas de 

países em desenvolvimento, onde há maiores dificuldades de cumprimento. Em menor escala, 

as normas europeias também são criticadas por serem muito mais restritas do que o Codex 

Alimentarius.  

 

Apesar do seu enrijecimento, a pressão por parte dos consumidores tende a fazer com que as 

regulações sigam essa tendência e se tornem ainda mais restritivas. Diante disso, levanta-se a 

questão dos efeitos dessa dinâmica. Se faz necessário um sistema internacional de 

estabelecimento de standards capaz de responder rapidamente a situações que envolvem riscos 

à segurança alimentar, porém, que faça uma aproximação ad hoc, considerando as 

peculiaridades de cada país ou região. Atualmente, várias organizações internacionais têm a 

tarefa de zelar pela segurança alimentar, caracterizando uma fragmentação institucional em 

relação ao tema.  

 

A adoção de todos esses regimes nacionais diversos pode ser fundamentada na proteção da 

saúde dentro de um mercado cada vez mais integrado, porém, inevitavelmente acabam por 

produzir efeitos restritivos ao comércio, principalmente quando aliada a um desejo de proteger 

a indústria nacional. A criação de agências internacionais como a Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO), ou a própria OMC não é necessariamente a 

promoção de maior segurança alimentar, mas reflete os esforços internacionais em superar 

divergências regulatórias provenientes de diversos standards nacionais impostos. A razão de 

ser dessas organizações, ao menos em relação ao tema dos alimentos, é atingir um nível de 

harmonização regulatória para que não se use standards como barreiras não tarifárias 

discriminatórias ao comércio.  

 

3.2 Barreiras Técnicas 

  

Os acordos mais específicos sobre medidas sanitárias e fitossanitárias e sobre barreiras técnicas 

ao comércio foram negociados na Rodada Uruguai (1986-1994), o primeiro, criado com o 

objetivo de reger multilateralmente o tema do comércio e consumo de bens agrícolas, incluindo 

alimentos, aplicação de regulamentos relativos à segurança alimentar e saúde animal e vegetal. 

Já o acordo atinente às barreiras técnicas ao comércio enuncia características exigidas de um 

produto ou processos e métodos de produção a serem adotados. Ambos são resultado de 

exigências demandadas por diversos atores sociais e governos, com finalidades várias: corrigir 

falhas de mercado, internalizar externalidades, padronizar regulações sobre os temas atinentes 

a cada Acordo, etc. Os Acordos sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT) e sobre Medidas 

Sanitárias e Fitossanitárias (SPS) categorizam-se como temas OMC plus, ou seja, temas novos, 
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tratados ao lado de meio ambiente, energia, corrupção e concorrência. Nesses casos, os esforços 

para a compatibilização de regras, processos, normas e princípios diversos possuem um 

protagonismo muito maior do que o aspecto tarifário (THORSTENSEN; BADIN, 2017, p. 23). 

A cooperação nesse contexto, exige o diálogo entre as partes, de modo que haja uma 

aproximação dos sistemas regulatórios, que por sua vez, ocorre através do compartilhamento 

de informações e ajustes das respectivas normas nacionais relativas ao tema em discussão.  

 

A redução da média tarifária dos países nas últimas décadas fez com que houvesse a 

instrumentalização dos mecanismos regulatórios. Essas barreiras regulatórias assumem a forma 

de regras sobre características dos produtos e dos processos produtivos e sobre a forma 

adequada de fornecimento ao consumidor. As primeiras se traduzem em normas técnicas 

resultantes de esforços nacionais, regionais e internacionais de padronização dos processos 

produtivos e produtos finais, enquanto as segundas referem-se a regulações que visam o 

atendimento de interesses transindividuais, concretizados no funcionamento adequado do 

mercado e nos interesses difusos das relações de consumo e dos direitos à saúde pública e meio 

ambiente (THORSTENSEN; BADIN, 2017, p. 25).  

 

O Acordo TBT é um exemplo de regulamento técnico que trata da definição de características 

de produtos ou métodos de produção destes. Em vigor desde 1995, delimita inicialmente os 

deveres dos membros signatários em relação às normas e regulamentos técnicos e sua aplicação 

por instituições governamentais. Tais obrigações originam-se dos princípios da não 

discriminação e da busca pela eliminação de barreiras técnicas ao comércio, ou seja, os 

membros devem conferir a produtos importados de qualquer membro o mesmo tratamento (ou 

tratamento não menos favorável) dado a produtos similares de origem nacional e a produtos 

similares originários de terceiros países, em consonância com o princípio da cláusula da nação 

mais favorecida. Em caso de conflitos relativos à similaridade, ela será determinada pelo Órgão 

de Solução de Controvérsias (OSC) da OMC e, posteriormente, pelo Órgão de Apelação.  

 

Esse acordo, parte de uma categoria ampla que lida com medidas não tarifárias, é obrigatório 

a todos os membros da OMC, compartilhando diversos princípios fundamentais com acordos 

da OMC (não discriminação, promoção de previsibilidade de acesso a mercados, assistência 

técnica e tratamento especial e diferencial para países em desenvolvimento na implementação 

do Acordo, princípio do tratamento nacional, cláusula da nação mais favorecida). Ademais, o 

TBT também inclui determinações específicas relativas à formulação e aplicação de medidas 

que afetam o comércio de bens, encorajando o uso de standards internacionais, além de 

enfatizar a necessidade de se evitar barreiras desnecessárias ao comércio, e instruções 

específicas para formulação, adoção e aplicação de medidas TBT, as quais, associadas à 

diretivas desenvolvidas pelos membros ao longo dos anos, possibilitaram ao TBT se tornar um 

instrumento multilateral para indicação de medidas regulatórias relacionadas ao comércio 

(WTO Agreement Series - TBT, p. 13).   

 

Sobre a aplicação de regulação técnica, o artigo 2 do Acordo TBT determina que regulações 

técnicas não serão mantidas se as circunstâncias ou objetivos que ensejaram sua aplicação não 

mais existirem ou se as mesmas circunstâncias ou objetivos puderem ser atingidos de forma 

menos restritiva ao comércio (AMARAL, 2009). Uma questão muito relevante sobre o TBT é 

seu design cuidadoso com objetivo de distinguir medidas TBT legítimas daquelas com 

motivação protecionista, de modo que se apresenta como ferramenta importante na busca da 

coerência e cooperação regulatória no comércio, e nas políticas internas usadas pelos países 

para atingir objetivos de suas agendas públicas.  
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O Acordo TBT abarca o comércio de bens, tanto agriculturais como industriais. Porém, não 

cobre os temas de serviços, medidas SPS e especificações de compras fornecidas por órgãos 

governamentais para requerimentos de produção ou consumo de órgãos governamentais. 

Dentro das medidas, faz uma divisão em três categorias: regulação técnica, standards e 

procedimentos de avaliação de conformidade, especificando em seu texto as definições 

precisas de cada uma. Simplificadamente, regulações técnicas envolvem definições de 

características de produtos ou seus respectivos processos e métodos produtivos, e a aplicação 

de disposições administrativas de cumprimento obrigatório. Standards são documentos 

aprovados por órgão reconhecido, que fornece regras, instruções ou características, para uso 

comum e repetitivo, para produtos ou processos e métodos de produção de cumprimento não 

obrigatório. Já os procedimentos de avaliação de conformidade são caracterizados por qualquer 

procedimento usado, direta ou indiretamente, para determinar se houve preenchimento de 

requisitos relevantes da regulação técnica (WTO Agreement Series – TBT). 

 

Deve ser considerada também a relação do TBT com o Acordo SPS, pois os objetivos 

perseguidos por membros da OMC sob os dois acordos não são delimitados da mesma maneira. 

As medidas TBT, por exemplo, podem ser usadas para preencher requisitos ligados à segurança 

nacional, prevenção de práticas enganosas, proteção do meio ambiente, da segurança e saúde 

humana, animal ou vegetal. Já o SPS trata de riscos específicos e predeterminados concernentes 

à saúde humana (principalmente sobre segurança alimentar) e vida e saúde animal e vegetal, 

ou proteção contra pestes. Logo, em tese, uma medida TBT não pode ser também SPS, e vice-

versa (WTO Agreement Series – TBT, p.14).  

 

3.3 Barreiras Sanitárias e Fitossanitárias 

 

As barreiras sanitárias e fitossanitárias caracterizam-se como medidas não tarifárias mantidas 

por todos os países para assegurar que os alimentos sejam seguros para o consumo, e prevenir 

a disseminação de pestes ou doenças entre animais e plantas. Essas medidas assumem 

diferentes formatos, apresentando-se como requerimento de produtos originários de áreas livres 

de doenças, inspeção de produtos, tratamentos ou processamentos específicos para 

determinadas mercadorias, estabelecimento de nível máximo de resíduos de pesticidas ou 

permissão do uso de apenas certos aditivos nos alimentos. Tais medidas se aplicam a gêneros 

alimentícios de origem animal ou vegetal produzidos domesticamente e doenças locais, assim 

como sobre produtos provenientes de outros países (WTO - Agreement Series – SPS, p 11).  

 

O acordo mais específico sobre medidas sanitárias e fitossanitárias é o SPS, negociado na 

Rodada Uruguai juntamente com o Acordo sobre Agricultura (THORSTENSEN; BADIN, 

2017, p. 49). Esse acordo trata de como os governos podem aplicar medidas de segurança 

alimentar e saúde animal e vegetal sobre produtos nacionais ou provenientes de outros países, 

e foi criado com o intuito de estabelecer regras básicas na OMC para reger multilateralmente 

o tema, o que evidencia sua importância no comércio internacional. Ele permite que os países 

estabeleçam seus próprios standards, porém, as regulações impostas devem ser fundamentadas 

em evidências científicas e não excederem o necessário para proteção da vida e saúde humana, 

animal e vegetal, além de não discriminar entre países em que existam condições similares. O 

acordo traça a conjuntura básica do que os países podem fazer, mas não diz estritamente como 

os países usarão os standards de saúde e métodos de inspeção dos produtos para garantir a 

segurança alimentar dos consumidores e evitar a disseminação de pestes ou doenças entre 

animais e plantas, motivo pelo qual essas medidas tomam diversas formas.   
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Pela sua natureza, medidas sanitárias e fitossanitárias podem resultar em restrições ao 

comércio. Apesar disso, não se pode negar o fato de que algumas medidas são necessárias para 

assegurar a proteção da segurança alimentar e da saúde animal e vegetal, mas tais medidas, 

quando aplicadas sem real necessidade, podem se tornar instrumentos eficientes para práticas 

protecionistas devido à sua complexidade técnica. Por isso o Acordo SPS foi estruturado sobre 

regras do GATT para prevenir o uso de medidas sanitárias e fitossanitárias para fins de proteção 

do mercado interno. Seu objetivo é manter a soberania de cada governo e sua prerrogativa em 

determinar o nível de proteção à saúde que considere adequado, não se utilizando desse direito 

para criar barreiras desnecessárias ao comércio internacional (AMARAL, 2009).   

 

Além de determinar a aplicação de medidas SPS compatíveis com a necessidade de proteção 

da vida e saúde humana, animal e vegetal, e com fundamento em evidência científica, o Acordo 

encoraja os governos a aplicar medidas consistentes com standards, guidelines e 

recomendações internacionais. Esse processo é frequentemente chamado de “harmonização 

regulatória”. Os padrões internacionais normalmente são mais rigorosos do que os utilizados 

por muitos países, mas o Acordo SPS permite explicitamente aos governos escolher seus 

próprios padrões, desde que obedeçam às exigências de justificativas citadas anteriormente.  

 

Considerando a existência de diferenças climáticas, presença de pestes ou doenças, condições 

de segurança alimentar, não é sempre possível impor os mesmos requisitos sanitários e 

fitossanitários sobre gêneros alimentícios, animais ou vegetais, provenientes de diferentes 

países, muitos com fauna e flora endêmicas (MATSUSHITA; SCHOENBAUM; 

MAVROIDIS; HAHN, 2015). Assim, encoraja-se a busca por alternativas para o alcance de 

um nível de risco aceitável, sob a assunção de que elas serão tecnicamente e economicamente 

viáveis e promovam um patamar de segurança desejável, ao mesmo tempo que não se sejam 

mais restritivas do que o necessário, ou seja, que haja equivalência de medidas. Se um país 

demonstrar que suas medidas garantem o mesmo nível de proteção à saúde, estas deverão ser 

aceitas. A análise de riscos deverá considerar técnicas de análise de risco desenvolvidas pelas 

organizações internacionais relevantes e a viabilidade técnica e econômica das medidas. São 

exemplos de fatores econômicos relevantes: dano potencial em termos de perda de produção 

ou vendas diante da entrada, estabelecimento ou propagação de uma doença; os custos de 

controle ou erradicação no território do membro importador; o custo relativo à efetivação de 

abordagens alternativas para limitação de riscos.  

 

Em seu texto, o Acordo SPS estabelece que os membros signatários devem se comprometer 

com a transparência, certificando-se que todas as medidas SPS, e propostas de mudança, sejam 

notificadas de maneira transparente; e a estabelecer um único ponto de inquérito nacional 

responsável pelo provimento de respostas a todas as questões razoáveis dos membros 

interessados. Os membros também são encorajados a conceder assistência técnica a países em 

desenvolvimento. Especialmente, onde investimentos substanciais são requeridos para 

preencher as medidas SPS de um membro importador, esse membro deve considerar fornecer 

assistência técnica para permitir que o país exportador em desenvolvimento mantenha e 

expanda suas oportunidades de acesso a mercados do produto em questão. Além disso, deve 

ser concedido aos países em desenvolvimento, tratamento especial e diferencial. 

