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APRESENTAÇÃO

A modernização da economia brasileira passa por uma nova visão da Política de Comércio
Exterior para o País. Questões sobre abertura da economia via tarifas, negociação de acordos de
comércio, adoção das políticas públicas defendidas pela OCDE são os grandes temas do
momento atual. São elas que permitirão ao Brasil maior inserção no comércio internacional,
uma vez que representam instrumentos fundamentais para o Brasil aumentar sua produtividade,
competitividade e sustentabilidade do crescimento econômico. Alcançar esses objetivos não é
tarefa fácil, na medida em que deve ser acompanhada por redução de tarifas sobre bens, abertura
na área de serviços e de propriedade intelectual, e medidas de harmonização das normas
brasileiras a normas internacionais, incluindo a convergência e a coerência regulatória, o
aumento da segurança jurídica de investidores, estímulos a investimentos e empreendimentos de
multinacionais.
O tema da abertura comercial do Brasil está sempre presente nas discussões atuais. Depois das
negociações Mercosul-UE e Mercosul-EFTA, em 2019, ainda enfrentando questionamentos na
área ambiental, o cenário está aberto para novas negociações. Atualmente, e de acordo com
decisão da CAMEX, o País se encontra em fase de negociação ou de diálogo exploratório, de
forma independente ou junto ao Mercosul, com diferentes parceiros como Canadá, Coreia do
Sul, Indonésia, Líbano, Cingapura e Vietnã, além de Índia e Reino Unido. Segundo informações
do portal do MRE, as negociações entre Mercosul e Canadá foram anunciadas, ainda, em 9 de
março de 2018 e, desde então, já possui 7 Rodadas Negociadoras. Também em 2018, foram
lançadas em 25 de maio, as negociações do Mercosul com a Coreia do Sul, possuindo 7 Rodadas
Negociadoras. As negociações entre Indonésia e Mercosul já são mais recentes, iniciando em 16
de dezembro de 2021 e, apesar de não ter nenhuma Rodada de Negociação, houve troca de
informações e de documentos sobre comércio de bens, regras de origem, medidas sanitárias e
fitossanitárias, defesa comercial, entre outros. Apesar das negociações entre Mercosul e Líbano
terem sido lançadas, ainda, em 2015, apenas em 2019 houve a primeira Rodada de Negociação
com o país. Já a relação Brasil-Cingapura é marcada com as negociações lançadas em 2018, entre
o Mercosul e a Aliança do Pacífico, cuja primeira Rodada foi em 2019. Por fim, em 2020, foi
concluído o Diálogo Exploratório entre Mercosul e Vietnã.
Temas fundamentais de negociações de acordos preferenciais de comércio no momento atual
compreendem bens, serviços, propriedade intelectual, investimentos, comércio digital e meio
ambiente. E implicam negociações sobre tarifas, quotas, defesa comercial, medidas técnicas e
facilitação de comércio. Em suma, o melhor entendimento das regulações de cada parceiro e
como tais regras podem ser harmonizadas entre as partes.
Tendo em vista o presente cenário de novas eleições, e de apresentação de propostas para novas
políticas, o CCGI/FGV (Centro de Estudos do Comércio Global e Investimentos), da Escola de
Economia de São Paulo, vem realizando uma série de estudos sobre o quadro regulatório dos
países com os quais o Brasil teria interesse em negociar acordos comerciais. O objetivo é o de
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oferecer um panorama das políticas comerciais dos países que se encontram em negociação ou
em diálogo exploratório com o Brasil.
O CCGI apresenta, assim, uma nova série de publicações, os Cadernos de Acordos Comerciais,
onde os interessados terão acesso a dados de comércio e informações relevantes sobre temas de
comércio de possíveis acordos com o Brasil. Essas informações incluem aspectos históricos e
estrutura governamental, além de perfil tarifário, incluindo quotas tarifárias e restrições
quantitativas, estrutura de regulação de medidas técnicas e sanitárias e fitossanitárias, incluindo
meio ambiente; as políticas de sustentabilidade; regulação de serviços, de propriedade
intelectual, investimentos, bem como acordos internacionais de comércio. Ao discorrer essas
informações, apresenta-se, quando relevante, paralelo com a realidade brasileira.
Os textos permitem identificar diferenças e semelhanças de medidas de comércio entre os países
sob análise de modo a aprofundar o conhecimento dos principais temas do processo de
negociação e explicitar os possíveis pontos sensíveis a serem superados.
O leitor interessado, certamente, encontrará informações relevantes nos Cadernos de Acordos
Comerciais.
Boa leitura!
Comentários serão bem-vindos!
Vera Thorstensen
Coordenadora do CCGI-EESP-FGV
E-mail – vera.thorstensen@fgv.br
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1. Introdução
A República Dominicana localiza-se na parte leste da ilha de Hispaniola, no Caribe. Sua área é
de 48.442 Km2. A população era de 9.445.281 no censo de 2010, e estima-se que atualmente
seja de 10.971.2711. A República Dominicana possui diferentes tipos de solo adequados para a
agricultura e ricos em minerais. A abundância de mão-de-obra e a proximidade com os Estados
Unidos têm sido importantes elementos no rápido crescimento das exportações do país,
majoritariamente têxteis, em zonas de livre comércio, e uma indústria de turismo que se
desenvolveu devido às muitas praias2.
A República Dominicana ocupa os dois terços orientais de Hispaniola, a segunda maior ilha da
cadeia das Grandes Antilhas no Mar do Caribe. O Haiti, também uma república independente,
ocupa o terço ocidental da ilha. As costas da República Dominicana são banhadas pelo Caribe
ao sul e pelo Oceano Atlântico ao norte. Entre a ponta oriental da ilha e Porto Rico corre a
passagem de Mona, um canal com cerca de 130 km de largura. As Ilhas Turks & Caicos estão
localizadas a cerca de 145 km ao norte, e a Colômbia fica a cerca de 500 km ao sul. A capital
nacional é Santo Domingo, no litoral sul.
A taxa de aumento da população na República Dominicana é maior do que na maioria das outras
nações da região, e cerca de três décimos da população tem menos de 15 anos de idade. As taxas
de natalidade e mortalidade na república há muito são mais altas do que a média regional,
embora tenham sido mais baixas do que no Haiti.
O país experimentou uma das maiores taxas de urbanização do mundo no final do século 20:
em 1950, cerca de um quarto dos dominicanos vivia em cidades, mas no final da década de 1990
quase dois terços da população era urbana. Santo Domingo expandiu-se para zonas
anteriormente rurais à medida que se expandiu, e suas favelas urbanas também cresceram.
Santiago, La Romana e outras cidades também cresceram consideravelmente.
A República Dominicana é um país insular com uma economia mista baseada principalmente
em serviços (incluindo turismo e finanças), comércio, manufatura, telecomunicações e
construção; a agricultura e as remessas de muitos dominicanos que vivem no exterior também
são importantes. A produção agrícola, principalmente cana-de-açúcar, com menores quantidades
de café, cacau e fumo, foi o esteio econômico até o final do século 20, quando a economia se
tornou mais diversificada. O crescimento da economia, por sua vez, ajudou a acelerar o ritmo
de urbanização e aumentar o tamanho da classe média. Há muito tempo, o governo desempenha
papel importante na direção da economia e, na década de 1990, surgiu a controvérsia a respeito
da privatização de empresas que antes eram estatais. O governo também permitiu que várias
maquiladoras (fábricas de propriedade estrangeira) fossem estabelecidas em zonas portuárias
isentas de impostos. No final da década, o país apresentava uma das maiores taxas de
crescimento econômico do mundo; no entanto, o programa de privatização do governo
permanece controverso até hoje.

1
2

Disponível em: https://www.republicadominicana.org.br/informacoes-gerais-geografia/
Disponível em: http://www.dominicanembassy.org.uk/dominican-republic/geography/
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A terra agrícola foi por muito tempo o recurso econômico mais importante do país. Cerca de
um terço da terra está sob cultivo permanente. As pastagens e prados respondem por mais de
dois quintos do total, enquanto as florestas representam cerca de um oitavo. Depósitos de
minério de níquel laterítico, bauxita (minério de alumínio), ouro, prata, gesso e minério de ferro
foram desenvolvidos comercialmente. O sal, principalmente de depósitos próximos ao Lago
Enriquillo, também é produzido em quantidades comerciais. A República Dominicana é uma
das relativamente poucas fontes de âmbar de alta qualidade do hemisfério ocidental; artesãos
locais produzem joias de âmbar distintas, mas o setor ainda não foi amplamente explorado.
Outros minerais de importância potencial incluem enxofre, titânio, molibdênio, cobalto, estanho
e zinco. O país possui algumas reservas de carvão, mas não possui indústrias de mineração de
carvão ou extração de petróleo. O petróleo importado é usado para gerar quase três quartos da
energia elétrica do país; o restante é produzido por usinas hidrelétricas, principalmente as
próximas a La Vega e Santo Domingo.
A República Dominicana produz grande parte de seus próprios alimentos básicos, bem como
quantidade considerável para exportação, o que é diferente do caso da maioria das outras nações
caribenhas. A agricultura é responsável por cerca de um oitavo do produto interno bruto (PIB)
e da força de trabalho. A cana-de-açúcar continua sendo a principal cultura comercial. No
entanto, os preços do açúcar caíram durante o século XX, e o café, o cacau e outras culturas
voltadas para a exportação tornaram-se mais proeminentes. Arroz, tomate, vegetais, peles de
animais, bananas, outras frutas tropicais, tubérculos e sorgo também são importantes. O
comércio turístico no país aumentou a demanda local por frangos, ovos, carne suína, bovina e
laticínios, que os fazendeiros dominicanos têm produzido em maior quantidade.
O suprimento de peixes tem sido suficiente para as necessidades locais e a pesca esportiva tem
sido uma atração turística adicional. Devido à relativa escassez de peixes comercializáveis nas
águas próximas, não se desenvolveu uma indústria de pesca em grande escala. A silvicultura é de
pouca importância, embora alguma madeira serrada seja explorada nas florestas de pinheiros da
Cordilheira Central e outras terras altas.
Turismo, comércio, finanças e serviços governamentais respondem por metade da força de
trabalho dominicana e quase metade do PIB. Os provedores de serviços estão entre as empresas
mais dinâmicas e de crescimento rápido do país. A burocracia governamental, que é o maior
componente do setor de serviços, há muito é criticada por sua ineficiência e clientelismo. Estimase que entre um quinto e metade da força de trabalho urbana contribui para o setor informal da
economia, que é amplamente orientado para os serviços, incluindo empregados domésticos (que
são encontrados até mesmo em famílias de classe média), jardineiros, diaristas, e vendedores
ambulantes.
O turismo se tornou uma das fontes de câmbio mais importantes da República Dominicana e,
desde meados da década de 1980, o país é um dos destinos turísticos mais populares do Caribe.
O clima favorável, as belas praias, a arquitetura colonial espanhola restaurada e os preços
relativamente baixos atraíram número cada vez maior de visitantes estrangeiros e incentivaram a
construção ou expansão de resorts e aeroportos nas costas norte, leste e sul. Um número
significativo de visitantes é atraído pelo código de divórcio liberal do país. Os Estados Unidos
respondem pela maioria dos turistas; números menores vêm do Canadá, Itália e outras nações
europeias. Os principais pontos turísticos são La Romana, Puerto Plata, Punta Cana e o centro
colonial de Santo Domingo, que foi declarado Patrimônio da Humanidade em 1990. As
desvantagens associadas ao turismo, como em outras nações do Caribe, incluem a necessidade
de importação artigos de luxo caros, que afetam a balança de pagamentos do país e produzem
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grandes quantidades de alimentos e água potável adicionais; além disso, maiores quantidades de
lixo e esgoto têm contaminado os recursos limitados do país.
As principais importações da República Dominicana são petróleo e produtos derivados do
petróleo, alimentos (principalmente cereais) e produtos manufaturados. As principais
exportações são ferroníquel, açúcar bruto, café, cacau e ouro. Os Estados Unidos são o maior
parceiro comercial do país. China, Haiti, Canadá, Índia, México, Brasil, Espanha e Suíça
também são importantes. Embora historicamente o país tenha se recusado a se aliar a outros
países da bacia do Caribe, tanto por diferenças culturais, quanto pelas grandes distâncias entre
as nações da região, vem apoiando cada vez mais as organizações comerciais regionais, a partir
do final do século XX. O país tem uma balança comercial persistentemente negativa3.
O presente livro tem o objetivo de oferecer uma perspectiva geral sobre os aspectos mais
relevantes da política de comércio internacional da República Dominicana. Com base na
consulta de documentos oficiais, em dados e informações públicas fornecidas a organizações
internacionais e em relatórios produzidos por atores comerciais importantes (fontes destacadas
no início de cada seção e nas notas de rodapé ao longo do texto), elaborou-se este documento
descritivo, que, destituído de pretensão analítica, tem a finalidade de oferecer, de maneira
organizada e sucinta, por meio de textos, gráficos e tabelas, os aspectos relevantes para
entendimento da inserção econômica internacional contemporânea da República Dominicana.
Histórico e estrutura governamental da República Dominicana
Após a independência do Haiti em 1844, o país se caracterizou pela instabilidade política por
quase um século. O ditador Rafael Leonidas Trujillo Molina assumiu o poder em 1930 e
governou de maneira autoritária e repressiva até seu assassinato em 1961.4
Em 1963, Juan Bosch e seu moderadamente reformista Partido Revolucionário Dominicano
(Partido Revolucionário Dominicano, PRD) assumiram o poder. Foi o primeiro presidente
democrático e progressista eleito diretamente na história do país. Bosch conquistou a inimizade
da oligarquia do país e das principais autoridades americanas e, após sete meses agitados, foi
deposto. Em 1965 a revolução democrática foi deflagrada para se opor ao retorno do país ao
regime oligárquico, mas os Estados Unidos, temendo a instalação de um regime comunista
(como ocorreu na década anterior em Cuba), novamente ocuparam o país em 1965-1966 e
extinguiram a revolta.
O vencedor das eleições de 1966 organizadas pelos EUA foi Joaquín Balaguer, do grupo do exditador Rafael Trujillo (1930-1961), que se apresentou como um conservador moderado e um
símbolo de mudança ordeira. Balaguer tornou-se uma das principais figuras nacionais nas três
décadas seguintes, diante dos desafios políticos de outros políticos progressistas. O governo
conservador de Balaguer e suas reeleições em 1970 e 1974 refletiram o poder da oligarquia
empresarial, comercial e industrial, bem como dos militares. O governo de Balaguer obteve
grandes ganhos econômicos e instituiu algumas reformas sociais, mas grandes segmentos da
população ainda permaneciam insatisfeitos. Como alternativas ao governo conservador, muitos