 

Diferente do Acordo TBT, o Acordo SPS faz referência específica a três agências fixadoras de 

standards internacionais. Em relação à segurança alimentar, são relevantes os standards, 

guidelines e recomendações fixados pelo Codex Alimentarius Commission referentes a 

aditivos, substâncias veterinárias e resíduos de pesticidas, contaminantes, métodos de análise 

e amostragem, e códigos e orientações de práticas sanitárias. Para saúde animal e zoonoses, os 
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standards, orientações e recomendações desenvolvidas sob o International Office of Epizootics 

(OIE) se aplicam. Para saúde vegetal são aqueles desenvolvidos sob o Secretariat of the 

International Plant Protection Convention (IPPC Secretariat) em cooperação com suas 

organizações regionais. Para questões não cobertas por essas agências, o SPS tem autoridade 

para identificar outras organizações relevantes abertas para associação de todos os membros.  

 

Parte importante do processo de SPS é o Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures, 

estabelecido no artigo 12 do Acordo SPS, cujo objetivo é promover um fórum regular para 

consultas entre membros. Esse Comitê especial foi estabelecido no âmbito da OMC para atuar 

como plataforma de troca de informações entre os países membros a respeito de todos os 

aspectos da implementação do Acordo SPS. Suas funções incluem revisar o modo como os 

países entram em conformidade com o acordo, discutir questões que podem impactar o 

comércio e manter relações próximas de cooperação com organizações técnicas. Diante do 

surgimento de uma disputa legal atinente a medidas SPS, o procedimento padrão de solução de 

controvérsias da OMC deverá ser adotado.   

 

Para países em desenvolvimento, como o Brasil, o Acordo SPS procura fornecer meios para 

que estes possam superar certos problemas enfrentados na esfera do comércio de produtos 

agrícolas, como demonstrado pelas medidas especiais contidas no acordo e desenvolvidas para 

reconhecer tais questões, a exemplo do maior prazo concedido a esses países para 

implementarem o Acordo. As dificuldades enfrentadas pelos países em desenvolvimento como 

qualificação técnica, disponibilidade e acesso à tecnologia que facilitem e melhorem a 

produção, não são necessariamente inerentes a eles, podendo ser encontradas em países de 

economia desenvolvida, porém a escala e magnitude desses problemas é muito diferente, e as 

respostas possíveis mais limitadas. Nem sempre os Estados possuem as mesmas concepções 

de como solucionar essas questões que se impõem como obstáculos ao comércio, nem ao 

menos como endereça-las, em razão, muitas vezes ao desnível de desenvolvimento entre as 

nações (THORSTENSEN; KOTZIAS, 2015). Por isso a importância de esforços direcionados 

à maior participação e integração dos países em desenvolvimento no comércio internacional, 

especialmente em relação ao Acordo SPS, pois grande parte das exportações dos países em 

desenvolvimento são compostas por produtos primários.  

 

4. Estatísticas da Exportação Brasileira - Dados 

 

Para que se compreenda melhor a importância do setor alimentício para a economia nacional, 

serão apresentados dados referentes às exportações brasileiras, com foco no setor agropecuário. 

Dentro desse setor, optou-se por fazer referência mais específica ao comércio de carne de 

frango, carne suína e soja, e os mercados (países e setores) importadores desses gêneros 

alimentícios, devido ao alcance e magnitude das exportações brasileiras nesses setores, os quais 

compõem parcela significativas do comércio e economia nacionais.  

 

4.1 Exportação Brasileira de Carne de Frango 

 

O Brasil é líder mundial nas exportações de carne de frango, mantendo a posição há dez anos.  

Fatores como qualidade, sanidade e preço contribuíram para o aperfeiçoamento do setor, que 

distribui o produto para cerca de 150 países, em todos os continentes. O Brasil também é o 

maior exportador mundial de frango halal2. Esse resultado pode ser atribuído à capacidade 

                                                
2 Um alimento é considerado halal (permitido ser consumido), segundo o Alcorão, quando é obtido de acordo 

com os preceitos e normas ditados pelo livro sagrado da religião islâmica. Tais alimentos não podem conter 

ingredientes proibidos e no caso das carnes, o criador deve seguir uma disciplina na alimentação, criação e abate 
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produtiva do país, que consegue manter padrões regulares de qualidade e quantidade, 

atendendo à demanda dos países importadores.  

 

Figura 4: Produção Brasileira de Carne de Frango (Milhões Ton) 

 
Fonte: ABPA 

 

Figura 5: Exportações Brasileiras de Carne de Frango com as Respectivas Receitas 

Anuais 

 
Fonte: SECEX/ ABPA 

 

 

                                                
dos animais. De acordo com as exigências das Embaixadas dos países islâmicos, o abate halal deve ser feito 

separado do não-halal, executado por um muçulmano mentalmente sadio e com conhecimento dos procedimentos 

de abate de animais no Islã. O Brasil, segundo a Cdial Hala (empresa de referência em certificação halal), é o 

maior exportador mundial de carne halal, enviando produtos especiais para o consumo de muçulmanos para 22 

países de cultura islâmica. Atualmente, o maior comprador desses produtos brasileiros é a Arábia Saudita. Com a 

abertura do mercado da Indonésia em 2018, a demanda nesse setor deve crescer, tendo em vista que 87% da 

população do país (240 milhões de um total de 260 milhões de habitantes) são muçulmanos. 

 



 
 

 22 
 

 

Figura 6: Exportações Brasileiras de Carne de Frango por Produto em 2016 

 
Fonte: MDIC/ SECEX e ABPA 

 

Figura 7: Exportações Brasileiras por País de Destino em 2015 e 2016 (Ton)  

 

 
 



 
 

 23 
 

 
 

 
 



 
 

 24 
 

 

 

 



 
 

 25 
 

 

 
Fonte: ABPA 

 

Figura 8: Exportações Brasileiras por Região e por Produto em 2015 e 2016  

 
Fonte: SECEX// Unidade: toneladas 

*Não inclui embutidos 

 

Nos últimos anos, a produção e exportação de frango no Brasil elevaram-se consideravelmente. 

Apesar da baixa nas receitas provenientes das exportações em 2015 e 2016, o país segue 

liderando o ranking mundial na venda do produto e apresentando crescimento contínuo do 

setor. As figuras apresentadas acima contêm dados relativos à exportação de frango brasileira, 

nos anos de 2015 e 2016, especificando quais são os países importadores, quantidades de 

produtos e variedades (frango inteiro, cortes, industrializado, salgado), e o total das exportações 

por país e por região mundial. Nota-se que o Oriente Médio se destaca como maior mercado 

importador dos produtos brasileiros. Isso pode ser justificado, em parte, pelo fato de países de 

tradição muçulmana não consumirem carne suína e utilizarem apenas produtos de origem 
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animal que observem as regras halal. Outro fator a ser apontado é a capacidade brasileira de 

produção e manutenção de um mesmo nível de qualidade, contribuindo para o status de maior 

exportador mundial de carne de frango e derivados, tanto halal como não-halal. 

 

Esses números devem aumentar ainda mais com entrada em conformidade da Indonésia às 

recomendações do painel relativo às barreiras impostas às importações brasileiras. Outra 

questão que contribuiria para a expansão desse mercado é a internalização dos standards 

contidos nos Acordos TBT e SPS e adoção de padrões de bem-estar animal e sustentabilidade. 

Esses são grandes impedimentos ao acesso aos mercados europeu e norte-americanos 

principalmente. Além de também se configurarem como produtores e exportadores de frango 

e derivados (os Estados Unidos lideram a produção do produto), as barreiras técnicas e 

sanitárias adotadas pelos países, apesar de normalmente estarem em conformidade com seus 

compromissos internacionais, são mais rigorosas do que as utilizadas por países em 

desenvolvimento, limitando o acesso a seus mercados de atores que não observam tais 

exigências. 

 

No que concerne ao mercado de carne de frango, é essencial que o Brasil entre em 

conformidade com as novas questões suscitadas pelas Rodada de Doha e pelos acordos sobre 

meio-ambiente, em relação a temas de sustentabilidade e bem-estar animal, principalmente. 

Desse modo, poderá expandir seu alcance comercial no setor de exportação de frango e 

derivados.  

 

4.2 Exportação brasileira de carne suína 

 

Segundo dados da ABPA, nos últimos dez anos, o Brasil aumentou vertiginosamente sua 

produção de suínos. A maior parte dessa produção permanece no mercado interno. Porém, parte 

de sua produção destina-se à exportação, sendo que em 2016, o Brasil foi o quarto maior 

produtor e exportador mundial de carne suína, com 3.731 mil toneladas de produção e 732 mil 

toneladas de exportação do produto, segundo relatório anual formulado pela Associação. Outra 

questão que merece destaque é o diálogo que vem sendo suscitado sobre temas de bem-estar 

animal, que deverá aumentar significativamente nos próximos anos a adoção de medias como 

sistemas de baias coletivas, ao invés de gaiolas de gestação. Em parte, aponta-se a influência 

da União Europeia, que além de grande formadora de tendências mundiais, vem negociando e 

promovendo a adoção de padrões de bem-estar animal em seus acordos comerciais. Apesar de 

não importar carne suína brasileira, as medidas adotadas pela UE impactam todo o cenário 

internacional e pressionam outros governos a seguirem o exemplo do bloco (CNA, 2016). A 

seguir, apresenta-se dados referentes à produção e exportação brasileira de carne suína e 

derivados. 
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Figura 9: Produção Brasileira de Carne Suína (Mil Ton) 

 
Fonte: ABPA 

 

Figura 10: Exportações Brasileira de Carne Suína com as Respectivas Receitas Anuais

 
Fonte: ABPA 
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Figura 11: Exportações Brasileiras de Carne Suína por Produto em 2016 

 
Fonte: MDIC/SECEX e ABPA 
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Figura 12: Exportações Brasileiras por País de Destino em 2015 e 2016 (Ton) 
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Fonte: ABPA 

 

Figura 13: Exportações Brasileiras por Região e Produto em 2015 e 2016 

 
Fonte: ABPA 

 

A produção brasileira de carne de suína, nos últimos anos, apresentou crescimento notável. No 

entanto, as exportações passaram por leves flutuações, ocorrendo reduções nos anos de 2013, 

2014 e 2015 e uma recuperação nas vendas no ano de 2016. China, União Europeia e Estados 

Unidos são os grandes produtores mundiais de carne suína e derivados, sendo que a China 

também é o maior mercado importador do produto, ou seja, os níveis de consumo interno são 

elevados. O segundo maior importador é o Japão, seguido pelo México. O Brasil ocupa o quarto 

lugar, tanto na produção, como na exportação do gênero alimentício. Os maiores mercados 

importadores de cortes de carne suína brasileira localizam-se na Europa Extra-UE e na Ásia, 

sendo a Rússia o destino principal desses produtos em sua região. Hong Kong importa grandes 

quantidades cortes e de miúdos, e Singapura, adquire também cortes de carne suína. Em 2016 

a China também passou a importar cortes provenientes do Brasil. Na América, Venezuela e 

Argentina são os maiores compradores de cortes suínos.  

 

Para o ano de 2018, a ABPA estima que haja uma escalada de 2% a 3% na produção de suínos 

e de 4% a 5% no volume exportado. No entanto, no início desse ano, o Brasil perdeu acesso ao 

mercado da Rússia, devido às sanções temporárias impostas pelo país após a detecção de 

substâncias como ractopamina e outros estimulantes para o crescimento de massa muscular dos 
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animais na carne exportada pelo Brasil. Desse modo, em comparação com o ano de 2017, houve 

queda de 20% nas exportações. Apesar disso, o presidente da ABPA informou aumento das 

exportações para a China e Hong Kong, o que deve compensar o fechamento do mercado russo 

à carne suína brasileira.  

 

Quanto aos mercados norte-americano e europeu no âmbito da União Europeia, não há 

importações por parte do primeiro, e o volume de exportações em direção ao segundo são pouco 

expressivos. Esses mercados permanecem restritos à carne suína e derivados brasileiros, em 

parte pela falha do país em implementar medidas de bem-estar animal, exigidas por esses 

mercados, iniciativa necessária à expansão das relações comerciais brasileiras no setor.   

 

4.3 Exportação brasileira de soja 

 

Apesar de ser uma das culturas mais difundidas no mundo e de sua grande importância 

econômica mundial, a importação da soja em grão se restringe a poucos países, sendo que a 

produção do grão geralmente é consumida pelo mercado interno de cada país. A China é o 

grande importador do produto, respondendo por 65% das importações mundiais da soja em 

grão, segundo o U.S. Department of Agriculture (USDA). No mercado do farelo de soja 

(utilizado como fonte de proteína para complementar rações animais e certos produtos 

industrializados), o principal importador é a União Europeia, sendo que em 2016 os Países 

Baixos e a França foram os maiores compradores da produção brasileira. No mercado de óleo 

de soja bruto e refinados, a Índia representa o maior mercado importador.  

 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, sendo que sua safra 2016/2017 atingiu 

113,923 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Os números de 

exportação da safra citada foram de 51,6 milhões de toneladas de soja em grão, com receita de 

US$19,3 bilhões; 14,4 milhões de toneladas de farelo, com receita de US$ 5,2 bilhões; e 1,2 

milhões de toneladas de óleo bruto, refinado e outros, com receita de US$0,9 bilhões. No setor 

de exportação, segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP), o Brasil liderou as vendas do produto na safra de 2016/2017 e de 2017/2018. 

Demonstrando grande potencial produtivo e exportador no setor, que ao que tudo indica, ainda 

não atingiu seu ápice. 

 

Figura 14: Produção Mundial de Soja por País (Milhões de Ton) 

 

 
Fonte: FIESP 
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Figura 15: Exportações Mundiais de Soja por País (Milhões de Ton) 

 
Fonte: FIESP 
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Figura 16: Exportações Brasileiras, por Países de Destino: Complexo de Soja 2014-2017 

 
Fonte: SECEX 

NCM: Soja Grão: 1201.90.00; 

Farelo: 1208.10.00 e 2304.00.10 a 2304.00.90; 

Óleos: 1507.10.00 a 1507.90.90 

 

O setor de exportação de soja ocupa espaço significativa na economia nacional, representando 

aproximadamente 13% das exportações nacionais (DEPEC). Previsões da FAO e OCDE 

indicam que nos próximos dez anos a produção do país irá ultrapassar a norte-americana. De 

acordo com relatório das organizações, de 2017 a 2026, a produção do país deve crescer numa 

média de 2,6% ao ano, enquanto a dos Estados Unidos ficará na casa do 1% ao ano. Isso se 
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deve ao fato de o Brasil possuir mais terras cultiváveis, que devem experimentar uma grande 

expansão nos próximos dez anos. Se as previsões contidas no documento se concretizarem, 

Estados Unidos e Brasil serão responsáveis por cerca de 80% das exportações mundiais de soja.  