3
4

Disponível em: OEC. Dominican Republic Profile. https://oec.world/en/profile/country/dom
Disponível em: Dominican Republic: Politics Intro. https://www.dominicanrepublic.com/politics/
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ativistas políticos apoiaram o PRD ou o recém-fundado Partido da Libertação Dominicana de
Bosch (Partido de la Liberación Dominicana,PLD).
Em 1978 Balaguer foi derrotado por Antonio Guzmán Fernández do PRD. Guzmán agiu com
cautela para implementar reformas, mas os elementos oligárquicos permaneceram poderosos e
a economia frágil. Um furacão devastou o país em 1979, e a economia vacilante produziu
inflação, greves e condições de depressão. Guzmán foi sucedido por outro candidato do PRD,
Salvador Jorge Blanco, que serviu como presidente em 1982-1986. Assim, o país completou oito
anos de governo verdadeiramente democrático, o mais longo de sua história até então. Mas Jorge
Blanco enfrentou a queda dos preços do açúcar nos mercados mundiais, a corrupção
generalizada na burocracia governamental e uma recessão econômica. Em tentativa de estabilizar
a economia, iniciou programa de austeridade impopular que produziu greves e distúrbios por
alimentos. Como resultado, o idoso (e então cego) Balaguer foi eleito presidente novamente em
1986. Na eleição de 1990, derrotou Bosch por pouco, apesar das contínuas dificuldades
econômicas do país e do medo de que a idade avançada de Balaguer e o declínio de sua saúde
fossem um convite à instabilidade. A oposição alegou fraude em 1990, bem como em 1994,
quando Balaguer novamente venceu por pouco. Em face das massivas manifestações públicas,
Balaguer concordou em renunciar depois de cumprir apenas dois anos de seu mandato. Durante
suas três décadas de governo, proporcionou ao país estabilidade e crescimento econômico, mas
à custa de injustiças sociais e abusos dos direitos humanos.
A eleição presidencial de 1996 foi vencida por Leonel Fernández Reyna, do PLD. Fernández,
que esperava marcar o fim do domínio dos caudilhos, provou ser um líder capaz, mas
ocasionalmente inconstante, que supervisionou taxas de crescimento econômico sem
precedentes. Hipólito Mejía, ex-engenheiro agrário, foi eleito presidente em 2000 como
candidato do PRD.
No governo de Mejía, a República Dominicana celebrou o Acordo de Livre Comércio América
Central-República Dominicana (CAFTA-DR) com os Estados Unidos e vários países centroamericanos. Mejía também enviou tropas dominicanas para lutar na Guerra do Iraque. O fim
do mandato de Mejía foi afetado por uma economia em declínio e escassez crônica de energia.
Mejía concorreu a um segundo mandato (depois que a constituição foi alterada para permitir
que um titular cumprisse mandatos consecutivos), mas perdeu para Fernández, que assumiu o
cargo em 2004 e foi reeleito para um terceiro mandato em 2008.
Os choques do terremoto no Haiti de janeiro de 2010 foram sentidos na República Dominicana,
embora tenha sofrido muito menos danos do que seu vizinho devastado. No final daquele mês,
a República Dominicana promulgou uma nova constituição que, entre outras medidas, proibia
o presidente de cumprir dois mandatos consecutivos, proibia o aborto e estipulava que crianças
nascidas na República Dominicana de imigrantes ilegais não eram cidadãos dominicanos.
Na corrida para a eleição presidencial de 2012, Fernández foi pressionado por apoiadores a
tentar arquitetar uma mudança na constituição que lhe permitiria concorrer a um mandato
consecutivo. Ele optou por não seguir essa linha, mas, em vez disso, deu seu apoio ao colega do
PDL, Danilo Medina. Ao obter mais de 50% dos votos (51%) na votação do primeiro turno em
maio, Medina evitou um segundo turno contra o candidato do PRD, o ex-presidente Mejía, e
assumiu o cargo executivo em agosto. Medina havia feito promessa de “barrar a corrupção” e
prometeu solucionar o sistema de eletricidade cronicamente deficiente, além de melhorar a
educação. Beneficiou-se de uma eleição legislativa de 2012 em que seu partido obteve o controle
majoritário tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados.
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Em 2014, Medina foi capaz de promulgar reformas educacionais e trabalhistas, programas de
criação de empregos e medidas anticorrupção. Também supervisionou a redução do déficit fiscal
do governo e levar o crescimento do PIB para 5 por cento em 2014. Houve forte protesto
internacional contra a legislação de 2013 que retirou a cidadania dos haitianos nascidos na
República Dominicana, tornando-os sujeitos à expulsão. Ressalta-se que travessias ilegais do
Haiti para a mais próspera República Dominicana, há muitos anis, são fonte de atrito entre os
dois países. Em resposta às críticas, em 2014, o governo modificou a legislação draconiana para
permitir que indivíduos nascidos de pais estrangeiros indocumentados e cujo nascimento não
tivesse sido oficialmente registrado pudessem requerer autorização de residência como
estrangeiro, podendo requisitar a naturalização após dois anos. As mudanças no chamado
programa de regularização também tornaram elegíveis para residentes os não-cidadãos que
pudessem provar que haviam chegado à República Dominicana antes de outubro de 2011. Ao
mesmo tempo, alguns argumentaram que o nascimento na própria República Dominicana
deveria ser motivo suficiente para a cidadania, enquanto os imigrantes ilegais recém-chegados
continuaram sendo apanhados e expulsos do país. Apesar das garantias do governo em contrário,
havia medo generalizado de deportações em massa à medida que o prazo de junho de 2015 se
aproximava para o pedido de residência no programa revisado.
A economia continuou a prosperar, com o PIB crescendo 7% em 2015, de acordo com a maioria
das estimativas. Nesse processo, a popularidade de Medina cresceu e, em junho de 2015, a
constituição foi emendada para permitir que concorresse a um mandato consecutivo. Na eleição
de maio de 2016, Medina obteve uma vitória esmagadora. Ao obter mais de 60% dos votos, não
apenas evitou a necessidade de um segundo turno ao ganhar a maioria absoluta, mas também
obteve a maior parte dos votos na história das eleições presidenciais dominicanas, superando o
total de 59,53 por cento registrado por Juan Bosch em 1962. A eleição foi marcada, no entanto,
por acusações de irregularidades e surtos de violência. O PLD também manteve o controle das
duas casas do Legislativo, com sua representação na Câmara dos Deputados praticamente estável
e seu domínio quase monolítico do Senado caindo de 31 das 32 cadeiras para 26 cadeiras.
No início do segundo mandato de Medina, seus apoiadores começaram a sugerir que a
constituição deveria ser emendada novamente para permitir que Medina buscasse um terceiro
mandato. Uma luta destrutiva se desenvolveu dentro do PLD sobre a questão e levou à saída de
Fernández do partido, embora Medina tenha optado por não buscar a reeleição. A República
Dominicana foi um dos países caribenhos mais afetados pela pandemia global de coronavírus e
pela doença causada pelo vírus COVID-19. As críticas à resposta de Medina à crise de saúde
resultante contribuíram para o desempenho decepcionante do PLD nas eleições nacionais de
2020, que foi adiada de maio para julho por causa da pandemia.
O empresário Luis Abinader, candidato do Partido Revolucionário Moderno (Partido
Revolucionario Moderno, PRM), que ganhou a presidência, foi forçado a suspender
temporariamente sua campanha quando contraiu o COVID-19. O PRM foi fundado em 2014
por Abinader e outros ex-membros proeminentes do PRD. Abinader venceu a eleição obtendo
mais de 52 por cento dos votos, em comparação com cerca de 37 por cento de Gonzalo Castillo,
do PLD, e quase 9 por cento de Fernández, concorrendo como candidato do partido da Força
do Povo (Fuerza del Pueblo, FP). O PRM assumiu o controle do Senado ao conquistar 19
cadeiras e, ao ocupar 90 cadeiras da Câmara dos Deputados, ficou um pouco abaixo da maioria
absoluta, que atualmente possui 190 cadeiras.
Estrutura de governo
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A República Dominicana tem uma longa história de instabilidade política, que inclui muitas
revoluções, golpes de estado, revoltas de quartéis e insurreições, bem como colapsos sociais e
políticos. Sua última revolução ocorreu em abril de 1965. Desde então, os governos são eleitos
sistematicamente a cada quatro anos e o clima político se estabilizou5.
A política na República Dominicana funciona em uma escala menor e menos formal do que o
modelo americano. Afirma-se que todos na República Dominicana que contam politicamente
conhecem todos os outros que contam, porque muitos neste grupo também estão relacionados
pelo sangue ou pelo casamento. É um país pequeno, com apenas uma cidade principal. A
política é, portanto, antiquada. Nesse contexto, as redes familiares e de clãs, os sistemas de
clientelismo, as amizades íntimas, os laços de parentesco, os laços pessoais e a família ampliada,
as conexões étnicas ou outras conexões pessoais são tão importantes quanto as instituições mais
formais e impessoais de um sistema político mais amplo.
A República Dominicana tem organizações de grande escala, como partidos políticos, grupos de
interesse, associações profissionais e organizações burocráticas, mas muitas vezes as redes
informais são tão importantes e as mais difíceis de serem penetradas e compreendidas por
estrangeiros.
Para compreender a política dominicana deve-se entender antes de tudo as redes familiares:
quem está relacionado com quem, como e o que (se houver) esses laços familiares significam. É
necessário compreender também as hierarquias sociais e raciais, e o que esses laços sociais
implicam politicamente. É preciso saber sobre negócios e associações anteriores, se eram legais
ou ilegais, e o que cada família ou indivíduo sabe ou pensa sobre os associados. É preciso
entender onde as diferentes famílias “se encaixam” no sistema dominicano, sejam elas
tradicionais ou cuja fortuna é recente, suas linhagens, o que compartilham politicamente e o que
as separa. Muitas dessas associações e rivalidades familiares e de clãs datam de gerações
anteriores.
As associações familiares e personalistas se sobrepõem e interagem com as instituições de um
sistema político mais moderno de formas complexas. Por exemplo, o que atende pelo nome de
um partido político pode, na verdade, revelar-se o aparato personalístico de um único político
ou família; ou um determinado cargo dentro da burocracia governamental pode acabar sendo o
domínio privado de uma única família ou clã. Para poder se entender a política dominicana, é
preciso compreender essas sobreposições complexas de instituições e práticas tradicionais e
modernas, de políticas familiares e de clãs e de organizações políticas modernas.
A República Dominicana é uma democracia representativa. Ela se divide politicamente em 32
províncias e um distrito nacional (Art. 5 da Constituição). Cada província está dividida em
municípios, que totalizam 117. Cada um dos quais são divididos em unidades territoriais
menores, como distritos municipais, seções rurais ou parajes. Atualmente existem 70 distritos
municipais na República Dominicana. Os municípios e distritos municipais estão conformados
por uma zona urbana e várias seções rurais, que totalizam 715 no país. A seção rural está
conformada por vários parajes, que totalizam atualmente 8.783 no país. Os parajes são as
menores unidades territoriais da divisão político-administrativa da República Dominicana.
O governo se divide em poder legislativo, poder executivo e poder judicial, independentes no
exercício das suas respectivas funções, determinadas pela Constituição. A República Dominicana
realiza eleições políticas a cada quatro anos, para escolher o Presidente, Legisladores e Prefeitos
5
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(eleições presidenciais, congressuais e municipais). O Presidente da República é o Licenciado
Luis Rodolfo Abinader Corona, a Vice-presidente é a Licenciada Raquel Peña, eleitos para o
período 2020-2024.
O presidente é o chefe de estado e de governo, e executa as leis aprovadas pelo congresso,
nomeia o gabinete e é o comandante-chefe das forças armadas. A suprema corte tem autoridade
judicial e somente a corte ouve ações contra o presidente, membros designados de seu gabinete
e membros do congresso. O Congresso Nacional é bicameral e é composto por um Senado e
uma Câmara dos Deputados6.
De acordo com a Constituição (2010), a administração pública é organizada em ministérios ao
invés de Secretarias, como acontecia anteriormente. Atualmente existem quatro ministérios com
funções na esfera da política comercial: o Ministério da Indústria e Comércio (MIC), o
Ministério de Negócios Estrangeiros (MIREX), o Ministério das Finanças (para o qual a DireçãoGeral das Alfândegas reporta), e o Ministério da Economia, Planejamento e Desenvolvimento.
O governo municipal está a cargo de ajuntamento composto por dois órgãos de gestão
complementária: o Conselho Municipal ou Conselho de Regidores (vereadores), com funções
normativas e de fiscalização; e a Sindicatura, que é exercida pela figura do Síndico (prefeito). Os
Regidores são eleitos em proporção de um para cada cinco mil habitantes ou fração maior de
três mil (Art. 5, lei Nº 3455 de Organização Municipal). O período de exercício das autoridades
municipais é de 4 anos.
2. República Dominicana no comércio internacional
2.1. Dados econômicos gerais
Nos últimos 25 anos, a República Dominicana passou por período notável de crescimento
econômico. A economia continuou rápida expansão nos anos que antecederam a pandemia
COVID-19 e, entre 2015 e 2019, a taxa média de crescimento anual do PIB da República
Dominicana foi de 6,1%. Turismo, remessas, investimento estrangeiro direto, receitas de
mineração, zonas de livre comércio e telecomunicações ajudaram a tornar a República
Dominicana uma das economias de crescimento mais rápido na região da América Latina e
Caribe (LAC), e em 2019 o país estava no caminho para realizar sua ambição de alcançar o status
de alta renda até 20307.
Com uma população de 10,8 milhões de consumidores e um PIB de US $ 82,67 bilhões em
2020, a República Dominicana é a décima maior economia da América Latina e a maior da
região do Caribe. Um país de renda média, a economia é baseada no turismo, agricultura,
manufatura da Zona de Livre Comércio, mineração, imóveis e indústrias de serviços8.
No entanto, o choque global desencadeado pela pandemia de COVID-19 impactou
significativamente a economia da República Dominicana, causando uma forte contração no
segundo trimestre de 2020 em setores críticos, como turismo, construção e mineração. O PIB
6
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contraiu 6,7% em 2020 e está projetado para crescer 5,5% em 2021, mas permanece abaixo de
seu potencial em 2021 e 2022. A pandemia colocou intensa pressão sobre as receitas e despesas
fiscais, mas em 2021 uma combinação de recuperação econômica e melhorias na eficiência dos
gastos públicos podem ajudar a reverter o déficit fiscal para uma trajetória sustentável. Ao mesmo
tempo, a gestão eficaz da dívida e o desenvolvimento dos mercados de capitais locais deverão se
tornar cada vez mais importantes para salvaguardar a sustentabilidade da dívida a longo prazo e
limitar a exposição ao risco cambial.
Na última década, o crescimento econômico na República Dominicana reduziu
substancialmente as taxas de pobreza e apoiou a expansão da classe média. No entanto, as
disparidades no acesso a oportunidades econômicas e serviços públicos permanecem profundas.
As taxas de pobreza são persistentemente altas nas áreas rurais e as mulheres enfrentam desafios
desproporcionais em todo o país. Apesar de um aumento nos gastos sociais para mitigar o
impacto da crise pandêmica, as estimativas oficiais são de que a pobreza aumentou 2,4 pontos
percentuais para 23,4% em 2020, o que representa mais de um quarto de milhão de pessoas
(270.000) caindo na pobreza. O investimento público e as políticas direcionadas para acelerar a
recuperação dos setores industrial e agrícola serão vitais para promover um crescimento
renovado e reverter o aumento da taxa de pobreza.
A pandemia COVID-19 empurrou a República Dominicana para sua primeira recessão em
quase 17 anos. No último trimestre de 2020, estima-se que 191.273 empregos foram perdidos
desde março, com implicações especialmente negativas para famílias pobres, mulheres e
trabalhadores informais. A participação no trabalho se recuperou para 61,1% no quarto trimestre
de 2020 de 56,6% no segundo trimestre, mas permanece abaixo dos 65,4% do quarto trimestre
de 2019. O setor informal se recuperou mais rápido do que o emprego formal e respondeu por
51,3% do emprego total no quarto trimestre de 2020 em comparação com 48,4% um ano antes.
A reforma estrutural necessária para acelerar a formalização inclui nivelar o campo de atuação
competitivo para novos participantes, pequenas empresas e fornecedores locais, e atualizar as
regulamentações comerciais.
Enquanto os formuladores de políticas estão focados nos desafios urgentes apresentados pela
pandemia, a República Dominicana continua em alto risco de furacões, inundações e outros
eventos climáticos extremos. O acesso a serviços de água e saneamento adequados melhorou
desde o início de 2000, mas a exposição do país às mudanças climáticas ameaça esses ganhos.
Os esforços de mitigação e adaptação às mudanças climáticas devem ser complementados por
uma melhor gestão dos recursos naturais, especialmente os recursos costeiros e marinhos dos
quais depende grande parte da economia da República Dominicana.
À medida que a pandemia diminui, o investimento em capital humano será vital para o
crescimento e desenvolvimento contínuos da República Dominicana. O Índice de Capital
Humano de 2020 estima que uma criança nascida na República Dominicana hoje terá apenas
metade da produtividade ao longo de sua vida do que teria sido se tivesse recebido uma educação
completa e cuidados de saúde adequados. O país fez grandes avanços na expansão do acesso à
educação e saúde, mas a qualidade desigual desses serviços continua sendo um grande obstáculo
para o crescimento econômico de base ampla e o desenvolvimento do capital humano. Para
reiniciar o crescimento em prol dos pobres com uso intensivo de empregos e aumentar sua
competitividade econômica, a República Dominicana deve fortalecer os vínculos produtivos
entre as empresas nacionais e exportadoras, reduzir os custos administrativos da burocracia,
melhorar a confiabilidade do fornecimento de eletricidade e expandir o acesso ao crédito. A
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rapidez e eficácia com que o governo adotar essas reformas determinará em grande parte o
impacto de longo prazo da pandemia sobre a pobreza, o emprego e o crescimento econômico9.
2.2. Dados gerais de comércio da República Dominicana
Em 2019, a República Dominicana era a 64ª economia do mundo em termos de PIB (US $
corrente), o número 89 nas exportações totais, o número 82 nas importações totais, a economia
número 80 em termos de PIB per capita (US$ correntes) e a economia mais complexa de
número 76, de acordo com o Índice de Complexidade Econômico (ICE)10.
As principais exportações da República Dominicana são ouro ($ 1,61 bilhões), instrumentos
médicos ($ 1,4 bilhões), tabaco laminado ($ 833 milhões), equipamentos de proteção de baixa
tensão ($ 816 milhões) e bananas ($ 387 milhões), exportando principalmente para os Estados
Unidos Estados ($ 5,42 bilhões), Suíça ($ 771 milhões), Canadá ($ 490 milhões), Índia ($ 458
milhões) e China ($ 453 milhões).
As principais importações da República Dominicana são petróleo refinado ($ 1,81 bilhões),
carros ($ 741 milhões), joias ($ 528 milhões), gás de petróleo ($ 514 milhões) e equipamento de
transmissão ($ 415 milhões), importando principalmente dos Estados Unidos ($ 8,84 B), China
($ 2,39 bilhões), Brasil ($ 680 milhões), Espanha ($ 665 milhões) e México ($ 426 milhões).
Em 2019, a República Dominicana exportou US $ 9,29 bilhões em serviços. Os principais
serviços exportados pela República Dominicana em 2019 foram viagem pessoal ($ 7,4 bilhões),
transporte ($ 675 milhões), outros serviços comerciais ($ 558 milhões), Serviços governamentais
($ 314 milhões) e Serviços de informática e informações ($ 91 milhões).
Os principais serviços importados pela República Dominicana em 2019 foram transporte ($ 1,73
bilhões), viagem pessoal ($ 620 milhões), outros serviços comerciais ($ 562 milhões), serviços de
seguros ($ 251 milhões) e royalties e taxas de licença ($ 249 milhões).
2.3. Fluxo de Comércio entre Brasil e República Dominicana
As relações comerciais entre a República Dominicana e o Brasil são marcadas por exportações
bem mais altas que importações, favorecendo um superávit brasileiro nos últimos cinco anos.
No entanto, em 2016, o superávit foi de US$ 566 milhões e de US$ 429 milhões em 2020, uma
redução de 24%.

9
10

Disponível em: https://www.worldbank.org/en/country/dominicanrepublic/overview
Disponível em: OEC. Dominican Republic Profile. https://oec.world/en/profile/country/dom
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Figura 1 - Fluxo Comercial entre Brasil e República Dominicana entre 2016-2020

Fonte: Comexstat, 2021.

Na tabela 1, é possível analisar os dados de exportação e importação entre Brasil e República
Dominicana nos últimos cinco anos.
Tabela 1 - Fluxo Comercial entre Brasil e República Dominicana entre 2016-2020
República Dominicana 2016

2017

2018

2019

2020

Exportação

580.259.646

588.458.694

698.372.342

679.737.672

454.211.447

Importação

13.913.474

15.709.940

15.872.545

23.535.130

24.979.632

Saldo

566.346.172

572.748.754

682.499.797

656.202.542

429.231.815

Fonte: Comexstat, 2021.

2.3.1. Produtos exportados do Brasil para República Dominicana
A tabela 2 traz os principais produtos exportados para a República Dominicana em 2019. O
produto mais exportado foram os da categoria de ferro e aço, seguido por cereais e veículos
automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres.

CADERNOS DE ACORDOS COMERCIAIS: BRASIL-REPÚBLICA DOMINICANA

16

Tabela 2 - Produtos brasileiros exportados para a República Dominicana em 2019
Descrição SH2

2019 - Valor FOB (US$)

Ferro fundido, ferro e aço

214.472.464

Cereais

160.067.742

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios 55.055.763
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas
partes
33.457.501
Madeira, carvão vegetal e obras de madeira

30.726.290

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão

25.776.862

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de
reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em
televisão, e suas partes e acessórios
21.426.031
Produtos cerâmicos

19.860.726

Plásticos e suas obras

15.209.821

Produtos químicos orgânicos

8.559.484

Café, chá, mate e especiarias

7.699.269

Obras de ferro fundido, ferro ou aço

7.488.342

Calçados, polainas e artefatos semelhantes; suas partes

6.076.126

Tabaco e seus sucedâneos manufaturados
4.890.674
Móveis; mobiliário médico-cirúrgico, colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de
iluminação não especificados nem compreendidos em outros capítulos; anúncios,
cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes; Construções
Pré
4.088.149
Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas;
enzimas
3.543.684
Borracha e suas obras

3.426.789

Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes

3.362.873

Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou
medicinais; palhas e forragens
3.182.408
Peles, exceto as peles com pelo, e couros

3.170.439

Fonte: Comexstat, 2021
2.3.2. Produtos importados pelo Brasil da República Dominicana
A tabela 3 traz os principais produtos importados da República Dominicana em 2019. Os
produtos mais importantes foram os produtos farmacêuticos, seguidos de instrumentos e
aparelhos de óptica e plástico e suas obras.
Tabela 3 - Produtos da República Dominicana importados em 2019
Descrição SH2

2019 - Valor
FOB (US$)

Produtos farmacêuticos

7.088.431

Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de
precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
6.281.447
Plásticos e suas obras

3.300.967

Cobre e suas obras

2.999.030

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de
som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e 1.995.492
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acessórios
Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar
(desperdícios e aparas).
459.350
Peles, exceto as peles com pelo, e couros

170.933

Vestuário e seus acessórios, de malha

161.425

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão

148.370

Vestuário e seus acessórios, exceto de Malha

141.780

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes

107.507

Chumbo e suas obras

100.378

Tabaco e seus sucedâneos manufaturados

87.933

Outros produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos

83.093

Alumínio e suas obras
80.487
Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações
cosméticas
71.670
Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria

65.150

Outros artefatos têxteis confeccionados; sortidos; artefatos de matérias têxteis, calçados, chapéus e
artefatos de uso semelhante, usados; trapos
49.998
Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras
minerais
35.488
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios

31.634

Fonte: Comexstat, 2021.
3. Perfil tarifário da República Dominicana
O presente capítulo tem como intuito apresentar um panorama da política tarifária da República
Dominicana vis-à-vis a política tarifária brasileira, informando o leitor quais são os setores mais
protegidos e menos protegidos de cada país. Para isso, foram levantadas informações referentes
às tarifas sobre nação mais favorecida (em inglês, most favoured nation ou simplesmente MFN)
nos bancos de dados da Organização Mundial do Comércio (WTO Data).
3.1. Introdução
As informações tarifárias seguem o Sistema Harmonizado (HS) da Organização Mundial de
Aduanas (OMA). O Sistema Harmonizado consiste em uma nomenclatura universal para todos
os bens comercializáveis entre diferentes países, agregados em pouco mais de 5.000 grupos de
bens, na classificação a 6 dígitos, podendo ser agregados em posições de quatro dígitos, que por
sua vez são agregados em 97 capítulos de dois dígitos e finalmente em 21 seções temáticas.
Para os fins do presente trabalho, serão abordados os 96 capítulos, separados em sete itens: (i)
agricultura; (ii) minério e químicos; (iii) têxteis; (iv) vestuário; (v) materiais; (vi) máquinas, veículos
e demais equipamentos e (vii) bens manufaturados e outros. Gráficos contendo uma comparação
da média simples tarifária, ou seja, sem a ponderação dos valores da pauta de importação, das
alíquotas MFN, ilustram cada um dos itens. Ao final, uma tabela contendo tarifas MFN nos
termos da WTO Data será apresentada.
Para cada seção, serão comparadas as tarifas MFN e as efetivamente aplicadas entre República
Dominicana e Brasil se forem díspares das tarifas MFN. Os dados comparados referem-se ao
ano de 2019, último ano em que há informações tarifárias disponíveis para a República
Dominicana na base WTO Data. Tarifas efetivamente aplicadas são as tarifas que consideram
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quaisquer vantagens ou preferências que um país pode receber em relação ao outro, ou seja, a
menor tarifa possível dentro de uma relação bilateral específica. Em ambos os casos, tanto nas
tarifas MFN e efetivamente aplicadas da WTO Data, os números levam em consideração os
efeitos Equivalentes Ad-Valorem (AVE), que consistem em um valor tarifário que simula a
imposição de barreiras não-tarifárias como quotas de importação, restrições sanitárias,
fitossanitárias, barreiras técnicas ao comércio, dentre outros.
3.2. Agricultura
O Brasil é competitivo e protege pouco os seus setores agropecuários quando comparado com
seus demais setores e quando comparado com o padrão de proteção dos demais países. Dentre
os 24 setores agropecuários, o Brasil apresenta tarifas inferiores às da República Dominicana em
15 deles.
Figura 2 - Comparativo de tarifas entre República Dominicana e Brasil no setor agrícola (SH 01 a 24)
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Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV

3.3. Minérios e químicos
O Brasil tem tarifa sobre minérios, representados pelos setores número 25, 26 e 27, menor que
a da República Dominicana apenas no último setor que abrange combustíveis minerais, óleos
minerais e produtos da sua destilação; substâncias betuminosas e ceras minerais. Nos setores
químicos, o Brasil apresenta tarifas mais elevadas que a República Dominicana em todos eles,
salvo no setor de bens fotográficos ou cinematográficos. O gráfico abaixo compara as tarifas para
o conjunto de produtos minerais e químicos.
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Figura 3 - Comparativo de tarifas entre República Dominicana e Brasil no setor de minérios e químicos (SH
25 a 40)
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Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV.