 

Conforme demonstrado na figura, que apresenta dados referentes às importações de soja 

brasileira de 2014 a 2017, boa parte dos países importadores de soja e derivados brasileiros 

aumentaram o volume de bens adquiridos. Observa-se uma tendência de crescimento da 

produção e da demanda mundial no setor. Tome-se a China, por exemplo, apesar de ocupar o 

terceiro lugar na produção mundial, não supre sua demanda interna, importando quantidades 

vultuosas de soja brasileira. O USDA não apresenta expectativas de redução do consumo 

mundial de soja, e a expansão da fronteira agrícola brasileira deverá contribuir para a 

concretização das previsões do relatório da FAO/OCDE. 

 

4.4 Adequações Necessárias para o Preenchimento dos Standards Internacionais  

 

O setor agrícola pode provocar efeitos positivos ou negativos ao meio ambiente, dependendo 

do tempo, escala, tipo e intensidade das atividades, além de fatores agroecológicos e físicos, 

clima e condições meteorológicas. Como efeitos negativos, a agricultura pode provocar a 

degradação do solo, da água (prejudicando ecossistemas fluviais, lacustres e até marinhos) e 

do ar, destruição de habitats naturais e da diversidade. Essas mudanças podem barrar o 

desenvolvimento sustentável da agricultura. Por outro lado, as atividades agrícolas podem criar 

sumidouros de carbono, preservar ecossistemas inteiros e contribuir para sua proteção contra a 

erosão, inundações e deslizamentos de terra.  

 

Um desses problemas levantados em discussões e estudos da OCDE sobre agricultura é o 

carreamento de nitrogênio e fósforo associados à aplicação excessiva de fertilizantes 

comerciais, à pecuária intensiva e à utilização de pesticidas. Os dois aditivos são essenciais 

para a nutrição vegetal, porém também são responsáveis pela eutrofização e suas consequências 

sobre a vida aquática e qualidade da água. Isso faz com que o ser humano possa ser exposto a 

pesticidas através do consumo de alimentos ou água contaminados. Os principais indicadores 

relacionados ao depósito excessivo desses elementos no ambiente são a intensidade da 

utilização de fertilizantes nitrogenados e fosfatados (matéria ativa N e P), que pode atingir 

toneladas por km² de terras agrícolas; a densidade do rebanho, medida pelo número de cabeças 

de bovinos, suínos, ovinos e de caprinos por km² de pastagens; a intensidade do uso de 

pesticidas na agricultura, que pode ser medida pelo consumo aparente ou pelas vendas 

expressas em toneladas de matéria ativa por km² de terras agrícolas. Esse indicador, no entanto, 

pode constituir um primeiro passo para a elaboração de um indicador mais completo, que 

considere fatores como a constituição do solo tratado por pesticidas e uma lista de substâncias 

fixada à escala internacional, pois não considera o grau de toxicidade, persistência e de 

mobilidade dos pesticidas. É preciso destacar, porém, que esses indicadores descrevem 

somente pressões potenciais sobre o meio ambiente e podem encobrir importantes variações 

em nível infranacional (OCDE, 2002, p. 165). 

 

No âmbito da OMC, o Committee on Trade and Environment (CET), criado em 1995, é 

responsável por identificar a relação entre medidas comerciais e medidas ambientais, com o 

objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, e fazer recomendações sobre a 

necessidade de modificações nas disposições do sistema multilateral do comércio, compatíveis 

com o caráter aberto, equitativo e não discriminatório do sistema. Além dos Acordos da OMC, 

existem cerca de 250 acordos relacionados a matérias ambientais, os Multilateral 

Environmental Agreements (MEAs). Com relação aos defensivos agrícolas merecem destaque 
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pelo menos dois acordos, sendo o primeiro The Rotterdam Convention on the Prior Informed 

Consent (PIC) Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International 

Trade, que disponibiliza aos Estados importadores instrumentos e informações pertinentes para 

identificar perigos potenciais e excluir substâncias químicas que eles não podem gerir com 

segurança, ou atua para facilitar o controle dessas substâncias caso já tenham ingressado no 

país. O segundo acordo a ser mencionado é a Convention on the Control of Persistent Organic 

Pollutants, que visa limitar a poluição por poluentes orgânicos persistentes.  

 

Existem dois tipos básicos de requisitos ambientais: os que visam um padrão mínimo ou 

característica de produto normalmente sob a forma de regulamentos técnicos, como requisitos 

dos produtos, ou limite máximo de resíduos (maximum residue limits - MRLs), ou aqueles que 

impõem requisitos de rotulagem e embalagem. Os MRLs são determinados após avaliação de 

estudos de campo feitos pelas indústrias de defensivos agrícolas. Os MRLs estabelecidos pelo 

Codex Alimentarius baseiam-se em práticas agrícolas internacionais e buscam a proteção e 

preservação da saúde humana, assegurando o comércio internacional de alimentos livres de 

barreiras associadas a limites de resíduos.  

 

Nos países em desenvolvimento, mais especificamente para suas empresas exportadoras, os 

requisitos ambientais impostos sobre os produtos constituem barreiras técnicas ao acesso a 

certos mercados. Um dos principais acordos nesse tema é o TBT, que trata tanto das definições 

de regulamentos técnicos como das normas aplicáveis aos processos e métodos de produção. 

De modo geral, as discussões sobre os efeitos dos requisitos ambientais sobre o acesso a 

mercados direcionam seu foco para os regulamentos técnicos ou normas técnicas pertinentes. 

Os procedimentos que devem ser seguidos para determinar que os requisitos estabelecidos 

nestas normas e/ou regulamentos são atendidos podem ser difíceis de se cumprir por pequenas 

e médias empresas de países em desenvolvimento. Procedimentos de avaliação de 

conformidade e certificações requerem tecnologia e costumam ter um alto custo, de modo que 

o país exportador pode não possuir a capacidade tecnológica para comprovar que seu produto 

preenche as exigências e requisitos técnicos dos países exportadores. Quando nos referimos 

especificamente aos defensivos agrícolas, os problemas geralmente estão ligados à 

determinação dos resíduos dessas substâncias, o limite fixado pelo país importador muitas 

vezes é muito próximo (ou em certos casos menor) ao limite de detecção da substância 

(ANTUNES; FERMAN, 2008, p.9).  

 

Outra questão tradicionalmente característica de países em desenvolvimento é que, em sua 

busca pelo rápido crescimento, temas relativos ao meio ambiente tendem a ser colocados em 

segundo plano, a exemplo do que vem ocorrendo na China. De um lado, tem-se a necessidade 

de políticas que visam a expansão econômica, aumento da produção de gêneros de exportação 

e da infraestrutura para tal, de outro, depara-se com tendências mundiais cada vez mais 

evidentes de políticas ambientais e sociais, e consequente criação de normas que objetivam a 

gestão ambiental, sob as quais prospera um senso de interdependência ecológica e econômica 

trazida à tona pela conscientização a respeito do aumento da poluição e contaminação do solo, 

ar e da água, que possui efeitos em escala global. Há um conflito entre aceleração do 

crescimento de economias globais e políticas de fulcro ambiental. Restrições comerciais 

possibilitam a proteção do meio-ambiente, especialmente quando se trata de problemas que 

ultrapassam fronteiras, e devem integrar os acordos ambientais internacionais (ESTY, 1994). 

No entanto, faz-se necessária a reserva de que essas restrições não tenham por efeito reforçar 

a exportação ou proteção de determinada indústria nacional e não sejam contrárias às 

disposições do GATT sobre a não discriminação, mas atuem como exceções para promoção da 
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conservação de recursos naturais esgotáveis e proteção da saúde e da vida das pessoas, animais 

e vegetais (AMARAL, 2009). 

 

O Brasil, apesar ser um grande produtor e exportador mundial de produtos primários, tem como 

um de seus grandes desafios ligados ao cumprimento de padrões, impostos especialmente por 

países europeus, questões inerentes ao tema da sustentabilidade e meio ambiente, como a 

quantidade de pesticidas utilizados em produtos agrícolas, e os resíduos de fertilizantes e 

pesticidas nos solos, na água, e nos alimentos direcionados ao consumidor. Os produtos do 

agronegócio nacional, principalmente os mais competitivos, enfrentam forte protecionismo dos 

países importadores. Esse protecionismo pode se apresentar sob a forma de barreiras tarifárias 

ou barreiras não tarifárias (barreiras técnicas, fitossanitárias, subsídios, etc.). De modo geral, 

as exigências técnicas de países desenvolvidos sobre produtos do agronegócio são bem mais 

rigorosas que as predominantes em países em desenvolvimento, e envolvem custos mais altos. 

Vários defensivos agrícolas banidos pelas nações industrializadas, geralmente por serem muito 

danosas ao ser humano ou ao meio ambiente, continuam sendo amplamente utilizados em 

países em desenvolvimento. Além disso, com o desenvolvimento tecnológico faz com que as 

exigências sobre segurança e qualidade dos produtos se alterem com frequência.  

 

Também merece destaque o fato de o setor agrícola ser muito protegido pelos países, tanto para 

salvaguardar seu mercado interno quanto para proteger seus consumidores. Os exportadores 

apontam como obstáculo ao acesso de mercados externos a burocracia administrativa e a 

burocracia aduaneira no país de destino, além da afirmação de que as tarifas de importação dos 

países e os tributos de origem brasileiros afetam a competitividade. O perfil tarifário aplicado 

sobre produtos brasileiros, mais especificamente sobre a soja, pelos países importadores de 

grãos, farelo (utilizado na maioria das vezes como suplemento rico em proteínas para a criação 

de animais) ou óleo bruto e derivados por vezes permite a importação de certos derivados do 

produto e dificulta a de outros. Exemplo disso é a China, principal destino da soja em grão 

brasileira, no entanto, as alíquotas aplicadas para o acesso ao mercado do país asiático diferem 

muito dependendo da natureza do produto. A taxa de importação para os derivados 

industrializados de soja é de 9%, enquanto para a matéria prima é de 3%.   

 

Nas figuras a seguir pode-se identificar claramente a diferença nas alíquotas cobradas sobre os 

grãos de soja e sobre seus derivados, o que demonstra que um mercado pode ser receptivo a 

uma variação de um produto e dificultar a entrada de outras em seu mercado 
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Figura 17: Perfil Tarifário dos Principais Compradores de Soja em Grão, Farelo e Óleo 

Bruto 

 

a) China 

 

 
 

 
 

 
Fonte: CAPTA/MDIC 

 

b) Espanha 
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Fonte: CAPTA/MDIC 

 

c) Países Baixos 
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Fonte: CAPTA/MDIC 

d) França 
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Fonte: CAPTA/MDIC 

e) Índia 
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Fonte: CAPTA/MDIC 

 

Nas figuras acima estão representadas as tarifas cobradas sobre a soja e derivados provenientes 

do Brasil pelos maiores Estados importadores desses produtos. Conforme demonstrado, as 

tarifas impostas sobre produtos derivados de uma mesma matriz podem variar, muitas vezes 

de maneira desproporcional, especialmente quando não há a adoção de um regime tarifário 

consensual e uniforme como o utilizado pelos países membros da UE. O estabelecimento de 

alíquotas, com grandes variações de um produto para outro, obstaculiza o acesso aos mercados 

do país, correndo o risco de limitar o ingresso de bens em seu território, seja para 

estabelecimento de uma cota ou para proteger a produção nacional, em desconformidade com 

compromissos internacionais assumidos pelo Estado.  

 

Apesar da imposição de certas barreiras se mostrar incondizente com compromissos previstos 

nos acordos do sistema multilateral de comércio, o Brasil ainda precisa se adequar às exigências 

legítimas presentes nesses mesmos acordos. Se o país almeja um status de player competitivo, 

em nível de igualdade de condições com os países mais desenvolvidos, é essencial que o país 

incorpore essas normas com foco em gestão ambiental, fato que já se tornou requisito básico 

para a atuação no comércio internacional, em também em bem-estar animal, pois, apesar de ser 

um ator muito competitivo no setor, é inegável a tendência mundial de consumo de produtos 

de origem animal que obedeçam a requisitos de não crueldade animal. Por um lado, é 

importante que as empresas que integram o setor de defensivos agrícolas conheçam 

previamente as exigências ambientais dos países importadores, para que possam adequar suas 

linhas de produção às demandas de tais mercados, ferramentas já existentes como a base de 

dados do Ponto Focal de Barreiras Técnicas ao Comércio, do INMETRO, e a base de dados e 

os estudos do Sistema de Informação sobre a Indústria Química (SIQUIM), da Escola Química 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), são de grande auxílio nessa empreitada. 

Por outro, é necessária uma maior coordenação entre os órgãos brasileiros competentes para a 

regulação, registro e notificação dessas substâncias, de esforços na busca da conformidade dos 

regulamentos técnicos nacionais com normas internacionais como a ISO e o Codex 
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Alimentarius, e do auxílio da OMC como fórum de discussão e resolução de controvérsias. 

Somando-se a isso, o uso das boas práticas regulatórias para elaboração e imposição de padrões 

e requisitos também é fundamental.  