3.4. Têxteis
Os setores têxteis são os setores mais protegidos pelo Brasil, especialmente o setor número 57:
carpetes, com uma proteção média de 35%, o valor mais alto aplicado pelo Brasil,
correspondendo a sua tarifa consolidada. A República Dominicana apresenta tarifas muito
semelhantes às brasileiras no setor 46 que abrange manufaturas de palha, esparto ou de outras
matérias para entrançar, cestaria e vime e no setor 49 que abrange livros impressos, jornais,
desenhos e outros produtos da indústria de impressão, manuscritos, manuscritos datilografados
e planos.
Figura 4 - Comparativo de tarifas entre República Dominicana e Brasil no setor têxtil (SH 41 a 60)
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Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV
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3.5. Vestuário
Figura 5 - Comparativo de tarifas entre República Dominicana e Brasil no setor de vestuário (SH 61 a 67)
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Fonte: WTO Data. Elaboração CCGI/FGV

Os setores vestuários também figuram entre os mais protegidos pelo Brasil. Os artigos de
vestuário, representados pelos itens 61 e 62 contam com a proteção máxima de 35%, já os demais
artigos têxteis que podem ser usados como vestimenta e os calçados, itens 63 e 64 contam com
uma proteção de aproximadamente 34,8% e 31,8%, valores próximos da tarifa consolidada. Por
outro lado, a proteção da República Dominicana sobre penas preparadas, produtos feitos de
pena, flores artificias e artigos de cabelo humano é mais elevada que a brasileira: 17% e 16%
respectivamente.
3.6. Materiais
O Brasil protege seus materiais e metais, aqui compreendidos como artigos feitos de pedras,
cerâmica, vidro, pedras preciosas, ferro, aço, cobre, níquel, alumínio, chumbo, zinco, lata, dentre
outros materiais e produtos deles derivados, com tarifas relativamente elevadas, como pode ser
visto no gráfico. Os artigos feitos de metais não citados entre os itens anteriores, representados
pelo nº 81, possuem tarifas menos elevadas, enquanto ferramentas e objetos derivados de metais
(nº 82 e 83) possuem tarifas elevadas de 17,9% e 15,81% respectivamente.
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Figura 6 - Comparativo de tarifas entre República Dominicana e Brasil (SH 68 a 83)
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Fonte: WTO Data. Elaboração CCGI/FGV

A República Dominicana protege mais que o Brasil os setores de artigos de pedra, gesso,
cimento, amianto, mica ou materiais semelhantes e de pérolas, pedras, metais, jóias e moeda,
enquanto nos demais setores, principalmente relacionados a metais, protege menos que o Brasil.
3.7. Maquinário, veículos e demais equipamentos
Figura 7 - Comparativo tarifas República Dominicana e Brasil (SH 84 a 91)
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Fonte: WTO Data. Elaboração CCGI/FGV

O único setor no qual a República Dominicana protege mais que o Brasil é o setor de aeronaves,
naves espaciais e suas partes, em que a República Dominicana aplica proteção de 6,1%, enquanto
o Brasil uma proteção de 2,3% aproximadamente.
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3.8. Manufaturados e outros
Figura 8 - Comparativo tarifas República Dominicana e Brasil (SH 92 a 97)
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Fonte: WTO Data. Elaboração CCGI/FGV

Neste recorte de setores, as tarifas brasileiras são mais elevadas do que aquelas praticadas pela
República Dominicana nos setores de brinquedos, jogos e requisitos esportivos e de miscelânea
de produtos manufaturados. As tarifas de Brasil e República Dominicana são muito próximas
nos setores de armas, munições e partes delas, em que as tarifas são de aproximadamente 20%
nos dois países e de mobiliário, em que as tarifas são respectivamente de aproximadamente
17,8% e 17,6%. As tarifas da República Dominicana são mais elevadas que as brasileiras nos
setores de instrumentos musicais e de trabalhos artísticos.
3.9. Comparativo geral de tarifas e quadro de tarifas aplicadas
As diferenças tarifárias entre Brasil e República Dominicana podem ser apreciadas de maneira
mais completa nos dois gráficos abaixo, que abrangem todos os setores destacados acima.
Figura 9 - Gráfico geral de tarifas
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Fonte: WTO Data. Elaboração CCGI/FGV

Figura 10 - Gráfico geral de tarifas
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Fonte: WTO Data. Elaboração CCGI/FGV
Tabela 4 - Tabela de Tarifas
Produto/Setor
HS - 01 - Live animals

HS
No.
01

WTO
Data
(MFN,
Efetivamente aplicada)
5,1

WTO Data (MFN,
Média simples
30

HS - 02 - Meat and edible meat offal

02

29,7

43

HS - 03 - Fish and crustaceans, molluscs and
other aquatic invertebrates
HS - 04 - Dairy produce; birds' eggs; natural
honey; edible products of animal origin, not
elsewhere specified or included
HS - 05 - Products of animal origin, not
elsewhere specified or included
HS - 06 - Live trees and other plants; bulbs,
roots and the like; cut flowers and ornamental
foliage
HS - 07 - Edible vegetables and certain roots
and tubers
HS - 08 - Edible fruit and nuts; peel of citrus
fruit or melons
HS - 09 - Coffee, tea, mate and spices

03

18,4

40

04

19,7

41,8

05

0,7

37,6

06

11,3

28,3

07

27,2

44,1

08

19,6

39,8

09

12,3

39,2

HS - 10 – Cereals

10

16,2

51,3

HS - 11 - Products of the milling industry;
malt; starches; inulin; wheat gluten
HS - 12 - Oil seeds and oleaginous fruits;
miscellaneous grains, seeds and fruit;
industrial or medicinal plants; straw and
fodder
HS - 13 - Lac; gums, resins and other vegetable
saps and extracts

11

7,5

37,6

12

0,7

38,1

13

2

40
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HS - 14 - Vegetable plaiting materials;
vegetable products not elsewhere specified or
included
HS - 15 - Animal or vegetable fats and oils and
their cleavage products; prepared edible fats;
animal or vegetable waxes
HS - 16 - Preparations of meat, of fish or of
crustaceans, molluscs or other aquatic
invertebrates
HS - 17 - Sugars and sugar confectionery

14

0

40

15

8,4

37,5

16

21,3

40

17

32,9

46,3

HS - 18 - Cocoa and cocoa preparations

18

16,7

40

HS - 19 - Preparations of cereals, flour, starch
or milk; pastrycooks' products
HS - 20 - Preparations of vegetables, fruit, nuts
or other parts of plants
HS - 21 - Miscellaneous edible preparations

19

18,2

39,8

20

19,1

40

21

15

39,4

HS - 22 - Beverages, spirits and vinegar

22

19

40

HS - 23 - Residues and waste from the food
industries; prepared animal fodder
HS - 24 - Tobacco and manufactured tobacco
substitutes
HS - 25 - Salt; sulphur; earths and stone;
plastering materials, lime and cement
HS - 26 - Ores, slag and ash

23

3,1

38,8

24

17,6

36,7

25

2,7

20

26

0,9

40

HS - 27 - Mineral fuels, mineral oils and
products of their distillation; bituminous
substances; mineral waxes
HS - 28 - Inorganic chemicals; organic or
inorganic compounds of precious metals, of
rareearth metals, of radioactive elements or of
isotopes
HS - 29 - Organic chemicals

27

1,9

40

28

0,2

20

29

0,2

10

HS - 30 - Pharmaceutical products

30

0

15,7

HS - 31 – Fertilisers

31

0

10

HS - 32 - Tanning or dyeing extracts; tannins
and their derivatives; dyes, pigments and other
colouring matter; paints and varnishes; putty
and other mastics; inks
HS - 33 - Essential oils and resinoids;
perfumery, cosmetic or toilet preparations
HS - 34 - Soap, organic surfaceactive agents,
washing
preparations,
lubricating
preparations, artificial waxes, prepared waxes,
polishing or scouring preparations, candles
and similar articles, modelling pastes
HS - 35 - Albuminoidal substances; modified
starches; glues; enzymes
HS - 36 - Explosives; pyrotechnic products;
matches;
pyrophoric
alloys;
certain
combustible preparations
HS - 37 - Photographic or cinematographic
goods
HS - 38 - Miscellaneous chemical products

32

4,2

30

33

13,2

34,3

34

11,2

40

35

5,3

30

36

12,5

40

37

8,4

35

38

3,1

29,6

HS - 39 - Plastics and articles thereof

39

7

40
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HS - 40 - Rubber and articles thereof

40

7,1

36,5

HS - 41 - Raw hides and skins (other than
furskins) and leather
HS - 42 - Articles of leather; saddlery and
harness; travel goods, handbags and similar
containers; articles of animal gut (other than
silkworm gut)
HS - 43 - Furskins and artificial fur;
manufactures thereof
HS - 44 - Wood and articles of wood; wood
charcoal
HS - 45 - Cork and articles of cork

41

0,2

40

42

17,6

40

43

6

40

44

4,1

40

45

5,1

40

HS - 46 - Manufactures of straw, of esparto or
of other plaiting materials; basketware and
wickerwork
HS - 47 - Pulp of wood or of other fibrous
cellulosic material; recovered (waste and
scrap) paper and paperboard
HS - 48 - Paper and paperboard; articles of
paper pulp, of paper or of paperboard
HS - 49 - Printed books, newspapers, pictures
and other products of the printing industry;
manuscripts, typescripts and plans
HS - 50 - Silk

46

12,4

40

47

0

40

48

6

34,2

49

6,9

32,1

50

0

37

HS - 51 - Wool, fine or coarse animal hair;
horsehair yarn and woven fabric
HS - 52 – Cotton

51

0

40

52

0

35

HS - 53 - Other vegetable textile fibres; paper
yarn and woven fabrics of paper yarn
HS - 54 - Manmade filaments

53

0

40

54

0,1

40

HS - 55 - Manmade staple fibres

55

0

40

HS - 56 - Wadding, felt and nonwovens;
special yarns; twine, cordage, ropes and cables
and articles thereof
HS - 57 - Carpets and other textile floor
coverings
HS - 58 - Special woven fabrics; tufted textile
fabrics;
lace;
tapestries;
trimmings;
embroidery
HS - 59 - Impregnated, coated, covered or
laminated textile fabrics; textile articles of a
kind suitable for industrial use
HS - 60 - Knitted or crocheted fabrics

56

6,8

39,9

57

20

40

58

1,6

39,5

59

2,5

39,8

60

6,7

40

HS - 61 - Articles of apparel and clothing
accessories, knitted or crocheted
HS - 62 - Articles of apparel and clothing
accessories, not knitted or crocheted
HS - 63 - Other made up textile articles; sets;
worn clothing and worn textile articles; rags
HS - 64 - Footwear, gaiters and the like; parts
of such articles
HS - 65 - Headgear and parts thereof

61

19,8

40

62

20

40

63

18,8

40

64

18,3

40

65

10

40

HS - 66 - Umbrellas, sun umbrellas,
walkingsticks, seatsticks, whips, ridingcrops
and parts thereof

66

16

40
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HS - 67 - Prepared feathers and down and
articles made of feathers or of down; artificial
flowers; articles of human hair
HS - 68 - Articles of stone, plaster, cement,
asbestos, mica or similar materials
HS - 69 - Ceramic products

67

17

40

68

10,1

40

69

11,8

40

HS - 70 - Glass and glassware

70

6

34,7

HS - 71 - Natural or cultured pearls, precious
or semiprecious stones, precious metals,
metals clad with precious metal, and articles
thereof; imitation jewellery; coin
HS - 72 - Iron and steel

71

17,8

40

72

4,1

34

HS - 73 - Articles of iron or steel

73

9,2

38,7

HS - 74 - Copper and articles thereof

74

2,4

39,6

HS - 75 - Nickel and articles thereof

75

0,2

40

HS - 76 - Aluminium and articles thereof

76

5,2

35

HS - 78 - Lead and articles thereof

78

0,8

40

HS - 79 - Zinc and articles thereof

79

0

40

HS - 80 - Tin and articles thereof

80

1,7

40

HS - 81 - Other base metals; cermets; articles
thereof
HS - 82 - Tools, implements, cutlery, spoons
and forks, of base metal; parts thereof of base
metal
HS - 83 - Miscellaneous articles of base metal

81

1,8

40

82

5,4

37,6

83

12,8

40

84

1,2

33,1

85

6,2

27

86

0

40

HS - 84 - Nuclear reactors, boilers, machinery
and mechanical appliances; parts thereof
HS - 85 - Electrical machinery and equipment
and parts thereof; sound recorders and
reproducers, television image and sound
recorders and reproducers, and parts and
accessories of such articles
HS - 86 - Railway or tramway locomotives,
rollingstock and parts thereof; railway or
tramway track fixtures and fittings and parts
thereof;
mechanical
(including
electromechanical)
traffic
signalling
equipment
HS - 87 - Vehicles other than railway or
tramway rollingstock, and parts and
accessories thereof
HS - 88 - Aircraft, spacecraft, and parts thereof

87

9,7

39,9

88

6,1

40

HS - 89 - Ships, boats and floating structures

89

6,9

40

HS - 90 - Optical, photographic,
cinematographic,
measuring,
checking,
precision, medical or surgical instruments and
apparatus; parts and accessories thereof
HS - 91 - Clocks and watches and parts thereof

90

3,3

30,4

91

16,6

40

HS - 92 - Musical instruments; parts and
accessories of such articles
HS - 93 - Arms and ammunition; parts and
accessories thereof

92

18,2

35

93

20

40
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HS - 94 - Furniture; bedding, mattresses,
mattress supports, cushions and similar stuffed
furnishings; lamps and lighting fittings, not
elsewhere specified or included; illuminated
signs, illuminated nameplates
HS - 95 - Toys, games and sports requisites;
parts and accessories thereof
HS - 96 - Miscellaneous manufactured articles

94

17,6

38,8

95

18,7

40

96

15,4

39,8

20

40

HS - 97 - Works of art, collectors' pieces and 97
antiques
Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI-EESP/FGV

3.10. Restrições quantitativas, quotas tarifárias, tarifas específicas e mistas
A seção sobre tarifas incorpora informações da base de dados da OMC (WTO Data). Esta base
de dados trabalha com valores tarifários ad valorem ou com valores tarifários com equivalentes
ad valorem.
Tarifas ad valorem são tarifas aplicadas ao valor comercializado de um bem ou produto e
cobrada sobre o valor comercializado, independentemente da quantidade ou peso adquiridos.
Por outro lado, alguns país utilizam de tarifas específicas em valor sobre quantidade ou peso,
ou quotas tarifárias.
Existe uma série de barreiras comerciais que não são consideradas tarifas, tais como: medidas
sanitárias e fitossanitárias, barreiras técnicas ao comércio, formalidades de inspeção, controle
de preços interno, restrições quantitativas (como quotas, licenças prévias e controle de
quantidades), impostos e encargos paralelos, restrições financeiras, medidas antitruste, medidas
voltadas para investimentos que afetam indiretamente o comércio, restrições na distribuição de
produtos, dentre outros.
Nestes casos, OMC, UNCTAD, Banco Mundial ou demais instituições interessadas sobre o
tema buscam calcular qual seria a tarifa que causaria um efeito equivalente sobre o preço de
um produto, portanto o nome “equivalente ad valorem”. O cálculo de equivalentes ad valorem
normalmente emprega o uso de modelos quantitativos para contrastar uma política tarifária
oficial vis-à-vis o quanto é efetivamente importado quando levamos em consideração demais
barreiras tarifárias, estipulando a partir de então a alíquota que geraria efeito similar.
Serão abordadas as três barreiras não tarifárias quantitativas mais comuns: quotas, quotastarifárias e tarifas específicas ou mistas, e em seguida uma breve discussão sobre quais são as
barreiras mais empregadas pela República Dominicana, e quais são as linhas tarifárias mais
comuns.
3.10.1. Restrições Quantitativas
Restrições Quantitativas são todas aquelas que envolvem a imposição de restrições de
importação a partir de uma determinada quantidade de importações. Podendo ser determinada
em volume, peso ou valor. Normalmente o país que adere à prática a opera mediante a venda
de licenças de importação. Contudo, o Artigo XI do General Agreement on Trade and Tariffs
(GATT) restringiu as modalidades de restrições quantitativas, ainda que não as tenha eliminado
por completo. São permitidas apenas quotas tarifárias.
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3.10.2. Quotas-Tarifárias
Quotas tarifárias são um sistema misto entre quotas de importação e tarifas. No caso, um país
determina uma tarifa até um determinado valor ou quantidade importados, a partir do momento
que o fluxo de importações excede o estipulado, as tarifas aumentam até que atinjam um novo
valor e assim sucessivamente até uma tarifa máxima.
3.10.3. Tarifas Específicas e Mistas
Tarifas ad valorem incidem sob o valor dos produtos comercializados, portanto, a quantidade
de bens importados ou seu peso não influem nos direitos alfandegários pagos. Já tarifas
específicas são justamente aquelas que incidem não sobre o valor da importação, mas sobre
alguma característica específica do produto, comumente seu peso, por vezes a quantidade de
bens importados. Tarifas mistas, por sua vez, são aquelas que combinam valores ad valorem e
valores específicos, ou que utilizam critérios para determinar se uma tarifa será ad valorem ou
específica para cada ato de importação.
3.10.4. Quotas tarifárias, tarifas específicas e mistas aplicadas pela
República Dominicana
A República Dominicana possui uma série de quotas-tarifárias em setores diferentes como: alho,
arroz, açúcar, carne de frango, cebola, feijão, leite em pó e milho11. A lista de produtos é pouco
extensa, alcança ao todo 8 produtos e normalmente envolve linhas tarifárias nacionais,
ultrapassando os seis dígitos do Sistema Harmonizado da OMA.
No interior do CAFTA-DR, quotas negociadas são inscritas e apresentam uma dimensão
estratégica. As quotas tarifárias de importação são uma ferramenta importante para que os
governos possam garantir, por alguns anos (período de transição), a proteção tarifária que certos
produtos possuíam antes das negociações, ao mesmo tempo em que abrem uma janela para a
concorrência (nível mínimo de acesso ao mercado), estabelecendo quotas tarifárias para
produtos com tarifas preferenciais. Desde a entrada em vigor do CAFTA-DR para a República
Dominicana no dia 1º de março de 2007, foram realizados onze exercícios de alocação de quotas
tarifárias, de acordo com as disposições legais constantes da regulamentação que estabelece o
processo de alocação e administração.
A administração de quotas tarifárias é regulada pelo Decreto 505/99 que foi modificado pelo
Decreto 569/12. Este estabelece o regulamento que rege as pautas para melhorar os
procedimentos gerais a serem aplicados na atribuição de quotas tarifárias da OMC. O método
de alocação utilizado é o dos leilões públicos, que são organizados pela Bolsa de Agronegócios
da República Dominicana (BARD), como ordenado anualmente pela Comissão de Importações
Agropecuárias composta pelo Ministro da Agricultura que a preside, pelo Ministro da Indústria
e Comércio e pelo Diretor Geral das Alfândegas como membros). A comissão é responsável
por emitir resoluções que ordenem a inserção de um dos 8 produtos acima mencionados em
leilões. Referidas resoluções também estabelecem o volume a ser leiloado, bem como a data do
leilão e o prazo para importação.
A administração de quotas tarifárias apresenta particularidades nos setores de açúcar e de milho.
A quota tarifária para o açúcar é de 30.000 toneladas métricas e 70% deste valor (21.000
toneladas) é administrado pelo Instituto Dominicano do Açúcar (INAZUCAR), enquanto os
Código dos produtos supracitados de acordo com o Sistema Harmonizado utilizando 4 dígitos: 0703, 1006,
1701, 0207, 0703, 0713, 0402 e 1005.
11
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30% restantes (9.000 toneladas métricas) são administrados pela Comissão de Importações
Agrícolas por meio de leilões públicos. O milho, por sua vez, embora sujeito a uma quota
tarifária, apresenta sua importação realizada com base em um sistema de licenças de importação
automáticas e não é levado a leilões.
A pesquisa de tarifas específicas aplicadas pela República Dominicana na base de dados Tariff
Data da OMC revelou a existência de centenas delas. Este estudo não tem o intuito de ser
exaustivo quanto às tarifas específicas e apresentará na tabela abaixo aquelas aplicadas aos cem
principais produtos da República Dominicana importados pelo Brasil.
Tabela 5 - Quotas tarifárias, tarifas específicas e mistas aplicadas pela República Dominicana
Produto
Live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine, even
smoked, aquatic invertebrates (excl. crustaceans, molluscs,
sea cucumbers, sea urchins and jellyfish); all flours, meals
and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans
and molluscs, fit for human consumption
Nuts and other seeds, incl. mixtures, prepared or preserved
(excl. prepared or preserved with vinegar, preserved with
sugar but not laid in syrup, jams, fruit jellies, marmalades,
fruit purée and pastes, obtained by cooking, and
groundnuts)
Food preparations, n.e.s.
Paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax,
ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and
similar products obtained by synthesis or by other
processes, whether or not coloured (excl. petroleum jelly
and paraffin wax containing < 0,75% by weight of oil)
Essential oils, whether or not terpeneless, incl. concretes
and absolutes (excl. those of citrus fruit and mint)
Poly"ethylene terephthalate", in primary forms, having a
viscosity number of < 78 ml/g
Articles of vulcanised rubber (excl. hard rubber), n.e.s.
Whole raw hides and skins of bovine "incl. buffalo" or
equine animals, whether or not dehaired or split, of a weight
per skin > 16 kg, fresh, or salted, dried, limed, pickled or
otherwise preserved (excl. tanned, parchment-dressed or
further prepared)
Grain splits leather "incl. parchment-dressed leather", of the
whole hides and skins of bovine "incl. buffalo" or equine
animals, further prepared after tanning or crusting, without
hair on (excl. chamois leather, patent leather and patent
laminated leather, and metallised leather)
Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases,
school satchels and similar containers, with outer surface of
plastics or textile materials
Paper and paperboard, uncoated, in rolls of a width > 36
cm or in square or rectangular sheets with one side > 36 cm
and the other side > 15 cm in the unfolded state, weighing
>= 225 g/m², n.e.s.
Self-adhesive paper and paperboard, surface-coloured,
surface-decorated or printed, in rolls or in square or
rectangular sheets, of any size (excl. goods of heading 4810)
Cigarette paper in the form of booklets or tubes
Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose
fibres, in strips or rolls of a width <= 36 cm, in rectangular
or square sheets, of which no side > 36 cm in the unfolded

Código
HS
030890

Tarifa
[$ 4.8 per Kilogram]

200819

[$ 22.6 per Kilogram]

210690
271290

[$ 35.2 per Kilogram]
[$ 2.4 per Kilogram]

330129
390769

[$ 32.9 per Number/each/head] [$
65.7 per Kilogram]
[$ 1.4 per Kilogram]

401699
410150

[$ 0.633 per Number/each/head]
[$ 0.843 per Kilogram]

410712

[$ 16.6 per Kilogram]

420212

[$ 10.5 per Number/each/head]

480593

[$ 0.411 per Kilogram]

481141

[$ 2.4 per Kilogram]

481310
482390

[$ 41.5 per Kilogram]
[$ 3.9 per Kilogram]
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state, or cut to shape other than rectangular or square, and
articles of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of
cellulose fibres, n.e.s.
Parts of footwear; removable in-soles, heel cushions and
similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and
parts thereof (excl. outer soles and heels of rubber or
plastics, uppers and parts thereof other than stiffeners, and
general parts made of asbestos)
Ferro-nickel
Unwrought lead, refined
Hand tools, incl. glaziers' diamonds, of base metal, n.e.s.
Packing or wrapping machinery, incl. heat-shrink wrapping
machinery (excl. machinery for filling, closing, sealing or
labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers and
machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar
containers)
Machinery used in the milling industry or for the working
of cereals or dried leguminous vegetables (excl. farm-type
machinery, heat treatment equipment, centrifugal dryers,
air filters and machines for cleaning, sorting or grading seed,
grain or dried leguminous vegetables)
Parts and accessories of printers, copying machines and
facsimile machines, n.e.s. (excl. of printing machinery used
for printing by means of plates, cylinders and other printing
components of heading 8442)
AC motors, multi-phase, of an output > 750 W but <= 75
kW
Transformers having a power handling capacity <= 1 kVA
(excl. liquid dielectric transformers)
Static converters
Electromagnets and electromagnetic lifting heads, and their
parts (excl. magnets for medical use); electromagnetic or
permanent magnet chucks, clamps and similar holding
devices and their parts, n.e.s.
Electrical ignition or starting equipment, incl. cut-outs, of a
kind used for spark-ignition or compression-ignition
internal combustion engines (excl. generators, starter
motors, distributors, ignition coils, ignition magnetos,
magnetic flywheels and sparking plugs)
Machines for the reception, conversion and transmission or
regeneration of voice, images or other data, incl. switching
and routing apparatus (excl. telephone sets, telephones for
cellular networks or for other wireless networks)
Fixed electrical capacitors, ceramic dielectric, single layer
(excl. power capacitors)
Photosensitive semiconductor devices, incl. photovoltaic
cells whether or not assembled in modules or made up into
panels; light emitting diodes (excl. photovoltaic generators)
Electronic integrated circuits (excl. such as processors,
controllers, memories and amplifiers)
Parts and accessories for carriages for disabled persons,
n.e.s.
Instruments and appliances used in medical, surgical or
veterinary sciences, n.e.s.
X-ray generators other than X-ray tubes, high tension
generators, control panels and desks, screens, examination
or treatment tables, chairs and the like, and general parts
and accessories for apparatus of heading 9022, n.e.s.

640690

[$ 9.2 per Kilogram]

720260
780110
820559
842240

[$ 48.9 per Kilogram]
[$ 2.6 per Kilogram]
[$ 1.5 per Number/each/head]
[$ 37.9 per Number/each/head]

843780

[$ 2963.8 per Number/each/head]

844399

[$ 22.4 per Kilogram]

850152

[$ 1069.4 per Number/each/head]

850431

[$ 11.2 per Number/each/head]

850440
850590

[$ 5.6 per Number/each/head]
[$ 6.7 per Number/each/head]

851180

[$ 3.6 per Number/each/head]

851762

[$ 77.3 per Number/each/head]

853223

[$ 1.0 per Number/each/head]

854140

[$ 0.164 per Number/each/head]

854239

[$ 1.3 per Number/each/head]

871420

[$ 22.8 per Number/each/head]

901890

[$ 3.4 per Number/each/head]

902290

[$ 122.0 per Number/each/head]
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Thermometers and pyrometers, not combined with other
instruments (excl. liquid-filled thermometers for direct
reading)
Oscilloscopes and oscillographs
Optical instruments, appliances and machines for
measuring or checking, not elsewhere specified or included
in chapter 90
Instruments, appliances and machines for measuring or
checking, not elsewhere specified in chapter 90 (excl.
optical)

902519

[$ 0.838 per Number/each/head]

903020
903149

[$ 19.7 per Number/each/head]
[$ 269.8 per Number/each/head]

903180

[$ 256.0 per Number/each/head]

4. Barreiras Técnicas, Medidas Sanitárias, Fitossanitárias e Ambientais na
República Dominicana
4.1. As barreiras técnicas ao comércio na República Dominicana
4.1.1. República Dominicana no Acordo TBT
Uma das formas de se analisar os impactos das barreiras técnicas ao comércio é identificar o
número de notificações do membro no sistema do Comitê TBT da OMC. A República
Dominicana realiza poucas notificações ao Comitê TBT12. Na figura abaixo há a comparação
entre o número de notificações de Brasil e República Dominicana.
Figura 11 - Notificações da República Dominicana e do Brasil ao Comitê TBT
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Fonte: OMC. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

Verifica-se que, excetuando o ano de 2011, o número anual de notificações da República
Dominicana ao Comitê TBT é bastante pequeno. Essa característica pode indicar baixa inovação
regulatória relacionada ao comércio, adotando-se a premissa de que o país observa suas
obrigações de transparência, conforme previstas no Acordo TBT.

OMC – Organização Mundial do Comércio. TBT Notifications-Dominican Republic. Disponível em:
http://tbtims.wto.org/. Consulta: 19 de agosto de 2021.
12
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4.1.2. Regulamentos técnicos, normas técnicas e avaliação da conformidade
na República Dominicana
As normas técnicas produzidas pela República Dominicana são denominadas de NORDOM13.
A preparação de um NORDOM envolve processo de consultas públicas e de publicação em
periódico oficial, assim que for aprovada. As normas devem ser baseadas em normas
internacionais, quando existentes, e são propostas ao comitê técnico competente pelo Instituto
Dominicano para Qualidade (Instituto Dominicano para la Calidad, INDOCAL) ou por um de
seus comitês técnicos. O setor privado pode intervir nas propostas e na política de normalização
em geral por meio do Conselho de Administração do Conselho Dominicano para a Qualidade
(Consejo Dominicano para la Calidad, CODOCA), no qual possui sete representantes14. Depois
de realizadas as consultas públicas e de obtidas as autorizações correspondentes, a norma é
publicada em diário oficial nacional e entra em vigor seis meses após a publicação. As
NORDOMs são revisadas a cada cinco anos15.
Os regulamentos técnicos, que são compulsórios, são elaborados pelos ministérios e autoridades
governamentais competentes, com assessoria e coordenação do INDOCAL. A exceção são os
regulamentos técnicos relativos à metrologia legal, que são redigidos exclusivamente pelo
INDOCAL16.
Além da certificação e selos de qualidade do INDOCAL, dependendo do produto, os
produtores podem recorrer a organismos de avaliação da conformidade para certificação de seus
produtos, desde que estes tenham sido acreditados pelo Organismo Dominicano de Acreditação
(Organismo Dominicano de Acreditación, ODAC). Durante muito tempo, a República
Dominicana não teve nenhum organismo nacional de acreditação, portanto, em muitos casos,
os testes de avaliação de conformidade eram realizados por laboratórios acreditados em países
estrangeiros. Adicionalmente, não havia laboratórios dominicanos acreditados de acordo com as
normas internacionais17. Na atualidade, o país possui um conjunto de organismos de avaliação
da conformidade devidamente acreditados pelo ODAC.
Barreiras técnicas específicas impostas pela República Dominicana são mencionadas em
diversos documentos produzidos por outros países. No relatório produzido pelo USTR, dos
EUA, menciona-se a regulação técnica incidente sobre o vergalhão de aço, assim como
potenciais problemas decorrentes da regulação sobre relativa à rotulagem de alimentos, que tem
passado por modificações importantes na maior parte dos países das América Latina18.

13

Similar às Normas Técnicas Brasileiras (NBR), produzidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).
14
Diferentemente do processo de produção de normas técnicas brasileiras, que é dirigido pelo setor privado, na
república Dominicana, o setor público predomina no processo, embora seja aberto aos atores empresariais.
15 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – República Dominicana (2015), p.
63-64. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s319_e.pdf. Consulta: 19 de agosto de 2021.
16 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – República Dominicana (2015), p.
63-64. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s319_e.pdf. Consulta: 19 de agosto de 2021.
17 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – República Dominicana (2015), p.
63-64. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s319_e.pdf. Consulta: 19 de agosto de 2021.
18 USTR. 2021 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers. Disponível em:
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021NTE.pdf. Consulta: 19 de agosto de 2021.
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4.2. Medidas Sanitárias e Fitossanitárias na República Dominicana
4.2.1. A República Dominicana no Comitê SPS da OMC
O número de notificações de medidas sanitárias e fitossanitárias também é pouco elevado para
a República Dominicana, principalmente se comparado com o Brasil19.
Figura 12 - Número de notificações de República Dominicana e do Brasil ao Comitê SPS
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Fonte: OMC. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

4.2.2. As medidas SPS na República Dominicana
As principais leis sobre saúde animal e vegetal datam da década de 1950 e muitas delas
permanecem inalteradas, embora as autoridades tenham indicado que existem vários projetos
de lei para atualizá-los. A legislação é amplamente dispersa, o que pode criar confusão quanto
aos procedimentos de obtenção de licenças de importação. Há também a duplicação das
responsabilidades de cada uma das autoridades em causa, o que em muitos casos, significa que
é necessário mais tempo para obter licenças ou autorizações. No exercício do TPR do país na
OMC, foi apontada a necessidade de maior coordenação entre essas autoridades20.
Destacam-se as seguintes normas em matéria sanitária e fitossanitária:
Lei Geral sobre Saúde (Lei No. 42-01, de 8 de março de 2001)21,
Lei sobre Saúde Animal (Lei No. 4030, de 13 janeiro de 1955),

OMC – Organização Mundial do Comércio. SPS notifications - República Dominicana. Disponível em:
http://spsims.wto.org/. Consulta: 19 de agosto de 2021.
20
OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – República Dominicana (2015), p.
65-66. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s319_e.pdf. Consulta: 19 de agosto de 2021.
21
O texto integral da lei pode ser consultado em https://semma.gob.do/media/1704/ley-general-de-salud.pdf.
Acesso em 19 de agosto de 2021.
19
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Lei sobre a produção, qualidade e a comercialização de ração animal (Lei No. 259, de 31 de
dezembro de 1971)22,
Regulamento sobre inspeção sanitária de carnes e produtos cárneos para exportação (Decreto
nº 329-11, 17 de maio de 2011)23,
Lei do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Lei nº 64-00 18 de agosto de 2000)24.
A elaboração das medidas fitossanitárias e de saúde animal, bem como as relativas aos produtos
alimentares, é da responsabilidade do Ministério da Agricultura, enquanto as medidas relativas
à segurança dos alimentos processados são da responsabilidade do Ministério da Saúde Pública
(Ministerio de Salud Pública), com destaque para a atuação do Departamento de Controle de
Risco Alimentar e Bebidas (Departamento de Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas). A
Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, SEMARNAT) tem como atribuição regular o comércio de substâncias
perigosas, produtos florestais e questões relacionadas com a vida selvagem, o solo e a água. A
elaboração e implementação destas medidas regem-se pelos regulamentos destes Ministérios.
Ainda não existe um mecanismo centralizado único para a sua preparação25.
Os principais componentes do Ministério da Agricultura que tratam das medidas fitossanitárias
e de saúde animal são os Departamentos de Saúde Animal, Sanidade Vegetal e o Departamento
de Promoção Agropecuária (Departamento de Promoción Agrícola y Ganadera, DPAG) 26. Os
Departamentos de Sanidade Animal e Sanidade Vegetal são responsáveis pela elaboração da
regulamentação da produção e do comércio de produtos de origem vegetal e animal, cabendo à
DPAG a emissão das licenças de importação27. Os trabalhos das duas entidades, em razão da
morosidade, é objeto de críticas por parte de parceiros comerciais interessados em acessar o
mercado dominicano28.
Há também o Comité Nacional para la Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(Comitê Nacional de Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, CNMSF), cujas funções
incluem recomendar alterações às políticas sanitárias e fitossanitárias e fornecer informações
sobre a legislação para garantir sua implementação29.