 

5. Regulação Comercial Internacional sobre o Comércio Internacional de Alimentos 

 

Adotando a metodologia de análise setorial transversal do quadro regulatório de grandes temas 

do comércio internacional, proposta pela Professora Vera Thorstensen, a seguir tem-se uma 

breve análise das organizações, órgãos e agências reguladoras responsáveis pela criação, 

implementação e fiscalização de normas e regras referentes ao comércio de agroalimentos 

provenientes do Brasil no sistema multilateral de comércio, abordando os acordos multilaterais 

e preferenciais integrados pelo país, e os sistemas regulatórios da União Europeia, Estados 

Unidos e Mercosul. Essa análise se faz necessária, pois o comércio global vem sendo redefinido 

por uma visão global da governança do comércio internacional, e a regulação adotada pelos 

atores a seguir impacta a economia e o comércio nacional e internacional. A expansão das 

atividades econômicas depende da interação de diferentes atores internacionais e sofre os 

efeitos de políticas que refletem a ordem econômica de seu respectivo país ou bloco regional, 

motivo pelo qual as normas ou regras supressoras de impasses políticos e econômicos são 

discutidas e negociadas entre os principais atores internacionais e por um número expressivo 

de países (THORSTENSEN, 2011). 

 

5.1 Regras Multilaterais 
 

O sistema multilateral de comércio centraliza-se na OMC e é constituído por diversos acordos 

multilaterais, os quais tratam de variados aspectos ligados ao intercâmbio de bens e serviços. 

Uma série de princípios fundamentam esse sistema, destacando-se o da não-discriminação, da 

transparência e o do compromisso único (single undertaking).  

 

Os principais Acordos da OMC sobre o tema dos alimentos de origem agrícola e pecuária são 

os Acordos TBT e SPS, como já explicado anteriormente, os quais tratam de barreiras técnicas 

ao comércio e medidas sanitárias e fitossanitárias, que por sua vez se baseiam, entre outras, em 

disposições do Codex Alimentarius, da International Organization of Standardization (ISO), 

da FAO, da World Organization for Animal Health (WOAH), e do Office International des 

Epizooties. Além disso, outros acordos possuem grande influência sobre questões relacionadas 

ao comércio internacional de bens agrícolas, como o Agreement on Agriculture (AoA), o 
Agreement on Import Licensing Procedures e o Agreement on Preshipment Inspection.   

 

Esses acordos são representam uma materialização de esforços de compatibilização de regras, 

processos, normas e princípios que podem ter observância diversa em países que tenham 

relações comerciais entre si, o que se torna uma barreira ao comércio. Essas regras são 

internalizadas pelas partes normalmente através de ajustes em seus arcabouços normativos, 

com aprovação de nova legislação e revisão de normas já existentes de maneira convergente.    

 

5.2 Acordos Preferenciais 

 

Tem-se observado uma tendência no comércio internacional de avanço crescente dos acordos 

preferenciais de comércio. Esses acordos aprofundam áreas trabalhadas de forma incompleta 

pela OMC e estende-se a temas que não chegaram a ser objeto de acordos multilaterais. 

Questões abarcadas pelo mandato da OMC, como tarifas, administração aduaneira, medidas 

sanitárias e fitossanitárias, barreiras técnicas, propriedade intelectual, serviços, são retomados 
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com maior profundidade nos acordos preferenciais, utilizando como base as normas contidas 

nos acordos da OMC, ou, como tem ocorrido nos acordos mais recentes, nos quais são tratados 

temas não contemplados nos mandatos negociadores da OMC.  

 

O Brasil ainda participa de poucas negociações preferenciais. O país dispõe dos acordos 

celebrados no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), e além destes, 

somente acordos restritos com Índia, Israel, União Aduaneira da África Austral (SACU), Egito 

e Palestina, dos quais apenas os dois primeiros estão em vigor.  

 

Na ALADI, são abordadas questões referentes à preferência tarifária regional; ao Acordo para 

a liberação e expansão do comércio intrarregional de sementes, o qual busca liberar o comércio 

intrarregional de sementes e estabelecer condições de desenvolvimento harmônico dos 

sistemas nacionais de sementes; e ao Acordo de Cooperação e Intercâmbio de Bens nas Áreas 

Cultural, Educacional e Científica, que busca a formação de um mercado comum de bens 

culturais.  

 

5.3 União Europeia  
 

A União Europeia é uma união econômica e política sui generis, um bloco regional em seu 

estado de integração mais avançado, constituída por 28 países europeus, abarcando grande 

parte do continente. Com grande supressão do controle nas fronteiras entre os países membros 

permite-se que as pessoas, e a maioria dos bens, serviços e capitais circulem livremente. Criada 

num contexto pós Segunda Guerra Mundial, a antecessora da UE, a Comunidade Econômica 

Europeia (CEE), era composta por apenas seis países (Alemanha, Bélgica, França, Itália, 

Luxemburgo e Países Baixos), com posterior aderência de mais 22 países, criando um grande 

mercado único. Inicialmente essa organização tinha caráter meramente econômico, porém 

evoluiu de modo a se transformar em uma união com vasta gama de domínios de intervenção, 

que se estende por temas como clima, meio ambiente, saúde, segurança, etc. Até que em 1993, 

a Comunidade Econômica Europeia passou a denominar-se União Europeia, em reflexo dessa 

evolução.  

 

Em decorrência de seu nível de integração, a UE se estrutura de modo a garantir a transparência 

e o funcionamento democrático de suas instituições. Norteando-se pelo princípio da 

democracia representativa, os cidadãos do bloco são diretamente representados no Parlamento 

Europeu, eleito por sufrágio universal. Os Estados membros são representados no Conselho 

Europeu e no Conselho da União Europeia. O Parlamento desempenha funções relativas a 

responsabilidades legislativas, orçamentais e de supervisão. O Conselho Europeu, integrado 

por Chefes de Estado e de Governos dos países da UE, pelo Presidente da Comissão Europeia 

e pelo Alto Representante da União para os Negócios estrangeiros e a Política de Segurança, 

define orientações e prioridades gerais da União. Já o Conselho da União Europeia é composto 

por ministros dos governos de cada país membro, e tem como função dar voz aos governos dos 

países, aprovar legislação e coordenar políticas. 

 

O processo de tomada de decisão na União Europeia tem como protagonistas o Conselho 

Europeu, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia. À Comissão compete propor medidas 

nas áreas incluídas no Tratado, encaminhando projetos de lei ao Parlamento e ao Conselho, que 

poderão promulgar a legislação se e quando houver consenso sobre um texto. É também papel 

da Comissão notificar a OMC sobre projetos de lei considerados pertinentes diante das 

barreiras técnicas e medidas sanitárias e fitossanitárias. Essas instituições são dirigidas pelo 

caráter supranacional da União. 
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Figura 18: EU – Processo de Decisão da UE 

 

 

 
Fonte: CCGI – EESP/FGV 

 

Ao analisar a área de vigilância sanitária e temas tratados sob a égide dos Acordos TBT e SPS, 

nota-se que boa parte das questões são de competência da Direção-Geral da Saúde e Segurança 

dos Alimentos, cujas funções envolvem proteção e melhora da saúde pública; alimentação 

segura e saudável na Europa; proteção da saúde e do bem-estar animal; e proteção dos cultivos 

e florestas. A Comissão Europeia está dividida em direções, conhecidas como Direções-Gerais 

(DGs), e serviços. As DGs são classificadas de acordo com as políticas pelas quais são 

responsáveis.  Também em relação ao meio ambiente e à vigilância sanitária, e uma extensa 

gama de outras áreas, três organizações são responsáveis pelo desenvolvimento de normas 

técnicas e de qualidade europeias: European Committee for Standardization (CEN), European 

Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) e European 

Telecommunications Standards Institute (ETSI). As três organizações de padronização 

europeias cooperam entre si em matérias de política e regulação técnica de interesse comum. 

As normas técnicas europeias publicadas pelo CEN-CENELEC são desenvolvidas por peritos, 

estabelecidos por consenso e aprovadas pelos membros do CEN-CENELEC, e seu uso é 

voluntário, no sentido de não haver uma obrigação legal automática para sua aplicação. No 

entanto, leis e regulações podem referir-se aos standards e até mesmo tornar sua aplicação 

compulsória.  

 

O CEN tem como funções a “harmonização das normas técnicas nacionais publicadas pelos 

membros da própria organização; a promoção e priorização do desenvolvimento de normas 

técnicas dentro da ISO e a adoção e implementação de normas técnicas ISO; a preparação de 

normas técnicas europeias apenas quando justificados pelas necessidades do mercado europeu; 

a adoção de normas técnicas europeias nos âmbitos domésticos e a retirada de qualquer norma 

técnica nacional conflitante; apoio para a normalização mundial e a promoção da participação 

europeia no trabalho da ISO; o fornecimento de uma interface às associações industriais 

europeias, às instituições da União Europeia e à Associação Europeia de Livre Comércio 

(EFTA); e a cooperação com CENELEC e ETSI quando apropriado” (THORSTENSEN; 

BADIN, 2017, p. 54). 

 

O CENELEC atua objetivando a normalização no campo da engenharia eletrotécnica. Os 

setores abarcados pelas atividades conjuntas da organização são, entre outros, os ligados à 

acessibilidade, defesa e segurança, eficiência energética, rotulagem energética, ecodesign e 

gestão de energia, saúde e segurança. A normalização do CEN e CENELEC é feita pelos 

organismos nacionais dos membros.  
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O ETSI, por sua vez, produz normas técnicas que incidem mundialmente sobre a tecnologia da 

informação e telecomunicações, incluindo tecnologias fixas, móveis, de rádio, broadcast e 

internet. Seu papel é produzir e manter as normas técnicas requeridas por seus membros. No 

ETSI a indústria pode se envolver diretamente no processo de desenvolvimento de 

especificações, enquanto no CEN e CENELEC seu acesso se dá por meio de organismos 

nacionais de normalização. 

 

Prosseguindo para áreas temáticas mais específicas, temos que a política ambiental é de 

competência partilhada entre a UE e os Estados-Membros. Da parte da União Europeia, a 

Direção-Geral (DG) para o Ambiente é o departamento da Comissão dotado de competência 

para atuar sobre as políticas sobre meio ambiente, trabalhando com diversos serviços para 

desenvolver e implementar a política ambiental (DG Ação Climática, DG Cooperação 

Internacional e Desenvolvimento, DG Agricultura e Desenvolvimento Rural, etc.). A Direção-

Geral para o Ambiente divide-se em seis direções, estas divididas em unidades temáticas, 

conforme o seguinte esquema: 

 

Figura 19: Divisões da Direção-Geral para o Ambiente 

 
Fonte: DG Ambiente 

 

A European Environment Agency (EEA) é a agência da UE responsável pelo fornecimento de 

informação consistente e independente sobre o meio ambiente. Sua atuação consiste 

basicamente em auxiliar os países da UE e aos demais membros na tomada de decisões 

essenciais sobre a melhora do meio ambiente, sobre a integração considerações de natureza 

ambiental nas políticas econômicas e a sustentabilidade; coordenar a Rede Europeia de 

Informação e de Observação do Ambiente (Eionet).  

 

Dentro do CEN e CENELEC também existem comitês técnicos que tratam de questões 

relativas ao meio ambiente e à vigilância sanitária, a exemplo do CEN/SS C01 (Food products), 

do CEN/TC 163 (Sanitary appliances) e do CEN/TC 327 (Animal feeding stuffs - Methods of 

sampling and analysis). 

 

A Direção-Geral de Saúde e Segurança dos Alimentos é responsável pela maioria das questões 

ligadas à vigilância sanitária. Além disso, podem ser listados os seguintes objetivos principais: 

proteção e melhora da saúde pública; segurança alimentar na Europa; proteção da saúde e bem-
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estar animal; proteção dos cultivos e florestas. Essas funções levam fazem com que a DG 

interaja com uma gama variada de agências da UE, especialmente com a European Food Safety 

Agency (EFSA), a European Medicines Agency (EMA), o European Centre for Disease 

Prevention and Control (ECDC), o Community Plant Variety Office (CPVO), a Consumers, 

Health, Agriculture, and Food Executive Agency (CHAFEA), e a European Chemicals Agency 

(ECA) (THORSTENSEN; BADIN, 2017, p. 72). 

 

As atividades de normalização na Europa têm seguido a tendência de se deslocar do nível 

nacional para os níveis europeu e internacional. O consenso sobre a concentração da produção 

de normas técnicas pelas três Organizações Europeias de Normalização (CEN, CENELEC, 

ETSI) e reconhecimento destas como as fornecedoras de normas técnicas de qualidade 

europeias demonstra essa tendência num viés mais prático. Além dessas organizações, os 

organismos nacionais de normalização ainda desempenham papel importante na normalização 

europeia e internacional, auxiliando na obtenção de consenso no âmbito nacional, no trabalho 

técnico e conectando os atores do mercado.  

 

Existem também iniciativas, especialmente por parte do CEN-CENELEC, para o 

aprofundamento da cooperação com a Comissão Europeia no âmbito da UE, assim com 

diálogos com organizações de desenvolvimento de normas técnicas dos Estados Unidos, 

visando consolidar a cooperação transatlântica no campo da normalização técnica em direção 

à convergência regulatória.  

 

A experiência da UE tem demonstrado a necessidade de melhores formulações políticas e do 

estabelecimento de órgãos de fiscalização regulatória para a promoção de benefícios gerados 

pela regulação internacional para o comércio global e harmonização dos mercados 

(THORSTENSEN; BADIN, 2017).  

 

5.4 Estados Unidos 

  

Nos Estados Unidos, é reservada ao Congresso a competência de decidir sobre questões 

envolvendo comércio internacional e a criação, por meio de lei, de agências reguladores e 

departamentos a nível federal. Essas agências e departamentos regulam atividades de 

determinado setor da economia, emitindo regulamentos de cumprimento obrigatório no 

território nacional. As agências e departamentos competentes para desenvolvimento e 

implementação de normas nacionais sobre temas envolvendo TBT e SPS são a Food and Drug 

Administration (FDA); USDA; o National Institute of Standards and Technology (NIST) e a 

Environmental Protect Agency (EPA) (THORSTENSEN; BADIN, 2017). 