22

Pode
ser
consultada
em
https://dgii.gov.do/legislacion/leyesTributarias/Documents/Otras%20Leyes%20de%20Inter%C3%A9s/259.pdf.
Acesso em 19 de agosto de 2021.
23
Texto integral em: https://do.vlex.com/vid/decreto-n-329-11-840937503. Acesso em 19 de agosto de 2021.
24
A lei na íntegra pode ser compulsada em: https://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/09/Ley-No-6400.pdf. Acesso em 19 de agosto de 2021.
25 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – República Dominicana (2015), p.
65-66. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s319_e.pdf. Consulta: 19 de agosto de 2021.
26 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – República Dominicana (2015), p.
65-66. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s319_e.pdf. Consulta: 19 de agosto de 2021.
27 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – República Dominicana (2015), p.
65-66. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s319_e.pdf. Consulta: 19 de agosto de 2021.
28
USTR. 2021 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers. Disponível em:
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021NTE.pdf. Consulta: 19 de agosto de 2021.
29 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – República Dominicana (2015), p.
65-66. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s319_e.pdf. Consulta: 19 de agosto de 2021.
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4.3. A República Dominicana e as medidas ambientais com impacto no
comércio internacional
4.3.1. Medidas ambientais identificadas pela OMC
Embora o sistema multilateral não tenha acordo sobre meio ambiente específico que trate da
relação entre comércio e meio ambiente, a OMC coleta informações sobre meio ambiente. São
usadas notificações aos Comitês dos diversos acordos, medidas ambientais contidas nas
notificações e ocorrências sobre medidas nas Revisões de Política Comercial dos membros.
A maior parte das medidas ambientais adotadas pela República Dominicana está relacionada à
gestão sustentável da agricultura. São temas também relevantes a produção sustentável, gestão
hídrica, reflorestamento, gestão de produtos químicos, gestão de resíduos e economia circular,
mitigação de riscos ambientais, proteção vegetal contra pestes e pragas, gestão sustentável do solo
e conservação dos recursos naturais. O gráfico abaixo apresenta os objetivos ambientais mais
frequentas nas medidas adotadas pele República Dominicana:
Figura 13 - Objetivos das medidas ambientais adotadas pela República Dominicana
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Fonte: OMC. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

Os tipos de medidas ambientais são variados. Podem ser desde medida regulatória com
potencial impacto restritivo ao comércio, até ajuda financeira governamental condicionada ao
cumprimento de objetivo ambiental. O gráfico abaixo contém os tipos de medidas ambientais
mais usadas pela República Dominicana:
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Figura 14 - Tipos de medidas ambientais adotadas pela República Dominicana
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Como se depreende do gráfico acima os auxílios não monetários são o tipo de medida ambiental
mais usada pela República Dominicana. Na sequência, destacam-se: regulamentos técnicos,
procedimentos de avaliação da conformidade, empréstimos e financiamentos condicionados a
metas ambientais, assim como subsídios ambientais e pagamentos diretos.
O setor que, com maior frequência, figura como objeto de medidas ambientais é o agrícola.,
seguido do setor de serviços, silvicultura, químicos e manufatura. O gráfico abaixo apresenta esse
quadro:
Figura 15 – Setores objeto das medidas
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4.3.2. Regulação ambiental na República Dominicana
A República Dominicana tem diversas leis sobre meio ambiente. Destacam-se as seguintes: Lei
No 64-00 (sobre meio ambiente e recursos naturais)30,
Lei nº 83-89 (proibição de colocação de resíduos de construção, entulho, resíduos)31, Lei 300-98
(educação obrigatória sobre ambiente)32,
Lei No. 311 (sobre uso e controle de pesticidas)33,
Lei nº 5852 (sobre domínio de água terrestre e distribuição pública de água)34,

nº 487 (sobre controle da exploração e conservação de águas subterrâneas)35.
O Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, MARENA) é o órgão encarregado de elaborar, executar e fiscalizar as
políticas nacionais de meio ambiente e recursos naturais. O órgão, cuja cúpula tem composição
política, promove e estimula atividades para a preservação, proteção, restauração e uso
sustentável do meio ambiente36. No âmbito do Ministério, destaca-se o trabalho da Direção de
Qualidade Ambiental (Dirección de Calidad Ambiental), que é responsável pelo Programa de
Gestão e Adaptação Ambiental, que contém banco de dados importantes sobre meio ambiente.
5. Comércio de serviços
A República Dominicana assumiu compromissos específicos em 60 dos 160 setores cobertos
pelo GATS. O país também assinou os protocolos do GATS sobre serviços financeiros e
telecomunicações. Há uma diferença notável entre seus compromissos multilaterais e o regime
jurídico aplicado, que é muito mais aberto.
No âmbito do Acordo CAFTA-DR, a República Dominicana assumiu amplos compromissos
sobre comércio de serviços. Os acordos de livre comércio com os membros do Mercado
Comum da América Central e a Comunidade do Caribe (CARICOM) contêm disposições sobre
o comércio de serviços. No entanto, essas disposições não estão sendo aplicadas, uma vez que
as partes não definiram as respectivas condições e limitações.
Em 2019, a República Dominicana exportou US$9,29 bilhões em serviços. Os principais
serviços exportados pela República Dominicana em 2019 foram viagens pessoais ($7,4 bilhões),

30

A lei na íntegra pode ser compulsada em: https://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/09/Ley-No-6400.pdf. Acesso em 19 de agosto de 2021.
31
Ver: https://do.vlex.com/vid/ley-n-83-89-840867756. Acesso em 19 de agosto de 2021.
32
Ver: http://idard.org.do/wp-content/uploads/2018/11/Ley-300-98-Ensenanza-obligatoria-Asignatura-MedioAmbiente.pdf. Acesso em 19 de agosto de 2021.
33
Disponível
em:
http://idard.org.do/wp-content/uploads/2018/11/Ley-No.-311.-Uso-y-Control-dePlaguicidas..pdf. Consulta em 20 de agosto de 2021.
34
Disponível: http://idard.org.do/wp-content/uploads/2018/11/Ley-No.-5852.-Dominio-de-Aguas-Terrestres-yDistribuci%C3%B3n-de-Aguas-P%C3%BAblicas.pdf. Consulta em 20 de agosto de 2021.
IDARD. Instituto de Derecho Ambiental de La República Dominicana. Legislacion ambiental. Disponível em:
http://idard.org.do/educacion/legislacion-ambiental/. Consulta em 20 de agosto de 2021.
36 Ver MARENA. Disponível em: https://www.dominicanasolidaria.org/organizacion/ministerio-medioambiente-recursos-naturales-marena/. Consulta em 20 de agosto de 2021.
35

CADERNOS DE ACORDOS COMERCIAIS: BRASIL-REPÚBLICA DOMINICANA

38

transporte ($675 milhões), outros serviços comerciais ($558 milhões), serviços governamentais,
($314 milhões) e serviços de informática e informações ($91 milhões)37.
Os principais serviços importados pela República Dominicana em 2019 foram transporte ($1,73
bilhões), viagens pessoais ($ 620 milhões), outros serviços comerciais ($562 milhões), serviços
de seguros ($251 milhões) e royalties e licenças ($249 milhões).
5.1. Serviços financeiros
Na República Dominicana, os serviços de intermediação financeira privada são prestados por:
(i) entidades estabelecidas como empresas limitadas ou bancos de serviço completo ou entidades
de crédito, sendo estas últimas ou de poupança e bancos de crédito ou empresas de crédito; e
(ii) entidades sem ações conjuntas, ou seja, poupança e associações de empréstimo ou
cooperativas de poupança e crédito. As associações de poupança e empréstimo são entidades
mútuas que o Conselho Monetário pode autorizar a converter em bancos de serviço completo
ou entidades de crédito. As cooperativas de poupança e crédito são regidas pela Lei nº 127-64
sobre Associações Cooperativas de 27 de janeiro de 1964 e estão excluídas do âmbito da Lei nº
183-02. Em dezembro de 2014, havia 66 entidades financeiras operando sob a supervisão da
Autoridade de Supervisão Bancária, consistindo de 18 bancos de serviço completo, 19 bancos
de poupança e crédito, o Banco Nacional de Desenvolvimento da Habitação e da Indústria
(BNVF), 18 sociedades de crédito e 10 associações de poupança e empréstimo. Dessas
instituições de intermediação financeira, 64 eram entidades privadas ou cooperativas, uma
pública (o Banco da Reserva) e outra semipública (BNVF).
O quadro regulatório do sistema bancário inclui a Constituição, a Lei Monetária e Financeira nº
183-02 de 21 de novembro de 2002, a Lei do Risco Sistêmico nº 92-04, a Lei do
Desenvolvimento do Mercado Hipotecário e Trustes nº 189-11, e 24 regulamentos financeiros
emitidos pelo Conselho Monetário. Segundo a Constituição, mudanças no regime legal do
sistema bancário requerem a aprovação de dois terços de todos os membros do Senado e da
Câmara de Deputados. Uma exceção a essa regra são as mudanças propostas pelo Executivo, e
por proposta do Conselho Monetário, que devem ser aprovadas por dois terços dos presentes
em ambas as câmaras.
O Conselho Monetário é o órgão dirigente da Administração Monetária e Financeira, que é
composto pelo Banco Central e pela Autoridade de Supervisão Bancária. O Conselho é
responsável pela formulação da política monetária, cambial e financeira para a implementação
pelo Banco Central e para propor alterações nos sistemas monetário e financeiro para o
Executivo, bem como para autorização de operadores de intermediação financeira. A tarefa da
Autoridade de Supervisão Bancária é supervisionar as operações das entidades de intermediação
financeira reguladas pela Administração Monetária e Financeira, com exceção da poupança e
cooperativas de crédito. O Banco Central tem responsabilidade exclusiva para administrar o
sistema de pagamentos e liquidação de títulos.
O quadro regulatório do sistema financeiro dominicano não estabelece nenhuma condição
especial ou impõe restrições ao estabelecimento de entidades de intermediação financeira, sejam
nacionais ou estrangeiras. Os investidores estrangeiros devem cumprir os requisitos da Lei
Monetário e Financeira e seus regulamentos de execução. A presença comercial de investidores
estrangeiros pode assumir as seguintes formas: (a) aquisição de ações em bancos completos e
entidades de crédito estabelecidas na República Dominicana, (b) estabelecimento de entidades
37
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de intermediação financeira, (c) estabelecimento de subsidiárias ou (d) estabelecimento de
sucursais de bancos estabelecidos de acordo com a legislação de outros países.
Para iniciar (ou cessar) as atividades de intermediação financeira local, nacional e estrangeira os
investidores devem apresentar um pedido de autorização ao Conselho Monetário, após tê-lo
avaliado pela Autoridade de Supervisão Bancária. A República Dominicana permite o
estabelecimento de subsidiárias e filiais quando a empresa-mãe estiver sujeita à fiscalização
consolidada e localizada em um país com o qual é possível firmar um acordo de coordenação e
troca de informação. Com o objetivo de garantir o cumprimento das regras prudenciais, o
Conselho Monetário pode impor limitações operacionais, por até cinco anos, às novas entidades
formadas.
Os bancos de capital estrangeiro oferecem os mesmos serviços e devem observar os mesmos
regulamentos e regras prudenciais de funcionamento como entidades nacionais. De acordo com
a Lei Monetária e Financeira nº 183-02, bancos completos podem investir até 20% do seu capital
integralizado em entidades de apoio e serviços relacionados e até 10% em empresas não
financeiras, enquanto outras operações, como investimentos no capital de entidades financeiras
estrangeiras requerem autorização prévia do Conselho Monetário. Sob as regras prudenciais,
bancos de serviço completo e entidades de crédito devem manter um índice mínimo de solvência
de 10% e estão sujeitos ao regime de reserva legal estabelecido pelo Conselho Monetário.
A República Dominicana tem uma entidade de intermediação financeira semipública que é 95%
propriedade do Estado. O Banco Nacional de Promoção da Habitação e Produção (BNV) foi
criado como um banco de segunda linha para canalizar recursos para os setores produtivos e
promover o mercado secundário de hipotecas, fornecendo cobertura para seguros de promoção
de hipotecas. Existe anteprojeto de lei para transformar o BNV no Banco de Desenvolvimento
de Exportação Dominicano (BANDEX), que atuaria como banco de primeira e segunda linha
com o objetivo de promover e desenvolver o setor exportador, canalizando recursos para os
setores produtivos que sustentam as exportações dominicanas. Há a necessidade de análise e
discussão adicionais e a proposta ainda está sendo revista.
A República Dominicana tem uma entidade estatal de intermediação financeira, o Banco de
Reserva, criado pela Lei nº 586 de 24 de outubro de 1941 como entidade estatal autônoma com
ativos próprios, investido de personalidade jurídica e autorizado a celebrar contratos e processar
por conta própria em seu próprio direito. Em 31 de dezembro de 2014, classificou-se em
primeiro lugar entre os serviços completos da República Dominicana, concentrando 28,64% do
total de ativos do sistema financeiro. O Banco de Reserva está autorizado a envolver-se na
atividade bancária geral, sujeito ao quadro regulamentar estabelecido para o setor financeiro e,
portanto, fornece serviços de varejo semelhantes aos fornecidos por bancos privados de serviço
completo. O Banco da Reserva recebe todos os depósitos das instituições do setor público e
paga todos os cheques emitidos pelo Governo.
No contexto da OMC, a República Dominicana ratificou o Quinto Protocolo ao Acordo Geral
sobre Comércio de Serviços, mas tem poucos compromissos. Em geral, a República Dominicana
autoriza até 49% de participação estrangeira no capital de entidades de serviços bancários
nacionais. Para alguns serviços de depósito, o estabelecimento de entidades financeiras está
sujeito a evidências de necessidade econômica.
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5.2. Seguros
As operações das seguradoras e resseguradoras e dos intermediários são supervisionadas e
monitoradas pela Autoridade de Supervisão de Seguros, uma entidade ligada ao Ministério das
Finanças e criada e regida pela Lei n.º 400, de 9 de janeiro de 1969.
O regime jurídico do setor de seguros é estabelecido na Lei No. 146-02 sobre Seguros e Títulos
de 9 de setembro de 2002 e nas deliberações da Autoridade de Supervisão. A lei não possui
regulamentações e permaneceu inalterada. Em 2008, a Agência dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento Internacional (USAID) forneceu à Autoridade de Supervisão assistência
técnica para apoiar a revisão da Lei e seus alinhamentos com as disposições do acordo de livre
comércio celebrado com a América Central e os Estados Unidos (CAFTA-DR). A Lei ainda
está em processo de exame e não foi atualizada até então.
Não existem restrições às atividades que podem ser desenvolvidas no setor de seguros. A mesma
empresa pode operar tanto no ramo geral como no pessoal. Uma empresa autorizada que deseja
oferecer novos produtos deve solicitar autorização à Autoridade Supervisora, que tem 30 dias
para decidir.
Em geral, há uma obrigação de aquisição local para certos contratos de seguro, que devem ser
concluídos na República Dominicana e ter a aprovação prévia da Autoridade Fiscal para fornecer
cobertura lá. Isso inclui o seguinte seguro: (a) vida e saúde, (b) bens situados no país e interesses
dominicanos no exterior, (c) cascos de navios, aeronaves e veículos motorizados licenciados na
República Dominicana ou entrando temporariamente no país, e (d) transporte de carga de
importação. A obrigação de aquisição local pode ser suspensa se houver assinatura de acordos
comerciais regionais que assim o permitirem ou quando se tratar de seguro de linha excedente.
A obrigação de aquisição local não se aplica às operações de resseguro. Empresas de resseguros
estrangeiras autorizadas pela Autoridade Supervisora podem exercer as suas atividades sem
estarem estabelecidas na República Dominicana. A empresa nacional cedente é responsável por
lidar com o pedido de autorização. Até o momento, a Autoridade Supervisora não está
autorizando o fornecimento de serviços de resseguro transfronteiriços. As autoridades
apontaram que estes serão incorporados em uma nova Lei de Seguros, de acordo com os
compromissos assumidos no CAFTA-DR.
A República Dominicana assumiu poucos compromissos multilaterais na área de serviços de
seguros, e a prática atual é consideravelmente mais liberal do que as obrigações do GATS. Por
exemplo, de acordo com os compromissos assumidos no GATS, a participação estrangeira nas
seguradoras e resseguradoras nacionais são permitidas apenas até 49% do capital. No entanto, as
autoridades indicaram que a República Dominicana é membro da Associação de Supervisores
de Seguros da América Latina (ASSAL) e assumiu compromissos no que diz respeito aos
serviços de seguros dentro dessa associação.
5.3. Telecomunicações
O setor de telecomunicações foi um dos mais dinâmicos na economia dominicana. As principais
mudanças no setor incluem aumentos na porcentagem de valor agregado, fluxos de investimento
estrangeiro direto (IED), total de linhas telefônicas (fixas e móveis) e teledensidade (linhas fixas
e móveis). Também dignos de nota são o aumento do total de contas na Internet, o número de
usuários da Internet e a cobertura (acesso em áreas rurais) e penetração. Os segmentos com
maior crescimento foram telefonia móvel e banda larga móvel de Internet.
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Os maiores investidores são México, Luxemburgo e Estados Unidos. Os fundos estão investindo
principalmente em novos serviços, como banda larga sem fio, na extensão da cobertura para
áreas rurais, e em telefonia e televisão com Protocolo de Internet (IP), juntamente com redes de
serviços móveis LTE e televisão por satélite. As aquisições também estão sendo feitas no exterior.
Embora a rede de telefonia móvel tenha se espalhado por quase todo o país e a grande maioria
dos municípios tem cobertura 3G, as autoridades notaram que há setores e áreas sociais que o
serviço universal ainda não atingiu.
O Estado não participa de empresas de telefonia ou de serviços de Internet. A participação do
capital estrangeiro é permitida em todas as áreas, com exceção dos serviços públicos de
radiodifusão, onde o controle da empresa deve estar nas mãos de um cidadão dominicano.
No âmbito da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2030 (END) aprovada por meio da Lei
nº 1-12, a República Dominicana identificou o objetivo de "alcançar a universalidade do acesso
e uso produtivo das tecnologias de informação e comunicação (TIC)”. A ideia é, entre outras
coisas, expandir a conectividade e o acesso à Internet de banda larga a preços acessíveis. A plena
realização deste objetivo depende da melhoria da infraestrutura, implementando uma rede de
fibra óptica na fase final do planejamento.
O quadro regulatório dos serviços públicos de telecomunicações compreende a Lei Geral das
Telecomunicações (LGT) nº 153-98, que entrou em vigor em 27 de maio de 1998, e os
regulamentos emitidos pelo Conselho de Administração do Instituto Dominicano de
Telecomunicações (INDOTEL).
INDOTEL é o órgão responsável por regular e supervisionar o desenvolvimento do mercado
de telecomunicações. O Instituto está mandatado para supervisionar o serviço universal, uma
estrutura de concorrência livre e justa, a proteção dos direitos do cliente e o uso eficiente do
espectro de radiofrequência.
No âmbito da OMC, a República Dominicana ratificou o Quarto Protocolo do GATS sobre
serviços básicos de telecomunicações em 1998. Em sua Lista de Compromissos, a República
Dominicana permite que esses serviços sejam fornecidos por meio de presença comercial. As
empresas estrangeiras devem cumprir as regras, o que significa que devem ser constituídas na
República Dominicana e possuir uma concessão outorgada pelo INDOTEL.
5.4. Transporte
5.4.1. Transporte aéreo
O transporte aéreo é de grande importância para a República Dominicana. Estima-se que 95%
dos visitantes chegam ao país por via aérea. Desde 2008, o tráfego aéreo nos aeroportos
internacionais dominicanos tem aumentado constantemente, incentivados por uma política de
transporte aéreo liberalizado. A carga aérea é movimentada principalmente pelos aeroportos de
Las Américas, Cibao (província de Santiago), Puerto Plata e Punta Cana. Os aeroportos de Cibao
e Punta Cana servem como centros de coleta e exportação de bens. Além disso, Punta Cana é
utilizada para a exportação de mercadorias para destinos não tradicionais aproveitando o número
significativo de voos fretados que recebe.
O Instituto Dominicano de Aviação Civil (IDAC), órgão público autônomo, e o Conselho de
Aviação Civil (JAC), uma agência governamental, são as instituições responsáveis pela supervisão
do transporte aéreo. O IDAC atua como órgão regulador, além de garantir a segurança aérea ao
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fornecer, entre outras coisas, serviços de navegação. É responsável pela fiscalização do artigo 205
da Lei nº 491-06. A formulação da política de transporte aéreo é de responsabilidade do JAC,
que é composto por diversas entidades governamentais e representantes do setor privado. O
JAC também está autorizado a negociar e concluir acordos sobre serviços aéreos.
A República Dominicana vem liberalizando suas relações com a aviação comercial desde 2004
como fator de vital importância para o desenvolvimento do turismo. Assim, a política de aviação
comercial formalmente adotada em 23 de agosto de 2010 pela Resolução JAC No. 180- (2010)
estabelece uma política de céu aberto, segundo a qual direitos liberdade de tráfego são
concedidos para voos de passageiros e carga (individualmente ou em combinação) e direitos de
liberdade apenas para voos de carga. Dentro desse quadro político, cooperação comercial, livre
determinação de capacidade, preços livres e várias designações de operadoras são garantidas. No
entanto, as autoridades se reservam o direito de limitar o número de operadoras em uma ou
mais rotas especificadas. Transportadoras estrangeiras não estão autorizadas a fornecer serviços
de cabotagem.
O quadro regulatório do transporte aéreo está contido na Lei nº 491-06 sobre Aviação Civil, que
foi alterada em 2013. Outra legislação relevante inclui a Lei nº 188-11 sobre Segurança
Aeroportuária e de Aviação Civil, Resolução JAC Nº 180-10 ou Política de Transporte Aéreo
da República Dominicana, Lei nº 67-13, que altera vários artigos da Lei nº 491-06, e o Acordo
Modelo de Serviços Aéreos de novembro de 2013.
A principal mudança provocada em 2013 pela Lei nº 67-13 foi a liberalização do fornecimento
de serviços aéreos com a introdução de uma nova disposição sobre a propriedade da companhia
aérea doméstica e o critério de controle efetivo. Para efeitos da Lei da Aviação Civil, as empresas
dominicanas estabelecidas em conformidade com a legislação dominicana foram consideradas
empresas nacionais se possuíssem três características cumulativas: (a) 35% do capital ou a
propriedade substancial estava nas mãos dos dominicanos e o conselho de administração era
composto por dominicanos na mesma proporção; (b) metade mais um dos outros executivos
eram dominicanos; e (c) o principal local de negócios era na República Dominicana. A partir de
2013, nos termos da Lei nº. 67-13, companhias aéreas constituídas no país com até 100% de
capital estrangeiro também são consideradas dominicanas, desde que o investimento tenha sido
autorizado pelo Executivo e realizado por uma companhia aérea de renome internacional.
No âmbito de seus compromissos multilaterais, a República Dominicana comprometeu-se a não
impor limitações ao fornecimento transfronteiriço, consumo no exterior ou investimento no que
diz respeito aos serviços de manutenção e reparação de equipamentos de transporte, incluindo
aeronaves.
5.4.2. Transporte marítimo
Estima-se que 96% do volume de comércio exterior da República Dominicana seja transportado
pelo mar. A formulação da política de transporte marítimo é da responsabilidade do Ministério
da Indústria e Comércio (MIC) e da Marinha Dominicana. As autoridades indicaram que foi
realizado um estudo em conjunto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para
planejar políticas logísticas na República Dominicana, inclusive no setor de transportes. O MIC
concede licenças a companhias marítimas dominicanas, supervisiona a conformidade com as
convenções marítimas internacionais e registra e supervisiona hipotecas dos navios. Para obter
uma licença para operar, as companhias marítimas dominicanas devem primeiro registrar suas
embarcações de acordo com o seguinte procedimento: (i) registrar-se como uma empresa; (ii)
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pagar as taxas apropriadas para cada navio; e (iii) submeter-se à inspeção da Marinha
Dominicana, registrar cada navio e obter um certificado de navegabilidade dessa organização.
A República Dominicana não possui frota mercante nacional, além de rebocadores. Nenhum
limite é imposto à participação estrangeira nas embarcações de bandeira dominicana. No
entanto, os proprietários devem ser residentes na República Dominicana.
Os serviços de cabotagem são reservados às embarcações de bandeira dominicana. Se tais
embarcações não estiverem disponíveis, o proprietário de embarcação dominicano está
autorizado temporariamente a arrendar um navio estrangeiro para fornecer o serviço. A
autorização temporária é emitida pelo Gabinete do Chefe do Estado-Maior Naval. As
autoridades indicaram que, na prática, dado o alto nível de impostos e o limitado pavilhão de
embarcações dominicanas, as embarcações de bandeira estrangeira estão autorizadas a fornecer
serviços de cabotagem sem necessidade de licença, desde que obtenham um certificado de
navegabilidade da Marinha Dominicana.
A República Dominicana não assumiu nenhum compromisso multilateral em relação ao
transporte marítimo.
5.4.3. Atividades portuárias
A atividade portuária é regida pela Lei nº 70, de 17 de dezembro de 1970, que institui a
Autoridade Portuária Dominicana (APORDOM), que é o órgão regulador do sistema portuário.
O projeto de Lei Geral dos Portos encontra-se em fase de finalização; ela substituirá a Lei nº 70
e estabelecerá um novo quadro jurídico alinhado com a dinâmica atual do comércio
internacional e estímulo à competitividade.
O Estado possui 10 dos 12 portos do país. Os únicos portos privados são La Romana e Caucedo
Multimodal. Dos 10 portos estatais, 7 são operados e administrados pela APORDOM. Três
portos são operados e administrados pelo setor privado em concessão. A APORDOM é
autorizada a outorgar concessões e a supervisionar a operação dos portos que foram inaugurados
em concessão. Não há limitações à participação estrangeira em tais portos.
Os serviços portuários podem ser outorgados. A prestação de serviços de reboque é reservada
aos navios dominicanos. Os serviços de reboque são prestados por navios de bandeira
dominicana e as empresas prestadoras de serviços recebem licença para operar em portos
dominicanos; cada embarcação deve ter uma apólice de seguro de US $500.000 para cobrir
danos sofridos por portos, navios ou terceiros. O governo fixa as taxas portuárias. Os navios de
bandeira dominicana não pagam taxas de atracação e podem obter um desconto de 50% sobre
a taxa de permanência no porto se realizar operações de carga ou descarga. As embarcações de
passageiros também não pagam taxas de atracação.
A República Dominicana aplica o Código de Segurança Internacional de Navios e Instalações
Portuárias (ISPSP). Não há limitações de entrada em qualquer navio de carga navegando da
República Dominicana para outros portos mundiais.
5.5. Turismo
O turismo faz uma contribuição vital para a economia dominicana. O Banco Central atribui o
bom desempenho do turismo ao retorno de condições econômicas mais favoráveis nas partes
do mundo de onde vem a maioria dos turistas (América do Norte e Europa), às ofertas atraentes
dos operadores turísticos, e às campanhas de promoção eficazes nos mercados internacionais.
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A política liberalizada de transporte aéreo que vem sendo seguida pelas autoridades também
vem fazendo uma contribuição importante para o desenvolvimento do turismo.
O quadro legislativo que regula o turismo está contido na Lei de Organização de Turismo nº
541 de 31 de dezembro de 1969. Para os efeitos da lei, o Ministério do Turismo (MITUR)
regulamenta as atividades turísticas e implementa política de turismo do governo.
O Estado não participa em empreendimentos de serviços turísticos. O MITUR regula e emite
autorizações para a prestação de serviços para turistas. As modalidades de prestação destes
serviços estão previstas na Lei de Organização do Turismo e regulamentações diversas. Para
operar na República Dominicana, agências de viagens e operadores turísticos estabelecidos no
estrangeiro devem nomear um representante local. Um guia estrangeiro pode operar no país
apenas em casos excepcionais, como quando não há guia local para fornecer. Os motoristas que
realizam transporte rodoviário de turistas devem ser residentes da República Dominicana. Os
prestadores de serviços de guia turístico, hospedagem e transporte não podem cobrar preços
superiores aos estabelecidos pelo MITUR e homologados pelo governo.
De acordo com a Lei nº 158-01250, a República Dominicana oferece incentivos fiscais e
tarifários para o desenvolvimento de projetos turísticos. Os investidores devem ser residentes no
país e os projetos devem ter a aprovação do Conselho de Desenvolvimento Turístico
(CONFOTUR). Arquitetos estrangeiros e engenheiros podem participar dos projetos por meio
de empresa estabelecida na República Dominicana.
Sob o GATS, a República Dominicana garante acesso ao mercado e tratamento nacional em
serviços de hotelaria e restauração, mas apenas acesso ao mercado em agência de viagens,
operador turístico e turismo serviços de guia.
6. Propriedade intelectual
A República Dominicana entrou para a OMPI em 2000 e posicionou-se em 90° no Índice Global
de inovação de 202038. O quadro jurídico da República Dominicana para a propriedade
intelectual é regido principalmente pela Lei nº 20-00 sobre Propriedade Industrial, Lei nº 65-00
sobre Direitos Autorais e suas alterações (Leis nº 2-07, nº 424-06 e nº 493-06) e seus
Regulamentos de implementação, bem como a Lei No. 450-06 sobre Proteção dos Direitos dos
Criadores de Novas Variedades Vegetais, conforme consta no seu último TPR de 2015. O
Acordo TRIPS da OMC e os acordos comerciais regionais também fazem parte da estrutura
reguladora da República Dominicana. Em maio de 2013, a República Dominicana notificou a
OMC da aceitação do Protocolo de Emenda ao TRIPS, consoante informações do TPR. A
República Dominicana assinou ainda 13 acordos no âmbito da Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (WIPO).
A República Dominicana assinou 13 tratados administrados pela OMPI. Em 2010, ratificou o
Tratado de Marcas Registradas, assinado em 1994, mas ainda não ratificou o Tratado de
Cingapura, assinado em 2006, ou o Tratado de Marrakesh para Facilitar o Acesso a Obras
Publicadas para Pessoas Cegas, Deficientes Visuais ou De outra Forma Impressa, assinado em
junho de 2013.