 

A FDA é uma agência vinculada ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos -Department 

of Health & Human Services (HHS), e tem o objetivo de garantir que todos os alimentos 

comercializados no mercado americano, com exceção de carnes de gado e suínos e alguns 

produtos à base de ovos, sejam seguros ao consumo. O USDA atualmente tem o objetivo de 

desenvolver e executar leis federais que versam sobre agricultura, pecuária, manejo florestal e 

alimentação, respondendo às necessidades dos produtores, promovendo o comércio e a 

produção agropecuária, assegurando o caráter nutritivo e a segurança de alimentos, além de 

proteger recursos naturais, estimular comunidades rurais e trabalhar para o fim da fome 

nacional e internacionalmente. Também são de sua competência os produtos sobre os quais a 

FDA não emite regulação, as carnes de gado e suína e alguns produtos à base de ovos.  
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O NIST busca promover a inovação e a competitividade industrial através da metrologia, dos 

standards, e da tecnologia, visando aumentar a segurança econômica e melhorar a qualidade de 

vida dos americanos. E a EPA foi criada com o objetivo de unir em uma agência as atividades, 

em nível federal, de pesquisa, monitoria, desenvolvimento de standards e de fiscalização 

voltadas para a proteção ambiental. Seu principal foco é proteger a saúde humana e do meio 

ambiente nos Estados Unidos.  

 

Cabe ressaltar o papel das organizações normalizadoras estadunidenses, responsáveis pelo 

desenvolvimento de standards voluntários, especialmente o Instituto Nacional Americano de 

Normas Técnicas (ANSI). O sistema norte-americano possui a particularidade de defender um 

sistema regulatório aberto, no qual o desenvolvimento de standards é feito pelo mercado e 

responde a interesses econômicos e sociais, aliados à valorização de um ambiente coerente e 

não impeditivo da atividade econômica. Por essa razão, é conferida grande importância à 

regulação no cenário político do país, o que tem impacto na adoção de medidas que assegurem 

a coerência e convergência regulatória.  

 

Os Estados Unidos desenvolvem iniciativas direcionadas à convergência regulatória através de 

diferentes arranjos com seus parceiros comerciais, tendo a OMC como foro mais adequado 

para a resolução de questões ligadas aos Acordos TBT e SPS. Esses acordos orientam a 

produção de novos regulamentos técnicos pelas agências reguladoras e departamentos 

governamentais norte-americanos, indicando a conformidade dos processos regulatórios do 

país com seus compromissos internacionais. O país também possui mecanismos de consulta, a 

exemplo do Diálogo Comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, que podem fazer parte de 

Acordos de Livre Comércio ou iniciativas de diálogos bilaterais ou plurilaterais. Dessa forma, 

as políticas de convergência regulatória norte-americanas são caracterizadas pela conformidade 

com os compromissos internacionais às quais o Estado se vincula, e pelo estabelecimento de 

mecanismos de consulta com seus parceiros comerciais.  

 

5.5 Mercosul 

 

A criação do Mercosul se deu por meio do Tratado de Assunção (1991), assinado por 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O objetivo primordial do primeiro tratado foi a 

integração dos Estados membros pela livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, 

estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC), adoção de uma política comercial 

comum e coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais, além da harmonização 

legislativa em áreas relevantes. Porém, o Mercosul teve sua configuração atual instituída no 

Protocolo de Ouro Preto (1994), o qual reconhece a personalidade jurídica de direito 

internacional do bloco, conferindo-lhe competência para negociar, em nome próprio, com 

outros países, grupos e organismos internacionais. Ademais, o bloco se caracteriza pelo 

regionalismo aberto, ou seja, não incentiva apenas o comércio no âmbito do Mercosul, e sim 

um intercâmbio com outros parceiros comerciais. Em adição aos Estados membros, são 

Estados Associados do Mercosul a Bolívia (em processo de adesão), Chile, Peru, Colômbia, 

Equador, Guiana e Suriname. Sendo assim, todos os países da América do Sul integram o bloco 

sob um dos dois regimes (MERCOSUL).  

 

A ALADI é um organismo intergovernamental que sucedeu o processo, iniciado pela 

Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), de incentivo à expansão da 

integração regional. O Tratado de Assunção não foi protocolizado na ALADI, porém os países 

membros do Mercosul decidiram assinar como parte do Tratado um Acordo de Alcance Parcial 

de Complementação Econômica de conformidade com o Tratado de Montevidéu (1980), este 
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registrado na ALADI, com o escopo de facilitar a criação de condições necessárias para o 

estabelecimento do Mercado Comum. A convergência regulatória não é essencialmente um 

tema central para os membros da Associação. Apesar disso, os países membros do Mercosul, 

todos participantes da ALADI, fizeram uma tentativa inicial de integração, forma de 

cooperação que visa a harmonização dos sistemas regulatórios de todos os países do bloco, que 

tem como um de seus objetivos basilares o aperfeiçoamento da União Aduaneira. No entanto, 

um dos maiores obstáculos a esse processo é a disparidade de instituições normalizadoras 

nacionais competentes para harmonizar as normas e princípios de cada país com a agenda do 

bloco.  

 

Apesar do enfoque conferido à integração regional através, principalmente, da União 

Aduaneira, os países que integram o Mercosul são grandes produtores e exportadores de 

alimentos, de modo que a harmonização dos regulamentos técnicos incidentes sobre os gêneros 

alimentícios tem papel fundamental na eliminação de obstáculos técnicos e facilitação do 

intercâmbio comercial, fortalecendo o processo de integração.   

 

O processo de aprovação de uma nova regulação no âmbito do Mercosul funciona basicamente 

da seguinte forma: a Comissão de Comércio do Mercosul apresenta propostas de normas e 

regulações e os estudos sobre os quais tais propostas foram embasadas aos órgãos decisórios 

do bloco (a Comissão Parlamentar Conjunta e o Foro Consultivo Econômico-Social). Caso 

haja aprovação unânime da proposta, por todos os representantes dos Estados-membros, a 

proposta precisa ser internalizada pelas agências e órgãos normalizadores de cada país.   

 

A aprovação de regulações ou standards é considerada atividade dos Estados, sendo que é 

conferida prioridade à harmonização de regulações técnicas que possam constituir barreiras 

técnicas desnecessárias ao comércio intrarregional. Ademais, é indicado que os standards 

voluntários usados nesse processo sejam aqueles produzidos por órgãos de padronização 

internacionais (ISO, FAO, OIE, Codex Alimentarius, etc.) ou regionais (COPANT, AMN, etc.), 

e depois submetidos à internalização pelos órgãos e agências domésticas, de modo a evitar 

incompatibilidades regulatórias entre os sistemas de cada Estado-membro. Nesse processo de 

conformidade, especialmente entre os sistemas de análise de conformidade de cada membro, 

os países trabalham para estimular a participação dos seus órgãos de acreditação na Inter-

American Accreditation Cooperation (IAAC), uma associação regional de órgãos de 

acreditação e outras organizações ligadas aos interesses na análise de conformidade nas 

Américas. Para garantir a transparência, os Estados trabalham com o Secretariado Geral da 

ALADI e com a Pan American Technical Standards Commission (COPANT) e outras 

entidades regionais relevantes.  

 

A política do Mercosul sobre SPS é definida majoritariamente em nível nacional, visto que 

cada país apresenta e defende seus padrões internos nos encontros do bloco. A harmonização 

sanitária e fitossanitária no Mercosul, quando ocorre, é feita principalmente pela Comissão de 

Saúde Animal (CSA) e Comissão de Saúde Vegetal (CSV). Ambas precisam reportar ao SGT 

8 (Subgrupo de Trabalho 8), responsável pelo tema da agricultura. Esses temas são definidos 

em consenso pelos membros do MERCOSUL, dentro de suas competências. Outros órgãos 

especializados também foram criados para o combate de doenças e para atuar no processo de 

conformidade com os requisitos de saúde animal, segurança alimentar, rastreamento de 

alimentos, dentre outras funções ligadas ao tema.  

 

Em relação à harmonização de barreiras técnicas, ocorre a produção de standards técnicos pela 

Associação de Normalização do Mercosul e do SGT 3, um dos 18 subgrupos de trabalho do 
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Grupo do Mercado Comum, responsável pela discussão da eliminação de barreiras técnicas. 

Esses standards posteriormente precisam ser internalizados pelos Estados membros. A 

internalização ocorre pelas agências normalizadoras de cada país, no caso do Brasil, pode-se 

citar o INMETRO. Nos demais membros do bloco, essa função tem uma condição ministerial, 

sendo que na Argentina a função normalizadora no campo da regulação técnica fica a cargo do 

Ministério da Economia e Produção (MECON); no Paraguai, o Ministério da Indústria e 

Comércio opera diretamente no Subgrupo (MIC); no Uruguai, temos o Ministério da Indústria, 

Energia e Mineração (MIEM); e na Venezuela, o Ministério do Poder Popular para o Comércio 

desempenha essa função técnica.     

 

Figura 20: Instituições Componentes do Processo de Decisão do Mercosul 
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Fonte: Comissão Europeia 

 

O processo de decisão no âmbito do Mercosul, de certo modo, se assemelha ao da União 

Europeia, uma comissão apresenta propostas regulatórias, enquanto dois órgãos consultivos 

realizam a análise e aprovação unânime ou rejeição desta. A grande dificuldade com a qual se 

depara o processo de harmonização almejado pelo Mercosul decorre predominantemente da 

complexidade e dificuldade da implementação das regulações e standards aprovados, visto que, 

após o consenso de todos os representantes dos países membros, a nova regra ou norma precisa 

ser internalizada por cada Estado, individualmente. Esse processo tem se mostrado demorado 

e de difícil execução. As agências normalizadoras nacionais não dialogam entre si, impedindo 

a coerência regulatória interna, o que atua como obstáculo aos processos de cooperação e 

harmonização regulatória no bloco regional.  

 

Essa não harmonização impacta diretamente o Brasil, pois as discrepâncias regulatórias entre 

os sistemas nacionais limitam o acesso do país aos mercados dos demais membros. Em tese, 

conferir a cada Estado a competência para internalizar as regras aceitas com unanimidade 

observa a soberania de cada nação, porém, diferentemente do modelo europeu, no qual também 

não há dispositivo legal imediato que imponha a conformidade, tal sistema na América do Sul 

parece não ter a eficiência desejada.   

 

5.6. Brasil 

 

As políticas regulatórias brasileiras sobre questões técnicas, sanitárias, fitossanitárias e 

ambientais, relevantes ao comércio internacional, são estruturadas em sistemas3 compostos por 

vários órgãos. A complexa arquitetura regulatória nacional decorre da racionalidade política 

descentralizada do país, que utiliza uma lógica de institucionalização de sistemas, na qual 

impera o prisma federal.  

                                                
3 Aqui, realiza-se um exame simplificado dos principais sistemas responsáveis pela política regulatória nas áreas 

técnica, sanitária, fitossanitária e ambiental. Cada um desses sistemas é composto por uma rede complexa de 

órgãos e entes que possibilitam o cumprimento de suas atribuições, ponto que não é objeto do presente trabalho. 



 
 

 52 
 

 

A implementação dessas políticas regulatórias é realizada a partir da repartição de 

competências constitucionais e de atribuições gerais de competência da União, ao mesmo 

tempo, os Ministérios desempenham a função prática de efetivação dessas políticas em suas 

respectivas áreas, diretamente ou com participação das autarquias instituídas para tal 

(THORSTENSEN; BADIN, p. 170). 

 

A competência para legislar sobre as medidas técnicas industriais, tratadas no Sistema de 

Medidas, é privativa da União, por previsão constitucional, delegando ao MDIC a função de 

atender às questões ligadas à “metrologia, normalização e qualidade industrial”. A vigilância 

sanitária é de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), coordenado e fiscalizado pelo 

Ministério da Saúde. A responsabilidade por temas de proteção sanitária animal e vegetal e de 

fiscalização de insumos usados em atividades agropecuárias recai sobre o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Já os temas sobre o meio ambiente estão sob o encargo 

de todos os entes da federação, assim como a competência para protege-lo, por previsão 

constitucional. Porém, em nível federal, a competência para formular, implantar e monitorar 

políticas nacionais de proteção ao meio ambiente pertence ao Ministério do Meio Ambiente.  

 

No plano prático, as políticas de comércio exterior estão sob o encargo da CAMEX, definindo 

diretrizes e procedimentos atinentes à implementação da política de comércio exterior nacional, 

com vistas a expandir a participação internacional do país e torna-lo um agente mais 

competitivo no cenário global. Também define as diretrizes e orientações sobre normas e 

procedimentos aplicados sobre as importações e exportações. A Secretaria-Executiva da 

CAMEX opera no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, órgão da administração direta 

que auxilia o Presidente na elaboração da política exterior nacional. Dentro do MRE existem 

divisões específicas direcionadas à área técnica, sanitária, fitossanitária e ambiental. A Divisão 

de Acesso a Mercados (DACESS) trata das questões técnicas bilaterais e multilaterais; a 

Divisão de Agricultura e Produtos de Base (DPB) é responsável pelas diretrizes da política 

exterior relativas ao comércio internacional de produtos agrícolas e da pesca; e a Divisão de 

Política Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (DPAD) acompanha e orienta os 

posicionamentos oficiais do Brasil quanto às questões ligadas à conservação e uso sustentável 

do ambiente terrestre e aquático. 

 

Os quatro Sistemas Nacionais nas áreas técnica, sanitária, fitossanitária e ambiental são o 

SINMETRO, o SNVS, o SUASA e o SISNAMA, responsáveis pela formulação, 

implementação e monitoramento das políticas regulatórias em suas respectivas searas. Cada 

um desses sistemas engloba a participação de diversos entes, decorrente de um processo de 

descentralização e desconcentração administrativa (NOHARA, 2017). 

 

A principal função do SINMETRO é elaborar e executar a política nacional de metrologia, 

normalização e certificação referentes à qualidade de produtos, processos e serviços. Também 

busca promover a competitividade nacional através de ações de aumento da qualidade e 

produtividade de bens e serviços fornecidos pelo país. O Sistema é integrado por órgãos, 

decorrentes de atos de desconcentração. Exemplos desses órgãos que compõem o SINMETRO 

são o MDIC, órgão da administração indireta; o Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), órgão colegiado que compõe a estrutura 

do MDIC, órgão normativo do SINMETRO e supervisor do INMETRO; a SECEX, atuante nas 

negociações internacionais que tratam de barreiras técnicas em âmbito multilateral, 

hemisférico, regional ou bilateral. Há uma intrincada rede de Comitês, entidades, associações, 

institutos, autarquias, que integram a estrutura do Sistema. 
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O SNVS é parte do Sistema Único de Saúde e é constituído por órgãos de vigilância sanitária 

municipal, estadual e federal, desconcentração justificada pela competência concorrente da 

União, Estados e Distrito Federal sobre questões de proteção da saúde (NOHARA, 2017). Os 

municípios podem legislar de maneira suplementar sobre o tema, quando não há legislação 

estadual ou federal, ou estas são insuficientes. Em nível federal, o SNVS é composto pela 

ANVISA, uma agência reguladora executiva, sob regime de autarquia especial e vinculada ao 

Ministério da Saúde, e pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). 

No âmbito estadual, é integrado pelos órgãos estaduais de vigilância sanitária das Secretarias 

de Estado de Saúde e os Laboratórios Centrais (LACEN) (THORSTENSEN; BADIN, p. 198).  

 

No âmbito do SUASA, articulado com o SUS, são organizadas as ações de vigilância e defesa 

sanitária dos animais e vegetais. Esse Sistema divide-se em quatro subsistemas de inspeção e 

fiscalização: Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA); 

Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (SISBI-POV); Sistema 

Brasileiro de Inspeção de Insumos Agrícolas e Sistema Brasileiro de Inspeção de Insumos 

Pecuários. Cada um responsável pelo planejamento, coordenação e execução de atividades em 

suas respectivas áreas. Cabe mencionar que o MAPA atua como Instância Central e Superior, 

coordenando e acompanhando a implementação de decisões referentes ao setor agropecuário e 

contribuindo na formulação de normas técnicas, sanitárias e fitossanitárias aplicáveis aos 

produtos agropecuários e alimentos para animais.  

 

De modo geral, o MAPA é responsável por conteúdos relativos à defesa sanitária animal e 

vegetal, fiscalização de insumos e serviços ligados a atividades agropecuárias, classificação e 

inspeção de produtos e derivados animais e vegetais. O Ministério desempenha suas funções 

através da elaboração de regulamentos, elaboração e condução de análises de risco de pragas e 

doenças transmitidas na importação ou exportação de produtos e matérias-primas, participação 

na elaboração de normas internacionais sanitárias e fitossanitárias, etc.  

 

Criado a partir da Lei 6.938/81, o SISNAMA foi fundado sob a premissa de que é competência 

comum da União, estados, Distrito Federal e municípios a proteção do meio ambiente e 

combate à poluição em qualquer forma, além da preservação das florestas, da fauna e flora. 

Também é previsto constitucionalmente o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado. Para assegurar esse direito, a Política Nacional do Meio Ambiente foi delineada 

com vistas a preservar, melhorar e recuperar o meio ambiente e garantir o desenvolvimento 

socioeconômico, a segurança nacional e a proteção da dignidade humana. Para atingir tais 

metas, a Política Nacional do Meio Ambiente utiliza vários instrumentos, dentre eles normas 

de qualidade ambiental, incentivos à produção e instalação de equipamentos, criação ou 

absorção de tecnologia, todos direcionados à ampliação da qualidade ambiental. Diversos 

órgãos componentes do SISNAMA efetivam esses instrumentos, a exemplo do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão deliberativo e consultivo do SISNAMA; o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgão 

executor; o Ministério do Meio Ambiente, órgão central do sistema; e outros órgãos locais ou 

seccionais.   

 

Conforme mencionado, as políticas regulatórias brasileiras referentes a temas das áreas técnica, 

sanitária, fitossanitária e ambiental com impacto sobre o comércio internacional do país são 

organizadas em sistemas nacionais, e postas em prática através do processo de regulação, o 

qual implica em hierarquia e legitimidade, princípios da atividade administrativa estatal 

(NOHARA, 2017). Após a reforma estatal ocorrida na década de 1990, observou-se no país 
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uma tendência normativa voltada às boas práticas regulatórias, a criação do PRO-REG, apesar 

do instituto não ter obtido sucesso, foi um reflexo dessa perspectiva. Faltava ao Programa maior 

especificidade, visto que não apresentava regramentos precisos no sentido de proporcionar 

práticas regulatórias eficientes. Dessa forma, foi preciso que cada Sistema criasse seu próprio 

ambiente regulatório.  

 

Cada um desses sistemas ambiciona ter seu modelo de coerência regulatória, investindo em 

iniciativas de boas práticas regulatórias. O problema surge quando essas iniciativas não se 

alinham, conflitando umas com as outras e criando um ambiente regulatório incoerente, no qual 

o diálogo entre os órgãos, entes, agências, é insuficiente ou inexistente. Para que haja um 

processo de regulamentação efetivo e eficiente em relação às boas práticas regulatórias, que 

impactarão positivamente o comércio internacional, é necessário um aprimoramento da 

governança regulatória que conduza à uniformização de normas e regras sob um mesmo 

modelo de coerência. Dessa forma, com um ambiente interno organizado, o Brasil poderá mais 

facilmente se adequar e internalizar padrões, normas e regras internacionais, ampliando sua 

participação e competitividade no comércio global.  

 

6. Disputas Recentes Envolvendo o Brasil na OMC 
 

O Brasil está envolvido em disputas que tratam de TBT, SPS, assim como conteúdos dispostos 

no GATT 1994 e em vários acordos multilaterais celebrados no âmbito da OMC, a exemplo do 

Acordo sobre Agricultura e do Acordo sobre Procedimentos de Licença de Importação.  

 

O Acordo TBT prevê a criação de um Comitê de Barreiras Técnicas ao Comércio (CTBT), que 

se reunirá conforme necessário, ao menos uma vez ao ano, para oportunizar aos membros a 

realização de consultas sobre qualquer questão referente ao funcionamento do acordo ou à 

realização de seus objetivos, assim como demais funções atribuídas pelo acordo ou pelos 

membros. Esse Comitê se apresenta como fórum de discussões de questões que possam surgir 

nas trocas de informações exigidas pelas normas de transparência do TBT. O trabalho do 

Comitê envolve dois tipos de atividades: a revisão de medidas regulatórias restritivas, discussão 

de preocupações comerciais específicas, e o fortalecimento da observância do acordo. 

(THORSTENSEN; BADIN, 2017, p. 34). 

 

Até 2017, mais de 50 casos sobre TBT foram levados ao órgão de solução de controvérsias 

(OSC) da OMC (THORSTENSEN; BADIN, P. 39). A maioria dessas disputas se concentram 

nos primeiros anos de funcionamento do órgão. Atualmente, a média é de um caso por ano. A 

principal explicação para a redução do número de casos levados ao OSC é a crescente eficiência 

do Comitê TBT, atuante como instância não jurisdicional de solução de controvérsias que 

envolvam barreiras técnicas.   

 

Assim como o TBT, o Acordo SPS também tem disposições para criação de um Comitê 

específico, o Comitê de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (CSPS). Ele atua informalmente 

como instância privilegiada de discussões de medidas SPS que possam prejudicar o comércio 

internacional e sobre aspectos de execução do acordo. Também mantém cooperação com 

organizações internacionais competentes para tratar do tema, principalmente com a Comissão 

do Codex Alimentarius, o Escritório Internacional de Epizootias e o Secretariado da Convenção 

Internacional sobre Proteção Vegetal, buscando garantir a melhor consultoria técnica e 

científica para a implementação do acordo. Caso haja uma disputa envolvendo matéria de 

medidas sanitárias ou fitossanitárias, utiliza-se o procedimento normal do OSC da OMC 

(WTO, 2010, p. 11). 
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Para colocar em perspectiva principalmente a importância dos Acordos sobre medidas 

sanitárias e fitossanitárias e barreiras técnicas ao comércio, e dos setores de exportação 

abordados no presente trabalho para o Brasil, seguem exemplos de casos no qual o país foi 

parte, envolvendo a imposição de barreiras regulatórias sobre o comércio de carne de frango e 

derivados provenientes do Brasil, especificamente. Em casos anteriores o país obteve tanto 

resultados favoráveis, como desfavoráveis.  

 

No caso DS69, sobre medidas discriminatórias impostas à importação de certos produtos 

derivados de frango, composto pelo Brasil (reclamante) contra Comunidades Europeias 

(reclamada), a maioria das demandas e acusações de violação de disposições dos acordos 

apontados pelo Brasil foram indeferidas pelo OSC. As alegações foram de que certas medidas 

das Comunidades Europeias eram inconsistentes com os artigos X e XXVII do GATT 1994 e 

artigos 1 e 3 do Acordo sobre Procedimentos de Licença de Importação. No dia 12 de junho de 

1997, o Brasil requisitou o estabelecimento de um painel, pedido deferido pelo OSC em reunião 

no dia 25 de junho do mesmo ano e estabelecendo. Em relatório circulado em 12 de março de 

1998, o painel concluiu que o Brasil não conseguiu demonstrar falha das Comunidades 

Europeias na implementação e administração da cota tarifária sobre carne de frango em 

conformidade com as obrigações contidas nos artigos dos acordos citados. Diante da apelação 

do país, o Órgão Apelativo, em relatório circulado em 13 de julho de 1998, manteve a maior 

parte das conclusões do Painel, porém reverteu a constatação do Painel de que as CE agiram 

de modo inconsistente com o artigo 5.1(b) do Acordo sobre Agricultura. Por outro lado, o OA 

verificou que as CE atuaram de forma inconsistente com o artigo 5.5 do mesmo acordo. Em 

reunião ocorrida no dia 21 de outubro de 1998, ambos os países chegaram a um acordo mútuo 

a respeito de um período de tempo razoável para implementação das decisões. 

 

Em caso contra a Argentina, sobre regras antidumping (DS241), a maioria das violações pelas 

quais a Argentina foi acusada foram admitidas pelo tribunal. Em 7 de novembro de 2001, o 

Brasil solicitou consultas com a Argentina a respeito de medidas antidumping definitivas 

impostas pela Argentina sobre importações de frango vindo do Brasil, classificado sob as linhas 

tarifárias 0207.11 e 0207.12.00 do Mercosul. O Brasil considerou que essas medidas impostas, 

assim como a investigação conduzida pelas autoridades argentinas poderiam estar equivocadas 

e baseadas em procedimentos errôneos ou deficientes, inconsistentes com as obrigações 

previstas nos artigos 1,2,3,4,5,6,9,12 e Anexo II do Acordo Antidumping, artigo VI do GATT 

1994 e artigos 1 e 7 do Customs Valuation Agreement. A solicitação de estabelecimento de um 

painel foi feita em 25 de fevereiro de 2002 e deferida pelo OSC em 8 de março de 2002. Em 

22 de abril de 2003 o painel circulou seu relatório. Nele, foi concluído que a Argentina agiu de 

forma inconsistente com as obrigações contidas nos artigos 2.4, 2.4.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

5.1, 5.8, 6.1.1, 6.1.3, 6.8 e Anexo II, 6.10 e 12.1 do Acordo Antidumping. O Painel também 

constatou outras inconsistências com vários dispositivos do mesmo acordo e declinou decidir 

sobre certas alegações judiciais por razões de economia processual. Em reunião ocorrida no 

dia 19 de maio de 2003, o OSC adotou o relatório do Painel.  

 

Também em caso contra as Comunidades Europeias, sobre classificações aduaneiras de cortes 

de frango sem osso salgados e congelados (DS269), o Brasil solicitou consultas com as 

Comunidades Europeias a respeito de Regulação da Comissão das CE de número 1223/2002, 

que fornecia nova descrição de cortes de frango sem osso congelados. De acordo com o Brasil, 

a descrição incluiu teor de sal inexistente anteriormente e por isso submetia as importações 

desses produtos a tarifas mais altas do que as aplicadas à carnes salgadas nos Regulamentos 

das CE sob o GATT 1994. Desse modo, o Brasil alegou tratamento desfavorável que violava 
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os artigos II e XXVIII do GATT 1994. O Painel emitiu decisão no dia 30 de maio de 2005, 

considerando que houve descumprimento das obrigações contidas nos artigos II:1(a) e II:1(b) 

do GATT 1994 por parte das CE, pois o produto em questão se enquadrava sob classificação à 

qual incidia tarifa inferior ao que vinha sendo cobrado (a tarifa prevista no regulamento das 

Comunidades Europeias para produtos salgados é inferior à cobrada por congelados), a decisão 

foi mantida pelo Órgão Apelativo. Em reunião do OSC no dia 19 de julho de 2006, as 

Comunidades Europeias informaram a total implementação das recomendações e 

determinações do órgão. 

 

O caso mais recente trata de medidas impostas pela Indonésia sobre as importações de carne 

de frango e derivados provenientes do Brasil (DS484)4, descrito detalhadamente a seguir.  

 

6.1 Caso Sobre Medidas Relativas à Importação de Carne de Frango e Derivados (Brasil 

x Indonésia)  

 

Em 2014, o Brasil, no papel de reclamante, ingressou no órgão de solução de controvérsias 

contra a Indonésia acerca de medidas relativas à importação de carne de frango e produtos 

derivados de frango (DS484 - 2014). Em 2016, ingressou como reclamante, também contra a 

Indonésia, num caso acerca de medidas relativas à importação carne bovina (DS506 - 2016). 

Ambos os casos envolvem questões de TBT e SPS. Por se tratar de um dos temas do presente 

trabalho (exportações brasileiras de carne de frango e derivados), abordaremos com mais 

detalhes o primeiro caso. 

 

No dia 16 de outubro de 2014, o Brasil requisitou consultas com a Indonésia devido a certas 

medidas impostas pela Indonésia sobre a importação de carne de aves da espécie Gallus 

domesticus e produtos derivados de aves dessa mesma espécie. Segundo o Brasil, as medidas 

impostas aos seus produtos pela Indonésia são inconsistentes com as seguintes disposições: 

 

● Artigos 2.2, 2.3, 3.1, 5, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 8 e Anexo C do Acordo SPS; 

 
Article 2: Basic Rights and Obligations 

2. Members shall ensure that any sanitary or phytosanitary measure is applied only to the extent 

necessary to protect human, animal or plant life or health, is based on scientific principles and 

is not maintained without sufficient scientific evidence, except as provided for in paragraph 7 

of Article 5.  