38

O Global Innovation Index (GII) classifica as economias mundiais de acordo com suas capacidades de inovação.
Composto por cerca de 80 indicadores, agrupados em entradas e saídas de inovação, o GII visa capturar as facetas
multidimensionais da inovação. Dsiponível em do.pdf (wipo.int). Acesso em 07/07/2021.
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Todos os acordos comerciais assinados pela República Dominicana contêm disposições sobre
DPIs, exceto com o Panamá. No entanto, apenas o CAFTA-DR contém compromissos
substantivos sobre todas as categorias de propriedade intelectual e procedimentos de execução,
o que resultou em inúmeras mudanças na legislação e moldou o atual regime de propriedade
intelectual da República Dominicana. Entre estas, devem ser mencionadas as alterações relativas
à proteção de dados de teste e violação de direitos de propriedade intelectual, direitos de autor,
marcas ou direitos de autor e patentes.
Na tabela 6, é possível analisar os principais acordos que a República Dominicana faz parte no
âmbito da OMPI.
Tabela 6 - Tratados internacionais relacionados à Propriedade Intelectual que a República Dominicana faz
parte
Participação da República Dominicana em acordos de propriedade intelectual
Tratados administrados pela OMPI

Outros tratados multilaterais relacionados à Propriedade
Intelectual

Tratado de Pequim sobre apresentações audiovisuais, Acordo TRIPs (em inglês: Agreement on Trade-Related Aspects
2012
of Intellectual Property Rights)
Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades
Convenção de Berna para a Proteção de Obras de Plantas *
Literárias e Artísticas de 1886
Convenção UPOV (1961),
Acordo de Madrid para a Repressão de Indicações
Falsas ou Enganosas de Origem de Bens de 1891
Convenção Internacional de Proteção vegetal de 1961
Tratado VIP de Marrakesh de 2013
Convenção de Paris, adotada em 1883
A Convenção de Roma para a Proteção de Artistas,
Produtores de Fonogramas e Organizações de
Radiodifusão de 1961
Tratado de Cingapura sobre a Lei de Marcas
Registradas de 2006
Tratado de Lei de Marcas de 1994
Tratado de Direitos Autorais da WIPO (WCT) de
1996
Tratado da OMPI sobre Prestações e Fonogramas
(1996), conhecido como WPPT
Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento
Internacional do Depósito de Microorganismos para
Fins de Procedimento de Patente de 1977
O Acordo de Lisboa e sua última revisão, o Ato de
Genebra de 2015
Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) de 1970

Fonte: OMPI
A legislação dominicana reflete em grande medida os compromissos assumidos no Acordo
TRIPS e no CAFTA-DR sendo que este último, em alguns casos, vai além das disposições do
Acordo TRIPS. Por exemplo, a República Dominicana concede direitos que excedem os
períodos mínimos determinados no Acordo TRIPS para marcas registradas (10 anos em vez de
7), e direitos autorais e direitos relacionados (70 anos depois da morte do autor em vez de mais
50 anos), consoante informações de seu TPR.
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Existem também disposições especiais sobre produtos farmacêuticos e agrotóxicos, que impõem
proteção de informações não divulgadas sobre dados de ensaios clínicos por 5 anos para
produtos farmacêuticos e 10 anos para produtos químicos agrícolas. Não se pode vender
medicamentos genéricos cujos componentes sejam protegidos por uma patente sem o
consentimento do titular da patente, devendo haver um vínculo entre patentes e licenças de
comercialização (registro sanitário). Esse dispositivo adveio da reforma da legislação após a
assinatura do CAFTA-DR.
Ao contrário da Constituição de 2002, a Carta constitucional de 2010 reconhece e protege
explicitamente os direitos de propriedade intelectual no que diz respeito a obras, invenções,
inovação, denominações, marcas, sinais distintivos e outros produtos da inventividade humana,
conforme abaixo:39
Artigo 52. Direito à propriedade intelectual. Reconhece e protege o Direito de

propriedade exclusiva de obras científicas, literárias, artísticas, invenções e inovações,
nomes, marcas, sinais distintivos e outras produções do intelecto humano para o
tempo, na forma e com as limitações estabelecidas pela lei.

No nível institucional, a autoridade máxima no domínio da propriedade intelectual é o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (ONAPI). Como instituição descentralizada, está
subordinada ao MIC (Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes) e lida com todas as
questões de direitos de propriedade industrial, como patentes e modelos de utilidade, registro
de projetos e marcas de identificação. Há também o Escritório Nacional de Direitos Autorais,
ligado ao Ministério da Cultura, que é responsável por implementar a lei de direito autoral. Suas
tarefas incluem: manter o registro das obras literárias, artísticas ou científicas, controlando a
utilização do material literário protegido e garantindo o cumprimento da lei. A ONAPI surgiu
em maio do ano 200 com a promulgação da Lei 20-00 sobre propriedade industrial. Sua missão
é garantir os direitos de propriedade industrial, assumindo o compromisso de contribuir para o
desenvolvimento econômico e social do país com servidores públicos eficientes.40
A ONAPI está comprometida, conforme o site da organização41, em garantir a segurança jurídica
dos titulares de direitos por meio do rigoroso cumprimento da legislação e processos eficientes.
Facilitar o acesso à proteção da inventividade e criatividade nacionais. Contribuir para a utilização
do desenvolvimento tecnológico pelos nossos nacionais com vista a gerar bem-estar e ser cada
vez mais competitivos.
A estrutura organizacional da ONAPI conta com áreas técnicas e áreas de apoio42. As áreas
técnicas são responsáveis pela administração da Lei 20-00 da Propriedade Industrial e são
constituídos pelos Departamentos de Sinais Distintivos e Invenções que funcionam como
primeira instância administrativa. Suas decisões são revisadas por uma segunda e última instância
administrativa representada pelo Diretor-Geral que, para a solução dos casos apresentados, conta
com o apoio de um Conselho Consultivo que, por meio de recomendações, contribui para a
adoção das resoluções que lhe são submetidas.
39

Disponível em: Microsoft Word - Constitución de la República Dominicana versión 2010 (cijc.org). Acesso em
10/08/2021.
40
Disponível em: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial | ONAPI - Historia. Acesso em 10/08/2021.
41
Disponível em: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial | ONAPI - ¿Quiénes Somos?. Acesso em
10/08/2021.
42
Disponível em: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial | ONAPI - ¿Quiénes Somos?. Acesso em
10/08/2021.
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Já as áreas de apoio, constituem o suporte das áreas técnicas. A ONAPI conta com um quadro
de funcionários com funções altamente especializadas que apoiam e contribuem para o bom
funcionamento da organização. A aposta no cliente tem levado a Organização a incorporar na
sua estrutura uma área especializada de atendimento ao cliente como uma rede de escritórios
delegados que facilita a prestação de serviços em diferentes pontos do território nacional.
Em termos de aplicação da lei, a Diretoria Geral da Alfândega (DGA) está autorizada a
inspecionar e monitorar mercadorias importadas e exportadas e mercadorias em trânsito para
garantir que não sejam falsificadas ou infrinjam marcas registradas, direitos autorais ou outros
direitos de propriedade intelectual, conforme aponta o último TPR da República Dominicana.
Em agosto de 2010, um registro de detentores de propriedade intelectual foi estabelecido para
apoiar as atividades de proteção de direitos autorais e marcas registradas da DGA. Detentores
de propriedade intelectual protegidos pelas leis nacionais ou internacionais aplicáveis da
República Dominicana podem ser registrados neste registro. Na fronteira, a DGA pode
suspender o envio de mercadorias suspeitas de falsificação, pirataria ou enganosa de acordo com
a lei de direitos autorais, leis relacionadas e lei de marcas registradas.
6.1. A Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual da República
Dominicana
A iniciativa de desenvolver um projeto de Estratégia Nacional em matéria de propriedade
intelectual na República Dominicana é uma parceria da ONAPI com a Oficina do Direito do
Autor (ONDA) e em cooperação com a OMPI. A Estratégia Nacional é o resultado de um
amplo trabalho realizado com a colaboração dos representantes dos escritórios nacionais de
Propriedade Intelectual do país, e dos setores público e privado relacionados ao assunto. A
Estratégia contou com a participação de mais de 20 instituições agrupadas em associações,
setores produtivos, artesanais e profissionais, sociedades de gestão, instituições acadêmicas,
ministério público e os principais ministérios.
A Estratégia é definida como um instrumento de articulação político-institucional do Sistema de
Propriedade Intelectual, cujo objetivo geral é incentivar e promover o uso estratégico da
propriedade intelectual em todas as áreas da atividade produtiva nacional, pelos usuários e
setores de interesse, para que por meio de seu uso e proteção, a criatividade e a inovação sejam
estimuladas e sua exploração contribua para o desenvolvimento econômico, social e cultural da
República Dominicana. O projeto se iniciou em abril de 2010 com a coleta de informações e
dados estatísticos sobre a aplicação e administração do sistema de propriedade intelectual na
República Dominicana, tomando um período de 10 anos de 2000 a 2010, para obter um
diagnóstico atualizado e pormenorizado de vários setores para definir uma estratégia nacional
que estimulasse o crescimento econômico do país por meio da propriedade intelectual.
Os documentos resultantes do processo de coleta de informações e dados permitiram conhecer
e avaliar os pontos fortes, oportunidades, fragilidades e ameaças, bem como identificar os
desafios, eixos estratégicos e objetivos relacionados com o sistema de propriedade intelectual da
República Dominicana.
Foi possível expor no documento as bases de uma ferramenta que articula e define políticas de
propriedade intelectual de forma institucional, que por sua vez colabora na melhoria da
competitividade, produtividade, inovação e desenvolvimento econômico nacional através da
utilização da propriedade Intelectual, e que contribua para o cumprimento dos objetivos
estabelecidos na Estratégia Nacional de Desenvolvimento (2010-2030), no Plano Estratégico de
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Ciência, Tecnologia e Inovação (2008-2018) e na Competitividade Sistêmica Nacional Plano da
República Dominicana, em termos de inovação, ciência e tecnologia.
Levando em conta o diagnóstico, as orientações para a formulação da estratégia nacional e outros
elementos relacionados, o documento aborda as principais áreas associadas à propriedade
intelectual a nível nacional e internacional, a ligação entre propriedade intelectual e estratégias e
planos de desenvolvimento nacional, a análise de os seis grandes eixos estratégicos identificados,
culminando na proposição de estratégias e recomendações articuladas em torno dos eixos, com
os respetivos objetivos gerais e estratégicos, as linhas de ação associadas a cada objetivo, a
concretizar pelas autoridades competentes num prazo determinado.
Os seis eixos estratégicos identificados foram:
a) A criação e geração intelectual para estimular a inovação e a criatividade e aumentar
consideravelmente a produção de ativos intangíveis de propriedade intelectual em
empresas, centros de pesquisa científica e tecnológica, universidades, empresários,
criadores artísticos e literários na República Dominicana, por meio do incentivo à criação
e à produção intelectual;
b) Proteção da propriedade intelectual: ter um nível confiável de proteção e solidez na
administração do sistema de PI em benefício dos criadores desta classe de direitos,
garantindo a manutenção dos DPI obtidos e acessibilidade aos usuários;
c) O uso, exploração e gestão da Propriedade Intelectual: visa explorar comercialmente e
economicamente os direitos de propriedade intelectual;
d) A promoção da propriedade intelectual com objetivo de promover a cultura e a geração
de conhecimento sobre propriedade intelectual no país, e sensibilizar para a importância
deste instrumento, de forma a aumentar a utilização do sistema de PI;
e) Observância dos direitos de propriedade intelectual para criar uma consciência de
respeito pelos Direitos de Propriedade Intelectual, para prevenir a violação desses
direitos;
f) Constituição de um órgão interinstitucional de política de propriedade intelectual:
necessidade de criar um mecanismo de coordenação ao mais alto nível, que defina as
políticas públicas, bem como coordene todos os atores e supervisione tudo o que se
relaciona com o sistema nacional de propriedade intelectual na República Dominicana.
Tabela 7 – Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2010-2030
Problema Identificado

Ações e elementos de PI associados

Objetivo a ser alcançado

Programas acadêmicos
que não têm como foco a
formação de empresários,
pesquisadores, etc.