 

3. Members shall ensure that their sanitary and phytosanitary measures do not arbitrarily or 

unjustifiably discriminate between Members where identical or similar conditions prevail, 

including between their own territory and that of other Members. Sanitary and phytosanitary 

measures shall not be applied in a manner which would constitute a disguised restriction on 

international trade. 

 

Article 3: Harmonization 

1. To harmonize sanitary and phytosanitary measures on as wide a basis as possible, Members 

shall base their sanitary or phytosanitary measures on international standards, guidelines or 

recommendations, where they exist, except as otherwise provided for in this Agreement, and in 

particular in paragraph 3. 

 

Article 5: Assessment of Risk and Determination of the Appropriate Level of Sanitary or 

Phytosanitary Protection 

                                                
4 Apenas o caso contra a Indonésia (DS484 - 2014) contém uma intersecção entre temas centrais abordados no 

presente trabalho (medidas TBT, SPS e o setor de exportações brasileiras de carne de frango e derivados) e, 

portanto, será analisado com maior grau de detalhamento. 
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1. Members shall ensure that their sanitary or phytosanitary measures are based on an 

assessment, as appropriate to the circumstances, of the risks to human, animal or plant life or 

health, taking into account risk assessment techniques developed by the relevant international 

organizations. 

2. In the assessment of risks, Members shall take into account available scientific evidence;  

relevant processes and production methods;  relevant inspection, sampling and testing methods;  

prevalence of specific diseases or pests; existence of pest- or disease-free areas; relevant 

ecological and environmental conditions; and quarantine or other treatment. 

5. With the objective of achieving consistency in the application of the concept of appropriate 

level of sanitary or phytosanitary protection against risks to human life or health, or to animal 

and plant life or health, each Member shall avoid arbitrary or unjustifiable distinctions in the 

levels it considers to be appropriate in different situations, if such distinctions result in 

discrimination or a disguised restriction on international trade.  Members shall cooperate in 

the Committee, in accordance with paragraphs 1, 2 and 3 of Article 12, to develop guidelines 

to further the practical implementation of this provision.  In developing the guidelines, the 

Committee shall take into account all relevant factors, including the exceptional character of 

human health risks to which people voluntarily expose themselves. 

6. Without prejudice to paragraph 2 of Article 3, when establishing or maintaining sanitary or 

phytosanitary measures to achieve the appropriate level of sanitary or phytosanitary protection, 

Members shall ensure that such measures are not more trade-restrictive than required to 

achieve their appropriate level of sanitary or phytosanitary protection, taking into account 

technical and economic feasibility. 

Article 8: Control, Inspection and Approval Procedures 

Members shall observe the provisions of Annex C in the operation of control, inspection and 

approval procedures, including national systems for approving the use of additives or for 

establishing tolerances for contaminants in foods, beverages or feedstuffs, and otherwise ensure 

that their procedures are not inconsistent with the provisions of this Agreement. 

Annex C: Control, Inspection and Approval Procedures 

Members shall ensure, with respect to any procedure to check and ensure the fulfilment of 

sanitary or phytosanitary measures, that: 

 

(a) Such procedures are undertaken and completed without undue delay and in no less 

favourable manner for imported products than for like domestic products; 

 

(b) The standard processing period of each procedure is published or that the anticipated 

processing period is communicated to the applicant upon request;  when receiving an 

application, the competent body promptly examines the completeness of the documentation and 

informs the applicant in a precise and complete manner of all deficiencies;  the competent body 

transmits as soon as possible the results of the procedure in a precise and complete manner to 

the applicant so that corrective action may be taken if necessary;  even when the application 

has deficiencies, the competent body proceeds as far as practicable with the procedure if the 

applicant so requests;  and that upon request, the applicant is informed of the stage of the 

procedure, with any delay being explained; 

  

(c) Information requirements are limited to what is necessary for appropriate control, 

inspection and approval procedures,  including for approval of the use of additives or for the 

establishment of tolerances for contaminants in food, beverages or feedstuffs; 

  

(d) The confidentiality of information about imported products arising from or supplied in 

connection with control, inspection and approval is respected in a way no less favourable than 

for domestic products and in such a manner that legitimate commercial interests are protected; 

  

(e) Any requirements for control, inspection and approval of individual specimens of a product 

are limited to what is reasonable and necessary;  
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(f) Any fees imposed for the procedures on imported products are equitable in relation to any 

fees charged on like domestic products or products originating in any other Member and should 

be no higher than the actual cost of the service; 

  

(g) The same criteria should be used in the siting of facilities used in the procedures and the 

selection of samples of imported products as for domestic products so as to minimize the 

inconvenience to applicants, importers, exporters or their agents;  

  

(h) Whenever specifications of a product are changed subsequent to its control and inspection 

in light of the applicable regulations, the procedure for the modified product is limited to what 

is necessary to determine whether adequate confidence exists that the product still meets the 

regulations concerned;  and 

  

(i) A procedure exists to review complaints concerning the operation of such procedures and to 

take corrective action when a complaint is justified. 

Where an importing Member operates a system for the approval of the use of food additives or 

for the establishment of tolerances for contaminants in food, beverages or feedstuffs which 

prohibits or restricts access to its domestic markets for products based on the absence of an 

approval, the importing Member shall consider the use of a relevant international standard as 

the basis for access until a final determination is made. 

 

2. Where a sanitary or phytosanitary measure specifies control at the level of production, the 

Member in whose territory the production takes place shall provide the necessary assistance to 

facilitate such control and the work of the controlling authorities. 

 

3. Nothing in this Agreement shall prevent Members from carrying out reasonable inspection 

within their own territories. 

 

● Artigos 2.1, 2.2, 2.4, 5.1 and 5.2 do Acordo TBT; 
   

Article 2: Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Central 

Government Bodies 

1. Members shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the 

territory of any Member shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to 

like products of national origin and to like products originating in any other country. 

 

2. Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with 

a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade.  For this 

purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a 

legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create.  Such legitimate 

objectives are, inter alia: national security requirements; the prevention of deceptive practices;  

protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment.  In 

assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia:  available scientific and 

technical information, related processing technology or intended end-uses of products. 

 

4. Where technical regulations are required and relevant international standards exist or their 

completion is imminent, Members shall use them, or the relevant parts of them, as a basis for 

their technical regulations except when such international standards or relevant parts would 

be an ineffective or inappropriate means for the fulfilment of the legitimate objectives pursued, 

for instance because of fundamental climatic or geographical factors or fundamental 

technological problems.  

 

Article 5: Procedures for Assessment of Conformity by Central Government Bodies 

1. Members shall ensure that, in cases where a positive assurance of conformity with technical 

regulations or standards is required, their central government bodies apply the following 

provisions to products originating in the territories of other Members: 

 

1.1. Conformity assessment procedures are prepared, adopted and applied so as to grant access 

for suppliers of like products originating in the territories of other Members under conditions 

no less favourable than those accorded to suppliers of like products of national origin or 
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originating in any other country, in a comparable situation; access entails suppliers’ right to 

an assessment of conformity under the rules of the procedure, including, when foreseen by this 

procedure, the possibility to have conformity assessment activities undertaken at the site of 

facilities and to receive the mark of the system; 

 

1.2. Conformity assessment procedures are not prepared, adopted or applied with a view to or 

with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. This means, inter alia, 

that conformity assessment procedures shall not be more strict or be applied more strictly than 

is necessary to give the importing Member adequate confidence that products conform with the 

applicable technical regulations or standards, taking account of the risks non-conformity would 

create. 

 

2. When implementing the provisions of paragraph 1, Members shall ensure that: 

 

2.1. Conformity assessment procedures are undertaken and completed as expeditiously as 

possible and in a no less favourable order for products originating in the territories of other 

Members than for like domestic products;  

 

2.2. The standard processing period of each conformity assessment procedure is published or 

that the anticipated processing period is communicated to the applicant upon request; when 

receiving an application, the competent body promptly examines the completeness of the 

documentation and informs the applicant in a precise and complete manner of all deficiencies; 

the competent body transmits as soon as possible the results of the assessment in a precise and 

complete manner to the applicant so that corrective action may be taken if necessary; even when 

the application has deficiencies, the competent body proceeds as far as practicable with the 

conformity assessment if the applicant so requests; and that, upon request, the applicant is 

informed of the stage of the procedure, with any delay being explained; 

 

2.3. Information requirements are limited to what is necessary to assess conformity and 

determine fees; 

 

2.4. The confidentiality of information about products originating in the territories of other 

Members arising from or supplied in connection with such conformity assessment procedures 

is respected in the same way as for domestic products and in such a manner that legitimate 

commercial interests are protected; 

 

2.5. Any fees imposed for assessing the conformity of products originating in the territories of 

other Members are equitable in relation to any fees chargeable for assessing the conformity of 

like products of national origin or originating in any other country, taking into account 

communication, transportation and other costs arising from differences between location of 

facilities of the applicant and the conformity assessment body; 

 

2.6. The siting of facilities used in conformity assessment procedures and the selection of 

samples are not such as to cause unnecessary inconvenience to applicants or their agents; 

 

2.7. Whenever specifications of a product are changed subsequent to the determination of its 

conformity to the applicable technical regulations or standards, the conformity assessment 

procedure for the modified product is limited to what is necessary to determine whether 

adequate confidence exists that the product still meets the technical regulations or standards 

concerned; 

 

2.8. A procedure exists to review complaints concerning the operation of a conformity 

assessment procedure and to take corrective action when a complaint is justified. 

 

● Artigos 4.2 e 14 do Acordo sobre Agricultura; 

   
Part III: Article 4 - Market Access 

2. Members shall not maintain, resort to, or revert to any measures of the kind which have been 

required to be converted into ordinary customs duties, except as otherwise provided for in 

Article 5 and Annex 5. 
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Part VIII: Article 14 - Sanitary and Phytosanitary Measures 

Members agree to give effect to the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures. 

 

● Artigos 1.3, 3.2, 3.3 do Acordo sobre Procedimentos de Licença de Importação; 

   
  Article 1: General Provisions 

3. The rules for import licensing procedures shall be neutral in application and administered in 

a fair and equitable manner. 

 

Article 3: Non-Automatic Import Licensing 

2. Non-automatic licensing shall not have trade-restrictive or —distortive effects on imports 

additional to those caused by the imposition of the restriction.  Non-automatic licensing 

procedures shall correspond in scope and duration to the measure they are used to implement, 

and shall be no more administratively burdensome than absolutely necessary to administer the 

measure. 

 

3. In the case of licensing requirements for purposes other than the implementation of 

quantitative restrictions, Members shall publish sufficient information for other Members and 

traders to know the basis for granting and/or allocating licences. 

   

● Artigos 2.1 e 2.15 do Acordo de Inspeção Pré-Embarque; 
 

  Article 2: Obligations of User Members 

Non Discrimination 

1. User Members shall ensure that preshipment inspection activities are carried out in a non-

discriminatory manner, and that the procedures and criteria employed in the conduct of these 

activities are objective and are applied on an equal basis to all exporters affected by such 

activities. They shall ensure uniform performance of inspection by all the inspectors of the 

preshipment inspection entities contracted or mandated by them. 

Delays 

 

15. User Members shall ensure that preshipment inspection entities avoid unreasonable delays 

in inspection of shipments. User Members shall ensure that, once a preshipment inspection 

entity and an exporter agree on an inspection date, the preshipment inspection entity conducts 

the inspection on that date unless it is rescheduled on a mutually agreed basis between the 

exporter and the preshipment inspection entity, or the preshipment inspection entity is prevented 

from doing so by the exporter or by force majeure. 

   

● Artigos III:4, X:1, X:3 e XI:1 do GATT 1994. 

   
  Article III: National Treatment on Internal Taxation and Regulation 

4. The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other 

contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like 

products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their 

internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of 

this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges 

which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the 

nationality of the product. 

 

Article X: Publication and Administration of Trade Regulations 

1.  Laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application, made 

effective by any contracting party, pertaining to the classification or the valuation of products 

for customs purposes, or to rates of duty, taxes or other charges, or to requirements, restrictions 

or prohibitions on imports or exports or on the transfer of payments therefor, or affecting their 

sale, distribution, transportation, insurance, warehousing inspection, exhibition, processing, 

mixing or other use, shall be published promptly in such a manner as to enable governments 

and traders to become acquainted with them. Agreements affecting international trade policy 
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which are in force between the government or a governmental agency of any contracting party 

and the government or governmental agency of any other contracting party shall also be 

published. The provisions of this paragraph shall not require any contracting party to disclose 

confidential information which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the 

public interest or would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, 

public or private. 

 

3. (a) Each contracting party shall administer in a uniform, impartial and reasonable manner 

all its laws, regulations, decisions and rulings of the kind described in paragraph 1 of this 

Article. 

 

(b) Each contracting party shall maintain, or institute as soon as practicable, judicial, arbitral 

or administrative tribunals or procedures for the purpose, inter alia, of the prompt review and 

correction of administrative action relating to customs matters. Such tribunals or procedures 

shall be independent of the agencies entrusted with administrative enforcement and their 

decisions shall be implemented by, and shall govern the practice of, such agencies unless an 

appeal is lodged with a court or tribunal of superior jurisdiction within the time prescribed for 

appeals to be lodged by importers; Provided that the central administration of such agency may 

take steps to obtain a review of the matter in another proceeding if there is good cause to believe 

that the decision is inconsistent with established principles of law or the actual facts. 

 

(c) The provisions of subparagraph (b) of this paragraph shall not require the elimination or 

substitution of procedures in force in the territory of a contracting party on the date of this 

Agreement which in fact provide for an objective and impartial review of administrative action 

even though such procedures are not fully or formally independent of the agencies entrusted 

with administrative enforcement. Any contracting party employing such procedures shall, upon 

request, furnish the CONTRACTING PARTIES with full information thereon in order that they 

may determine whether such procedures conform to the requirements of this subparagraph. 