Inclui o ensino de propriedade intelectual em escolas, Educação de qualidade para
universidades e centros de ensino especializados;
todos.
Estabelecer políticas de incentivo à criação de PI. em
centros educacionais;
Promover a proteção da PI em criações realizadas por
alunos e /ou professores;
Usar documentos de patentes em pesquisas acadêmicas.

Acesso limitado a alguns Promover o acesso a medicamentos patenteados por Saúde integral e previdência
medicamentos e falta de meio de licenças voluntárias ou compulsórias;
social
proteção para os próprios Fornecer apoio à pesquisa da medicina tradicional;
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desenvolvimentos.

Estabelecer redes de propriedade intelectual na área da
saúde.

Presença limitada da Fortalecer a promoção das expressões culturais Cultura e identidade nacional
identidade e cultura dominicanas e do folclore no exterior;
em um mundo global
dominicana no exterior. Incentivar o uso de marcas coletivas e denominações de
origem no artesanato e nas obras dominicanas para fins
de exportação.
Fraqueza competitiva das
empresas
dominicanas
devido à concordância de
empresas estrangeiras

Promover o uso do sistema propriedade intelectual como
ferramenta de competitividade e inovação;
Promover a proteção de patentes e marcas comerciais
para estimular a inovação.
Incentivar o uso de informações em documentos de
patentes para promover a inovação nas empresas
dominicanas.

Competitividade e inovação
em um ambiente favorável à
cooperação
e
responsabilidade social

Fonte: ONAPI, 2021

Os objetivos gerais e específicos correspondentes a esta Estratégia pretendem ser alcançados
através da aplicação das recomendações propostas com base nos seis eixos estratégicos acima
mencionados, que se destinam a promover a inovação e a encorajar progressivamente a cultura
de utilização, proteção e valorização da propriedade intelectual em todos os setores produtivos
nacionais. Paralelamente, os instrumentos são disponibilizados aos setores de interesse, públicos
e privados, para que ações concretas em matéria de propriedade intelectual sejam
implementadas de forma estruturada e coerente
Por tudo isso, a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual é concebida como um
instrumento que deve lançar as bases, a curto, médio e longo prazo, para o desenvolvimento de
políticas de propriedade intelectual, atendendo às recomendações propostas, que buscam definilas. , fortalecer o sistema, corrigir as fraquezas e ameaças identificadas, melhorar os pontos fortes
e oportunidades existentes, enfrentar desafios e, ao mesmo tempo, contribuir para o avanço da
pesquisa, ciência, tecnologia e inovação.
Na tabela 9, por sua vez, é possível analisar quais as principais indicações geográficas da
República Dominicana. As indicações geográficas são definidas no artigo 70 da Lei 20-00, além
das marcas coletivas e marcas de certificação.
Tabela 8 - Exemplos de Indicações Geográficas da República Dominicana
Indicações geográficas da República Dominicana
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Nome da Indicação

Produto

Bejucos

Cacau

Café Monte Bonito

Café

Café Dominicano

Café

Barrancoli

Café

Oro del Valle

Cigarro

San Juan y Martinez

Cigarro

IPCC

madeira, caixas de madeira

Adogranja

presunto, salsicha

Santos de Palo

produtos de madeira
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Disponível em: Indicações Geográficas da República Dominicana. Disponível em https://ipca.website/wpcontent/uploads/2019/09/GIDominicanRepublicBufeteMessinaLugoIP.pdf. Acesso em 10/08/2021.
CADERNOS DE ACORDOS COMERCIAIS: BRASIL-REPÚBLICA DOMINICANA

50

Ron Dominicano

Rum

Turron de Jijona

Torrone

Turron de Alicante

Torrone

Uvas del Valle de Neyba
Fonte: Bufete Messina & Lugo IP

Uva

A República Dominicana notificou sua legislação de propriedade intelectual em 2002,
examinada pelo Conselho TRIPS no mesmo ano. O país também aceitou o protocolo
emendando o Acordo TRIPS de maio de 2013, que especifica a possibilidade de uma extensão
em certas circunstâncias para permitir que membros produzam farmacêuticos com
licenciamento compulsório e para exportá-los para países sem capacidade produtiva.
No âmbito da OMC, a República Dominicana exerceu um papel ativo nas discussões sobre
reformas referentes a direitos da propriedade intelectual. Juntamente com outros membros,
propôs a extensão das indicações geográficas para todos os produtos e a incorporação da
requisição para revelar a origem dos recursos genéticos e conhecimento tradicional em relação
a patentes. A República Dominicana também é participante da proposta de estabelecer um
banco de dados para indicações geográficas de vinhos e bebidas espirituosas.
6.2. Visão dos EUA sobre a Proteção à Propriedade Intelectual da República
Dominicana
A República Dominicana ainda está na lista de observação do Relatório Especial americano da
Seção 301. Embora a República Dominicana tenha feito algum progresso na redução da lacuna
dos pedidos de patente e priorizando o julgamento do comércio de falsificação, ainda existem
problemas, conforme apontam os EUA. As agências governamentais carecem de vontade
política, recursos e pessoal bem treinado para apoiar a proteção total e efetiva e o cumprimento
dos direitos de propriedade intelectual.
Outros problemas incluem, conforme apontam os EUA, a falta de coordenação entre as agências
de aplicação da lei, pirataria generalizada de sinais de satélite, uso de software não licenciado
pelo governo e pelo setor privado e fiscalização aduaneira inadequada. Os Estados Unidos
pressionam o governo da República Dominicana a estabelecer mecanismo de coordenação de
aplicação da lei de propriedade intelectual e garantir que o pessoal responsável pela aplicação da
lei tenha fundos e pessoal suficientes.
7. Política comercial e acordos de comércio
O quadro jurídico e institucional para a formulação e implementação da política comercial da
República Dominicana permaneceu praticamente inalterado e é baseado na Constituição e em
uma série de leis, regulamentos e decretos. Embora a Constituição tenha sido reformada em
2010, o processo de reforma não deu origem a qualquer alteração substancial em relação ao
comércio exterior. No entanto, várias alterações legais foram feitas para a implementação da
política comercial em áreas como facilitação do comércio, zonas de livre comércio e compras
governamentais.
Os principais objetivos da política comercial da República Dominicana continuam sendo a
atração de investimentos estrangeiros no país e promoção e fortalecimento do seu setor
exportador. Esses objetivos são estabelecidos na Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2030,
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formulada em 2010, e na Plano Nacional Plurianual do Setor Público (PNPSP) 2017-202044. A
Estratégia prevê as bases para todas as políticas públicas do Governo, e é implementada por
meio de políticas especificadas no PNPSP e outros planos institucionais, setoriais e territoriais.
As principais instituições que participam da elaboração da política comercial dominicana são o
Ministério da Indústria e Comércio (MIC) e o Ministério de Negócios Estrangeiros (MIREX).
Estes são apoiados com diferentes funções pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério da
Economia, Planejamento e Desenvolvimento, entre outros. O MIC é responsável por formular
e assegurar a implementação de políticas de comércio exterior, exceto no caso do açúcar, e para
promoção do comércio exterior. Suas funções também incluem estudar e recomendar ao
Presidente o nível de tarifas e gestão de acordos comerciais por meio da Diretoria de Comércio
Exterior e Administração de Acordos Comerciais Internacionais (DICOEX). O MIREX,
atuando por meio do Comitê Nacional de Negociações Comerciais (CNNC), é responsável
conjuntamente com o MIC e outros órgãos participantes para coordenar as negociações
comerciais e esquemas de integração, entre outros assuntos.
A DICOEX, que faz parte do MIC, implementa e administra os acordos comerciais e tratados
assinados pela República Dominicana. É também a autoridade de coordenação nacional em
processos de solução de controvérsias. Em 2008, elaborou o Plano Nacional de Ação (PAN)
para fortalecer as capacidades relacionadas ao comércio, com foco principalmente no acordo
com a América Central e nos Estados Unidos. Desde então, o PAN é atualizado a cada dois
anos e se tornou uma ferramenta para melhorar a implementação e aproveitar melhor todos os
acordos firmados pela República Dominicana. Atualmente, o PAN 2021 está em execução, e
está articulado com a Estratégia de Desenvolvimento Nacional 2030.
Além do DICOEX, outro órgão importante na esfera da política comercial é o Comitê Nacional
de Negociações Comerciais (CNNC), que é responsável pela coordenação da política comercial
dominicana e pela condução de negociações comerciais bilaterais e multilaterais. O CNNC é
um órgão interagências que abrange 16 instituições. É presidido pelo MIREX, com o MIC
atuando como vice-presidente. Há também um Conselho Consultivo da Sociedade Civil, por
meio do qual a sociedade civil pode participar das negociações comerciais. As funções do
Conselho não mudaram desde a sua criação e incluem assessorar o Governo sobre negociações
de acordos comerciais e assistência em seu monitoramento e implementação.
O Conselho Nacional para Zonas de Livre Comércio para Exportação é responsável por avaliar
e fiscalizar a legislação relativa às zonas de livre comércio. A Comissão de Análise Tarifária tem
a tarefa de assessorar o Governo sobre ajustes para tarifas vigentes, conforme necessário ao
cumprimento dos compromissos multilaterais e bilaterais assumidos pelo país. As autoridades
declararam que a Comissão continua em vigor e é convocada a pedido do Ministério das
Finanças.
7.1. Relações comerciais internacionais
A República Dominicana tornou-se membro da OMC em 9 de março de 1995. O Ministério
das Relações Exteriores representa o país na OMC. A República Dominicana concede o status
de nação mais favorecida (NMF) a todos os seus parceiros comerciais, sejam ou não membros
da OMC.
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Atualmente, a República Dominicana é signatária de cinco acordos de comércio em vigor,
incluindo um com os Estados Unidos, seu maior parceiro comercial. O último acordo assinado
pelo país foi o Acordo de Parceria Econômica (EPA) entre a União Europeia e os países
membros do Fórum do Caribe (CARIFORUM). Este acordo, assinado em 15 de outubro de
2008, entrou em vigor para a República Dominicana em 1 de janeiro de 2009 e coexiste com o
acordo que a República Dominicana possui com os países da Comunidade do Caribe
(CARICOM), do qual o país não é parte. A República Dominicana também tem um acordo
comercial com os países da América Central, que continua em vigor e existe a par do acordo
firmado com os Estados Unidos e a América Central (CAFTA-DR). Também possui um acordo
de alcance parcial com o Panamá, que concede preferências tarifárias a um pequeno número de
produtos. Todos esses acordos foram notificados à OMC, exceto aqueles com CARICOM e
Panamá.
A Comunidade do Caribe (CARICOM) é um agrupamento de vinte países: quinze estados
membros e cinco membros associados. Acolhe cerca de dezesseis milhões de cidadãos, 60% dos
quais com menos de 30 anos, e dos principais grupos étnicos indígenas, africanos, indianos,
europeus, chineses, portugueses e javaneses. A comunidade é multilíngue; sendo o inglês a
principal língua complementada pelo francês e holandês e variações destes, bem como
expressões africanas e asiáticas. Os países membros do CARICOM são: Antígua e Barbuda,
Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Santa
Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, Suriname, e Trinidad e Tobago. Os
países associados são: Anguilla, Bermuda, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Ilhas Turks
& Caicos.
O Fórum do Caribe (CARIFORUM) é um subgrupo da Organização dos Estados da África, do
Caribe e do Pacífico e serve de base para o diálogo econômico com a União Europeia. Foi criado
em 1992. Seus membros são os 15 Estados da Comunidade do Caribe (CARICOM), juntamente
com a República Dominicana. Em 2008, eles assinaram um Acordo de Parceria Econômica com
a União Europeia, embora Guiana e Haiti tenham expressado reservas e não tenham
comparecido à cerimônia de assinatura.
Segundo as autoridades, os acordos comerciais firmados pela República Dominicana, em
particular o CAFTA-DR e o Acordo de Parceria Econômica com a UE, promoveram a
modernização das entidades governamentais e a harmonização com as normas internacionais de
comércio, levando a uma maior segurança jurídica e facilitação do comércio.
Dos cinco acordos regionais, apenas o assinado com o Panamá cobre apenas o comércio de
mercadorias. Os outros quatro abrangem o comércio de bens e serviços, e também tratam de
questões como propriedade intelectual, compras governamentais, meio ambiente e solução de
controvérsias. Outras disposições incluídas em alguns desses quatro acordos tratam de comércio
eletrônico, meio ambiente e política concorrencial.
Os parceiros comerciais com os quais a República Dominicana tem um acordo em vigor
representaram cerca de 60% do comércio total da República Dominicana, com os Estados
Unidos respondendo por cerca de 40%.
7.2. Acordo entre União Europeia e CARIFORUM
O Acordo de Parceria Econômica (EPA) entre a União Europeia e os países do CARIFORUM
foi assinado em 15 de outubro de 2008 e entrou em vigor provisoriamente em 29 de dezembro
de 2008, antes de entrar em vigor definitivamente para a República Dominicana em janeiro de
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2009. Este acordo substituiu as preferências tarifárias contidas no Acordo de Cotonou, que, por
ser unilateral, estava coberto pela OMC até 2007. O novo acordo é baseado na reciprocidade
das preferências tarifárias, mas possui flexibilidades em termos de prazos de implementação para
os países do CARIFORUM. O acordo não substitui o Convênio de 1998 entre a República
Dominicana e a CARICOM, mas o complementa, principalmente na área de serviços.
O EPA cobre bens, serviços e investimentos, e é o segundo acordo comercial mais abrangente
assinado pela República Dominicana, após o CAFTA-DR. O acordo cobre todas as linhas
tarifárias, exceto aquelas relacionadas a armas e munições. Em sua entrada em vigor, a UE
liberalizou todas as suas linhas tarifárias, exceto arroz e açúcar. O arroz foi liberalizado em 2010,
enquanto a UE reservou-se o direito de aplicar a tarifa NMF sobre o açúcar, sob certas condições,
até setembro de 2015. Os países do CARIFORUM, por sua vez, negociaram uma liberalização
gradual de suas linhas tarifárias por um período de 25 anos, com algumas exceções,
principalmente no setor agrícola. As linhas excluídas totalizam 512 (no nível de 8 dígitos) para a
República Dominicana e correspondem a produtos como carne, peixe e certos laticínios. Em
dezembro de 2014, 68% das linhas tarifárias da República Dominicana no nível de 8 dígitos
foram liberalizadas sob o acordo. De acordo com o cronograma de redução tarifária, grande
parte das linhas (cerca de 4.529) foram liberalizadas em 2009 quando o acordo entrou em vigor.
Dessas linhas, 3.645 já foram beneficiadas por uma tarifa zero MFN em 2008. Para os outros, a
tarifa seria reduzida gradualmente, em geral a cada dois anos, para chegar a zero em 5, 10, 14,
15, 20 e 25 anos. A eliminação tarifária mais recente foi concluída em 2013. Uma vez que o
processo de liberalização for concluído, 92% das linhas de 8 dígitos devem ser isentas de
impostos em 2033. Produtos dominicanos que se beneficiam de períodos de transição mais
longos (20 e 25 anos) totalizam 288 linhas e incluem frutas, vegetais, biscoitos, pão, cigarros,
cigarrilhas, cimento, plásticos, arame farpado, telas de arame, cercas de arame e freezers. Ao
contrário do acordo com a CARICOM, no âmbito da EPA produtos fabricados nas zonas
francas são considerados originários e têm direito a tratamento tarifário preferencial.
Em 2014, a maioria dos países do CARIFORUM estavam no início de seus compromissos de
redução gradual. No ano de 2019, o quadro era diferente. A análise de 2019 feita pela UE para
acompanhar o progresso da implementação do acordo mostra que os países analisados aplicam
amplamente os compromissos de liberalização tarifária da EPA. Taxas mais baixas do que as
especificadas na EPA são ainda observadas em muitos países. No entanto, não é possível nesta
fase, na ausência de qualquer sistema robusto de relatórios de tarifas aplicadas em países do
CARIFORUM, realizar uma análise sistemática e abrangente da implementação dos
compromissos tarifários nos termos do Artigo 16.1 e Anexo III do EPA45.
A EPA também prevê que qualquer concessão ou tratamento mais favorável aos bens e serviços
que um país do CARIFORUM concede à UE também devem ser concedidos aos outros países
signatários do CARIFORUM.
A EPA também estabelece uma moratória de dez anos com relação a outras obrigações e
encargos sobre importações de produtos originários da UE, sob a qual os países do
CARIFORUM podem continuar a aplicá-los durante esse período, e também poderão lançar o
processo para sua eliminação até sete anos após a assinatura do acordo. Além disso, o acordo
prevê um período de três anos a partir da data de sua assinatura (ou seja, até 2011) para eliminar
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as taxas de exportação existentes sobre produtos originários (certos produtos da Guiana e do
Suriname).
O acordo entre o CARIFORUM e a União Europeia também inclui uma disposição sobre
acumulação de origem diagonal, sob a qual os produtos fabricados nos países do CARIFORUM
podem incluir materiais originários de outros países da África, Caribe e do Pacífico e de certos
territórios ultramarinos e, mediante solicitação dos países do CARIFORUM, de outros países
da região, como Colômbia, Costa Rica, México e alguns países vizinhos em desenvolvimento,
desde que os insumos utilizados tenham sofrido transformação de acordo com as regras de
origem correspondentes. Em janeiro de 2018, o sistema de acumulação com os países em
desenvolvimento vizinhos começou a ser implementado46.
Em relação aos serviços, as partes aplicaram uma lista positiva para os seus compromissos, exceto
para o Modo 3 (presença comercial), para o qual os países do CARIFORUM aplicaram uma
lista negativa. O EPA também contém disposições sobre comércio eletrônico, propriedade
intelectual, política de concorrência, compras governamentais e meio ambiente.
7.2. Acordo de Livre Comércio entre os Estados Unidos, América Central e
República Dominicana (CAFTA-DR)
O Acordo de Livre Comércio entre os Estados Unidos, América Central e República
Dominicana (CAFTA-DR) foi assinado em 5 de agosto de 2004 e entrou em vigor para a
República Dominicana em 1º de março de 2007. O CAFTA-DR é provavelmente o acordo mais
importante assinado pela República Dominicana, não só porque inclui seu maior parceiro
comercial, os Estados Unidos, mas também porque sua implementação implicou em grandes
mudanças em sua legislação, particularmente nos domínios dos procedimentos aduaneiros,
propriedade intelectual, telecomunicações e compras governamentais. Nesse sentido, as
mudanças feitas por meio do CAFTA-DR facilitaram a liberalização sob outros acordos
comerciais. O acordo cobre bens, serviços e investimentos, entre outros temas.
Até o momento, não há grandes mudanças na aplicação do CAFTA-DR. As reduções tarifárias
continuam sendo implementadas de acordo com o cronograma, e, em geral, as alterações à
legislação nacional necessárias para implementar o acordo já foram feitas e implementadas, ou
estavam em processo de implementação. O cronograma de redução de tarifas se estende por
um período de 20 anos até 2025. A maioria das linhas tarifárias foram liberalizadas com a entrada
em vigor do acordo - 5.181 no caso da República Dominicana, dos quais 3.645 já estavam sujeitos
à tarifa zero MFN em 2007.
Até 2015 a República Dominicana havia liberalizado cerca de 82% das linhas tarifárias. A
eliminação de tarifas mais recente foi feita em 2015, quando 1.016 produtos agrícolas e
manufaturados foram liberalizados, o que significa que 97% das linhas tarifárias foram zeradas
no acordo. Estes incluem laticínios, carnes, frutas, cereais, mel, aparelhos eletrodomésticos e
artigos de hardware. Depois de 2015, apenas os produtos agrícolas continuarão a ser
liberalizados e, em 2025, todas as linhas tarifárias deverão estar isentas de impostos.
Segundo relatório do governo dos Estados Unidos, as oportunidades de exportação e
investimento agrícola com a América Central e a República Dominicana têm continuado a
crescer no âmbito do Acordo de Livre Comércio República Dominicana-América Central
46
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(CAFTA-DR). Todos os parceiros do CAFTA-DR se comprometeram a fortalecer a facilitação
do comércio, cadeias de abastecimento regionais, e a implementação do Acordo. Sob o CAFTA
– DR, as exportações de produtos agrícolas sensíveis à importação são importados de acordo
com cotas tarifárias. Essas cotas continuarão a aumentar anualmente até que todas as tarifas sejam
eliminadas até 202547.
Durante 2020, a Comissão de Revisão Agrícola CAFTA – DR, criada em 2019 para revisar a
implementação e operação do Acordo, trocou dados e iniciou uma revisão técnica do impacto
do acordo sobre comércio entre os membros. Os Estados Unidos continuarão a pressionar pelo
progresso nas barreiras TBT e SPS e abordar requisitos regulamentares complicados para o
comércio para facilitar o acesso ao mercado dos EUA na América Central e na República
Dominicana. Em 2020, as exportações de produtos agrícolas dos EUA para a região do CAFTADR foram avaliadas em aproximadamente US $ 5,1 bilhão48.
Diferente do acordo entre a República Dominicana e a América Central, bens produzidos sob
o regime de zona franca se beneficiam do tratamento preferencial sob o CAFTA-DR. No
entanto, os países da América Central e a República Dominicana têm a opção de aplicar a tarifa
MFN correspondente em vez disso, se, no momento da declaração aduaneira, eles decidirem
invocar o acordo entre a República Dominicana e a América Central em vez do CAFTA-DR. A
esse respeito, as autoridades afirmaram que a tendência é a utilização do CAFTA-DR.
Assim como o acordo entre o CARIFORUM e a União Européia, o CAFTA-DR contém um
dispositivo de acumulação diagonal de origem que inclui Canadá e México, mas apenas para
vestuário. O sistema de acumulação diagonal começou a funcionar para a República Dominicana
apenas em 2018, porém está em vigor entre México, Costa Rica (desde 2009), Nicarágua,
Guatemala, Honduras e El Salvador (desde 2008).
7.3. Acordo de Livre Comércio com a América Central
O Acordo de Livre Comércio entre a República Dominicana e a América Central foi assinado
em 16 de abril de 1998 e entrou em vigor para a República Dominicana em março de 2002. Os
países signatários deste Tratado são: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Guatemala
e República Dominicana.
Embora a negociação desse Acordo tenha sido realizada em nível regional, sua aplicação é
bilateral entre cada país e a República Dominicana, desde que os bens tenham sido produzidos
fora de regimes especiais. Este acordo delineou um mercado claramente acessível a curto prazo,
reforçando e expandindo o intercâmbio entre as Partes, o que no momento representava uma
significativa vantagem competitiva, estando em conformidade com o GATT de 1994 e o
Organização Mundial do Comércio OMC49.
Dentre os objetivos do Acordo, destaca-se o interesse de estimular a expansão e multiplicidade
do comércio de bens e serviços entre as partes; bem como eliminar mutuamente os obstáculos
ao comércio e promover e proteger o investimento estrangeiro. Para a sua implementação, os
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respectivos Ministros da região, acordaram em setembro de 2002, a conformação do Conselho
Conjunto de Administração, a constituição dos 10 Comitês previstos.
No Acordo de Livre Comércio América Central-República Dominicana, bem como no Acordo
CARICOM-DR, os produtos fabricados em zonas francas e outros regimes aduaneiros especiais
estavam sujeitos ao Tratamento Nacional (sujeito a cota e pagamento de direitos de importação),
devido ao fato de que os incentivos concedidos a esses regimes diferem em cada país. Essa
condição está estabelecida no Artigo 4 do Protocolo ao Acordo de Livre Comércio entre a
América Central e a República Dominicana de 1998.
Este acordo abrange bens, serviços e investimentos. Encerrou seu cronograma de redução de
tarifas para o comércio de mercadorias em 2004, de modo que até o momento, 98% das linhas
tarifárias da República Dominicana foram liberalizadas. Os produtos excluídos incluem feijão,
arroz, destilados, tabaco, farinha de trigo e açúcar. No caso dos serviços, os cronogramas de
compromissos entre as partes nunca foram negociados. Esses cronogramas existem no CAFTADR e, embora em geral incluam disposições mais abrangentes do que o acordo com a América
Central, tanto em serviços quanto em bens, o acordo com a América Central continua em vigor.
7.4. Acordo de Livre Comércio com a CARICOM
O Acordo de Livre Comércio com os Países da Comunidade do Caribe (CARICOM) foi
assinado em 22 de agosto de 1998 e entrou em vigor para a República Dominicana em 5 de
fevereiro de 2002. Todos os países da CARICOM participam deste acordo, exceto Bahamas e
Haiti. Em 28 de abril de 2000, o Protocolo de Implementação foi assinado. Sob o acordo e o
protocolo, as partes tiveram que eliminar tarifas sobre todos os seus produtos, com algumas
exceções, a partir da entrada em vigor do acordo ou, em alguns casos, a partir de 2004. Em
fevereiro de 2015, ainda não havia sido aplicado pelos membros menos desenvolvidos da
CARICOM, que não eram obrigados a reduzir suas tarifas sobre produtos obtidos na República
Dominicana até 2005.
Em dezembro de 2014, 96% das linhas tarifárias da República Dominicana eram isentas de
impostos para os países da CARICOM.
As linhas tarifárias excluídas do acordo pela República Dominicana incluem cebolas, alho, feijão,
coco e arroz. Os produtos das zonas francas também não têm preferências.
No caso dos serviços, o acordo e protocolo definiam o arcabouço legal para a liberalização
gradual do comércio de serviços entre as partes e a negociação de cronogramas de
compromissos. No entanto, esses cronogramas não foram negociados, portanto, na prática, o
único instrumento jurídico que determina os compromissos sobre o comércio de serviços entre
a República Dominicana e os países da CARICOM é o EPA entre a União Europeia e o
CARIFORUM.
7.5. Acordo Comercial entre República Dominicana e Panamá (Acordo de
Alcance Parcial com o Panamá)
O Acordo de Alcance Parcial entre a República Dominicana e o Panamá foi assinado em 17 de
julho de 1985 e entrou em vigor em 2 de novembro de 2003. Este acordo concede preferências
tarifárias.
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a um número limitado de mercadorias. Em janeiro de 2015, cerca de 56% das linhas tarifárias
da República Dominicana eram isentas de impostos para as importações do Panamá. Destas
linhas tarifárias, quase todas tinham uma tarifa MFN zero. Produtos de zonas francas podem
entrar no Panamá ou na República Dominicana livres de encargos desde que sejam abrangidos
por este acordo. A duração inicial do acordo era de dez anos, mas em 2013 foi prorrogado por
mais cinco anos conforme estipulado em seu texto. O acordo também contém disposições sobre
concorrência e solução de controvérsias.
Tabela 9 - Acordos de Livre Comércio assinados pela República Dominicana
Acordo