 

Article XI: General Elimination of Quantitative Restrictions 

1. No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made 

effective through quotas, import or export licenses or other measures, shall be instituted or 

maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any 

other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the 

territory of any other contracting party. 

 

A questão começou quando a regulação comercial complexa e intrincada implementada pela 

Indonésia impôs várias restrições às importações de carne de frango e derivados brasileiros. 

Primeiramente, nem todos os tipos de carne de frango e derivados de frango têm sua importação 

permitida pelo país. A Indonésia prioriza alimentos produzidos nacionalmente sobre 

importados, além de restringir a importações para situações em que há “falta” na produção 

doméstica. Nenhuma importação é autorizada para outros usos que não os permitidos 

previamente pela legislação do país (hotéis, restaurantes, indústrias e outros propósitos 

particulares). O regime de licenças de importação adotado pelo país tem um caráter complexo, 

não transparente e arbitrário, que restringe importações indevidamente. Ademais, a Indonésia 

nunca apresentou justificativas para o atraso continuado de sete anos para executar e completar 

os procedimentos sanitários exigidos para importação dos produtos mencionados para o seu 

território. A combinação dos efeitos dessas medidas impõe uma interdição geral às exportações 

brasileiras de carne de frango e derivados para a Indonésia.  

 

Sem sucesso, o Brasil tentou de diversas formas obter acesso ao mercado indonésio. Ao longo 

dos últimos anos, levantou diversas STCs (Specific Trade Concerns) no Comitê SPS 

relacionadas à legislação restritiva indonésia e seu fracasso em conceder acesso às exportações 

brasileiras de frango e derivados. A Indonésia nunca providenciou uma resposta satisfatória e 

consistente com os regulamentos e princípios da OMC para as questões apontadas pelo Brasil. 

Diante da apresentação de um pedido formal de informação baseado no Artigo 5.8 do SPS, 
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feito em julho de 2014, a Indonésia se limitou a apontar diversas legislações nacionais que se 

aplicariam às importações de produtos animais, não apresentando nenhuma razão sanitária para 

não aprovar os Certificados de saúde e não enviar uma missão de inspeção ao Brasil, o que 

também indica que nenhuma avaliação de riscos sobre os produtos brasileiros em questão foi 

feita. De acordo com a Indonésia, o “atraso”, que mais se tratava de uma falta de resposta, era 

devido à incapacidade do Brasil de cumprir com procedimentos e regulações técnicas 

relacionadas às regras halal, porém sem especificar que aspectos destas não foram observados.   

 

O Brasil também chama a atenção do Painel para as contínuas mudanças e emendas na 

legislação da Indonésia, de modo que isso sugere uma estratégia para transformar a presente 

litigância em uma perseguição a um alvo em movimento. Isso pode prejudicar a chance de um 

membro desafiar as medidas tendo em vista que o respondente poderia esquivar-se de suas 

obrigações simplesmente modificando a legislação pertinente, e afetar o entendimento do 

Painel como seus termos de referência. É importante apontar que as mudanças não colaboraram 

para a correção das inconsistências legislativas da Indonésia, mas para manter as mesmas 

medidas sob um disfarce diferente, adicionando novas camadas de restrições ao seu já 

extremamente restrito regime comercial e inconsistente com seus compromissos com a OMC. 

Para o Brasil, a combinação de diversas medidas individuais contestadas na presente disputa 

constitui uma medida de alcance extensivo, que por sua vez, constitui uma violação dos 

Covered Agreements. Desse modo, deverá sofrer o escrutínio do Painel. Mesmo que uma 

medida individual seja consistente com as regras da OMC, o que dificilmente se provaria nesse 

caso, os efeitos combinados das medidas individuais ainda resultam em políticas restritivas. O 

Corpo Apelativo já havia reconhecido no caso Argentina - Import Measures (DS438, contra a 

União Europeia) que a operação combinada de medidas com um único objetivo pode ser 

considerada uma única medida cuja consistência com os acordos da OMC deve ser 

cuidadosamente analisada para que se resolva a disputa. 

 

As restrições individuais apontadas são as seguintes: (a) não inclusão de certos produtos 

derivados de frango na lista de importações autorizadas; (b) limitação das importações de carne 

de frango e derivados apenas para usos determinados; (c) o suposto atraso da Indonésia na 

aprovação de certificados de saúde veterinária para os produtos aviários do Brasil; (d) certos 

aspectos do regime de licenças de importação indonésio são inconsistentes com os artigos XI:1 

do GATT 1994, 4.2 do Acordo sobre Agricultura e 3.2 do Acordo de Licenças de Importação; 

(e) vigilância e implementação do abate halal e requerimentos de rotulagem para carne de 

frango e derivados importados estabelecidos por diferentes regulações da Indonésia; (f) 

restrições no transporte de produtos importados através do requerimento de transporte direto 

do país de origem para os pontos de entrada na Indonésia (WTO – DS484, 2017).  

 

Em sua defesa, a Indonésia invocou o Artigo XX do GATT 1994, associando-o à segurança 

alimentar, à aplicação de requerimentos halal e proteção do consumidor. 

 

Ingressaram, também, nas consultas como terceiros interessados os Estados Unidos, União 

Europeia, Japão, Coreia do Sul, China, Chile, Nova Zelândia, Noruega, Vietnã, Paraguai, 

Taipei Chinesa (Taiwan), Índia, Austrália, Argentina, Rússia, Canadá, Tailândia, Oman, Qatar. 

O painel foi estabelecido em 3 de dezembro de 2015 e composto em 3 de março de 2016. O 

resultado foi circulado para os membros no dia 17 de outubro de 2017.    

 

O Painel decidiu que a imposição de proibição geral às importações brasileiras é uma restrição 

fronteiriça inconsistente com o Artigo XI:1 do GATT 1994 e o Artigo 4.2 do Acordo sobre 
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Agricultura. Quanto às medidas individuais, parece mais adequado apontar a decisão do Painel 

sobre cada uma delas.  

 

A medida individual apontada pelo Brasil e descrita no item (a) foi considerada um “legal ban” 

e, portanto, inconsistente com o artigo XI GATT 1994. A medida descrita no item (b) opera 

como restrição sobre importados, violando o artigo XI do GATT 1994 e não é justificada sob 

o artigo XX do GATT 1994. A defesa da Indonésia de um requerimento de venda em locais 

que possuem armazenagem em câmaras frigoríficas foi considerada consistente com art III:4 

do GATT 1994, porém, as disposições sobre a execução dessa medida não o são por resultarem 

em desvantagem competitiva para produtos importados. A Indonésia não concretiza um caso 

prima facie para justificar a quebra no artigo III:4, então as provisões de implementação da 

exigência citada não são justificadas sob o artigo XX GATT 1994.  

 

O item (d) engloba diversas questões, sendo a primeira referente às janelas de aplicação e os 

períodos de validade, o Painel considerou a medida de aplicação destes é inconsistente com o 

artigo XI:1 do GATT 1994 e não defensável sob o artigo XX do mesmo Regulamento, ademais, 

também apontou que a medida já havia expirado. No entanto, ao avaliar o novo período de 

validade, indicou que o Brasil fracassou em construir um caso prima facie. A segunda são os 

termos fixos de licença, a respeito da limitação de entrada e quantidade de produtos importados 

nos portos. Em sua análise, o painel considerou tal medida inconsistente com o artigo XI:1 

GATT 1994 e não justificada sob o artigo XX GATT 1994. Por último, quanto ao 

licenciamento de importação discricionário, o Painel considerou que o Brasil falhou em 

formular um caso prima facie sobre um dos aspectos discricionários do regime de 

licenciamento de importações da Indonésia e que não tem jurisdição para analisar os outros 

dois aspectos supostamente discricionários.  

 

Sobre a alegação tratada no item (c), o Painel observa que um membro não deve adiar ou atrasar 

a finalização de um procedimento de aprovação de medidas SPS baseando-se numa informação 

claramente de caráter não sanitário ou fitossanitário de um aplicante. Como a Indonésia estava 

postergando o processo de aprovação devido ao não envio de informação relativa a garantias 

halal (informação não SPS) pelo Brasil, estaria causando um atraso indevido na aprovação dos 

certificados de saúde animal, o que vai contra o Artigo 8 e Anexo C (1) (a) do Acordo SPS. 

Em relação à medida elencada em (e), o Painel considerou que o Brasil não conseguiu 

demonstrar tratamento menos favorável entre o frango doméstico fresco e o congelado 

importado, dentro das determinações do Artigo III:4 do GATT 1994. O Painel considerou que 

o Brasil falhou em demonstrar como a medida relativa aos requisitos de transporte descritos 

em (f) constituem uma violação do Artigo XI do GATT 1994 ou do Artigo 4.2 do Acordo sobre 

Agricultura.  

 

E, por último, o Painel concluiu que o Brasil não conseguiu comprovar a existência de uma 

proibição geral (não escrita). Baseando-se em evidências enviadas pelo país, o Painel concluiu 

que o Brasil não demonstrou suficientemente a ligação entre a política objetiva de 

autossuficiência e as medidas específicas de restrição do comércio adotadas pela Indonésia ou 

a futura implementação de tal política através da adoção de medidas restritivas do comércio. 

 

A Indonésia informou em reunião no OSC da OMC, no dia 22 de novembro de 2017, que 

precisaria de um período razoável de tempo para dar conformidade às medidas consideradas 

inconsistentes diante das obrigações da OMC, e para cumprir com as regras e recomendações 

do OSC. Em 15 de Dezembro de 2017, o país pediu uma prorrogação do prazo, que logo iria 

expirar. No dia 11 de janeiro de 2018, o Brasil informou ao OSC que aceita a extensão do prazo 
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de 45 dias estabelecido no Artigo 21.3(b) do Dispute Settlement Understanding (DSU), que 

rege a Solução de Controvérsias, até a reunião regular do OSC, que ocorreu no dia 28 de 

fevereiro de 2018. As informações apresentadas e decisões tomadas na reunião citada ainda 

não foram divulgadas pela OMC, de modo que não é possível verificar eventuais avanços no 

caso. 

 

7. Conclusão 

 

O Brasil é um grande produtor e exportador de produtos primários, localizado em uma zona 

tropical, onde o aproveitamento da terra é naturalmente maior. Atualmente, ocupamos o 

terceiro lugar como maior exportador de alimentos do mundo e o primeiro lugar no ranking de 

exportação de uma variedade considerável de produtos agrícolas, no geral, apenas Estados 

Unidos e EU vendem mais gêneros alimentícios que os agricultores e pecuaristas nacionais. 

Nos últimos anos, houve o aumento da produção da safra de soja e de carnes, fator principal 

para a escalada do Brasil à posição de destaque na exportação agrícola. Outros fatores 

importantes foram a obtenção de certificações internacionais, como a emitida pela Organização 

Internacional de Sanidade Animal (OIE) para os produtos de origem animal, o que possibilitou 

ao país começar a exportar, e esforços para assegurar a observância de standards internacionais 

adotados por um número mais que significativo de países.  

 

Para superar esses países líderes no ranking de exportação de alimentos, o Brasil ainda precisa 

fazer sua lição de casa. É imperativo que as agências normalizadoras fortaleçam o diálogo entre 

si, para que não haja incongruências regulatórias e a internalização de normas internacionais 

seja mais eficiente, e com os órgãos internacionais responsáveis pela produção de normas 

técnicas e principalmente sanitárias e fitossanitárias. O perfil mundial é de países e 

consumidores cada vez mais preocupados com a qualidade dos alimentos, segurança alimentar, 

controle de pragas e zoonoses, quantidades de pesticidas e produção sustentável. Dessa forma, 

segundo o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, “o Brasil precisa de uma estratégia 

agrícola que englobe várias áreas do governo”, para que haja a expansão do potencial 

significativo do país, que não consegue atingir o mercado de certos países por restrições 

técnicas ou sanitárias e fitossanitárias aos seus produtos.  

 

É essencial que o Brasil conte com a OMC como fórum de diálogo, negociação e solução de 

controvérsias diante de disputas que podem se caracterizar como barreiras ao comércio. O setor 

agrícola é muito protegido, logo a participação da OMC como organização internacional da 

qual um número significativo de países é membro, facilita o diálogo, a transparência e a busca 

por soluções que visem o alinhamento das normas internas dos países com os standards 

internacionais.  

 

Também cabe ressaltar a importância da observância, pelo Brasil e pelo mundo, das políticas 

de segurança alimentar e dos padrões de sustentabilidade, a exemplo das recomendações 

contidas nos Multilateral Environmental Agreements, para a produção de alimentos “verdes”, 

pois cresce a exigência mundial por alimentos que causem danos reduzidos ao meio ambiente 

durante sua produção. Além disso, também cresce a demanda por produtos que sigam padrões 

de bem-estar animal, e como ocupante de lugar de destaque nesse mercado de produtos de 

origem agrícola, é imprescindível que o Brasil se adeque a esses padrões internacionais. 

 

Em relatório conjunto da FAO e da OCDE, o Brasil é apontado como o principal exportador 

de alimentos mundial da próxima década, e uma das razões para isso será a produção de 

alimentos com sustentabilidade, na qual a agricultura familiar cumpre papel fundamental. Para 
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garantir a continuidade e desenvolvimento de uma das principais ferramentas para garantir o 

crescimento na produção de tais alimentos, é preciso que as políticas públicas governamentais 

voltadas ao setor agrícola, como assistência técnica e desenvolvimento de estudos e pesquisas, 

não cessem. Aqui, o papel das agências e órgãos responsáveis pela criação e implementação 

dessas políticas e pela normalização são essenciais para garantir a sustentabilidade, assim como 

a coerência, convergência e cooperação regulatória. Isso deverá assegurar a consolidação do 

Brasil no mercado externo e interno como grande produtor e exportador mundial de alimentos 

nos próximos dez anos.  
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