Membros

Cobertura
baseada
em
notificaçõe
s à OMC

Assinatura

Entrada em vigor

União Europeia
e CARIFORUM

União
Europeia
e
CARIFORUM (Antígua e
Barbuda, Barbados, Belize,
Bahamas,
Dominica,
República
Dominicana,
Granada, Guiana, Jamaica,
São Cristóvão e Nevis, Santa
Lúcia, São Vicente e
Granadinas,
Suriname,
Trinidad e Tobago)

Bens
e
serviços

15/10/2008

01/01/2009

Estados Unidos
e
América
Central
(CAFTA-DR)

Estados Unidos, Costa Rica,
República
Dominicana,
Guatemala,
Honduras,
Nicarágua, El Salvador

Bens
e
serviços

05/08/2004

EUA: 01/03/2006
República
Dominicana:
01/03/2007

América Central
(DR-CA)

República
Dominicana,
Costa Rica, Nicarágua, El
Salvador,
Guatemala,
Honduras

Bens
e
serviços

16/04/1998

Costa Rica: 07/03/ 2002
El Salvador: 04/10/2001
Guatemala: 03/10/ 2001
Honduras:
19/12/2001
Nicarágua: 03/09/2002

CARICOM

República
Dominicana,
Suriname,
Guiana,
Barbados, Jamaica, Trinidad
e Tobago

Bens
e
serviços

22/08/1998

Suriname: 08/2005
Guiana: 06/10/2004
República
Dominicana:
05/02/2002
Barbados: 01/12/2001
Jamaica: 01/12/2001
Trinidad e Tobago: 01/12/2001

Panamá

República
Panamá

Bens

17/07/1985

08/06/1987

Dominicana,

Fonte: SICE.
Tabela 10 - Tópicos cobertos pelos acordos regionais assinados pela República Dominicana
Capítulos/tópicos

CAFTA-DR

CARIFORUMEU

DR-CA

CARICOM

Panamá

Acesso

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

a

mercados,
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medidas tarifárias e não
tarifárias
Regras de origem

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Medidas sanitárias e
fitossanitárias

Sim

Sim

Sim

Sim

N/A

Barreiras técnicas

Sim

Sim

Sim

Sim

N/A

Defesa comercial

Sim

Sim

Sim

N/A

N/A

E-commerce

Sim

Sim

N/A

N/A

N/A

Serviços

Sim

Sim

Sim

Sim

N/A

Propriedade Intelectual

Sim

Sim

Sim

Sim

N/A

Política concorrencial

N/A

Sim

Sim

-

Sim

Investimento

Sim

Sim

Sim

Sim

N/A

Meio ambiente

Sim

Sim

N/A

-

N/A

Resolução de disputas

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Compras públicas

Sim

Sim

Sim

Sim

N/A

N/A: Não aplicável
Fonte: OMC

8. Investimento na República Dominicana
O investimento estrangeiro na República Dominicana é regulado principalmente pela Lei nº 1695 de 1995, juntamente com suas emendas e seus regulamentos de implementação de 2004. Até
hoje, nenhum desses instrumentos foi alterado50, mas novas leis foram aprovadas para
regulamentar e promover investimentos na indústria do turismo (Lei nº 195-13), na indústria
cinematográfica (Lei nº 108-10) e no setor financeiro (Lei nº 480-08). A Constituição de 2010
(Artigo 221) também garante tratamento nacional aos investidores estrangeiros (exceto quando
a Constituição e as leis fornecer de outra forma); e também defende seus direitos de propriedade,
de modo que qualquer desapropriação é sujeita à compensação financeira51.
Além das disposições sobre investimento estrangeiro, a Lei nº 16-95 de 1995 e suas emendas
contém disposições sobre a assinatura de contratos de transferência de tecnologia com pessoas
naturais ou jurídicas no exterior, que são opcionais e incluem contratos de licenças tecnológicas
e assistência técnica e serviços.
No nível bilateral, o investimento estrangeiro na República Dominicana também é regido pelas
disposições sobre investimento contidas em seus acordos comerciais, todos os quais incluem
disposições detalhadas, exceto aquele com o Panamá. Além disso, o investimento estrangeiro é
50
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regulado por Acordos sobre a Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos (BITs).
Atualmente, a República Dominicana assinou Acordos Bilaterais de Investimento com Chile,
Finlândia, França, Itália, Coreia do Sul, Marrocos, Países Baixos, Panamá, Espanha e Suíça,
todos estão em vigor. Outros acordos com Argentina, Cuba e Haiti ainda não estão em vigor.
Até o momento nenhum novo acordo foi assinado, e em fevereiro de 2013, o BIT com o
Equador deixou de ser aplicável depois que este cancelou o acordo em 2008. A República
Dominicana também tem acordos com Canadá e Espanha para evitar dupla tributação, e tem
um acordo de troca de informações fiscais com os Estados Unidos para evitar evasão fiscal. O
acordo com a Espanha foi assinado em 2011 e entrou em vigor em 201452.
Os Estados Unidos e a República Dominicana são partes do acordo de livre comércio CAFTADR, que entrou em vigor em 2007 e contém um capítulo sobre investimentos53.
Em relação à arbitragem, a República Dominicana assinou, mas ainda não ratificou a Convenção
sobre a Solução de Controvérsias sobre Investimentos entre Estados e Nacionais de Outros
Estados (Convenção de Washington de 1965 ou Convenção ICSID)54, que estabelece o Centro
para a Resolução de Disputas sobre Investimentos (ICSID). Nesse sentido, as autoridades
afirmaram que não podem ser apresentadas denúncias contra o país nos termos da Convenção
ICSID, mas apenas sob suas Regras Adicionais de Instalações. A República Dominicana aplica
a Convenção de Nova York sobre reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras
e a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional (ratificada em 2008).
A República Dominicana também é membro da Agência Multilateral de Garantia de
Investimentos (MIGA) e da Corporação de Investimento Privado no Exterior (OPIC) dos
Estados Unidos55.
No nível institucional, o Centro de Exportações e Investimentos da República Dominicana (CEIRD), continua a ser o órgão do Estado responsável pela aplicação da Lei nº 16-95 e pela
promoção do investimento estrangeiro, principalmente em setores identificados como
prioritários. Entre outros serviços, o CEI-RD oferece assistência técnica a investidores potenciais
ou estabelecidos, bem como ajuda na negociação de acordos comerciais regionais que incluem
disposições de investimento. Também administra o Registro Estrangeiro de Investimento. O
CEI-RD é uma organização descentralizada, com um conselho de diretores oriundos dos setores
público e privado.
Outra agência responsável pela atração de investimento estrangeiro é o Conselho Nacional das
Zonas de Livre Comércio para Exportação (CNZFE). O CNZFE auxilia empresas estrangeiras
que buscam estabelecer operações nas 75 zonas de livre comércio do país para exportação fora
do território dominicano56.
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8.1. Registro de investimento estrangeiro
O investimento estrangeiro não requer qualquer aprovação prévia na República Dominicana,
mas uma vez feito deve ser registrado no CEI-RD. Os investimentos em zonas de livre comércio
devem ser registrados no Conselho Nacional de Zonas de Livre Comércio para Exportação, que
deve notificar o CEI-RD. O registro de investimento estrangeiro é obrigatório, mas o não
cumprimento não está sujeito a qualquer sanção. Ainda não houve alteração nos procedimentos
de registro. Todos os investidores estrangeiros devem registrar seu investimento e arquivar os
documentos necessários para processamento o mais rápido possível, o mais tardar em 180 dias
após o investimento ter sido feito. O reinvestimento de lucros (na mesma firma ou em firma
diferente) deve ser registrado no prazo de 90 dias. Assim que os documentos tiverem sido
aprovados, o CEI-RD emite um certificado de registro no prazo de 15 dias úteis sujeito ao
pagamento de uma taxa, dependendo do valor do investimento.
A falta de registro não afeta a validade do investimento estrangeiro; mas o fato de que é necessário
para cumprir vários tipos de procedimentos, torna o registo necessário na prática. Por exemplo,
o certificado de registro deve ser apresentado para repatriar lucros ou investimentos no evento
de venda ou liquidação e para comprar moeda estrangeira das agências autorizadas para
transferências ao exterior, bem como para processar a residência do investidor. As autoridades
afirmaram que, em média, a cada ano 62% dos investidores estrangeiros registram novos
investimentos e praticamente nenhum reinvestimento é registrado.
A República Dominicana não aplica controles de câmbio, embora exija que movimentos de
câmbio sejam canalizados através de instituições ou agentes autorizados pelo Conselho
Monetário do banco central para realizar a intermediação de câmbio.
No relatório “Doing Business” do Banco Mundial, a classificação geral da República
Dominicana para facilidade de negócios caiu de 102 em 2019 para 115 em 2020, refletindo o
desempenho estagnado em várias categorias de indicadores57.
8.2. Restrições ao investimento estrangeiro
Em geral, todas as atividades estão abertas ao investimento estrangeiro, exceto aquelas
especificadas na Lei nº 16-95 e em algumas leis setoriais. O artigo 5 da Lei nº 16-95 proíbe o
investimento estrangeiro em atividades relacionadas ao gerenciamento de resíduos tóxicos,
perigosos ou radioativos produzidos no exterior; saúde pública; meio ambiente; e produção de
armas.
Em nível setorial, existem restrições nos setores de mineração, radiodifusão, energia e transporte
aéreo, bem como em uma série de serviços profissionais, como serviços jurídicos, de auditoria,
arquitetura e engenharia. Na mineração e hidrocarbonetos, a participação de governos
estrangeiros ou empresas estatais estrangeiras em exploração ou concessões de exploração é
proibida. Nos setores de radiodifusão e cabotagem aérea, a propriedade estrangeira do capital
das empresas em questão é limitada a 49%.
A República Dominicana não mantém um mecanismo formalizado de screening de
investimentos estrangeiros de entrada.
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Em seus acordos com a UE e os Estados Unidos, a República Dominicana reserva o direito de
adotar medidas relativas à propriedade ou controle de terras dentro de 20 km da fronteira.
Não há restrições legais ou governamentais ao investimento dominicano no exterior, embora o
governo faça pouco para promovê-lo. O investimento estrangeiro de saída é significativamente
menor do que o investimento de entrada. O maior receptor de investimentos externos
dominicanos são os Estados Unidos.
Segundo relatório do governo dos Estados Unidos, a República Dominicana não foi analisada
recentemente por organizações multilaterais com relação à política de investimento. As revisões
mais recentes ocorreram em 2015. Isso incluiu uma revisão da política comercial pela
Organização Mundial do Comércio (OMC) e uma revisão de acompanhamento pela
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) em relação às
recomendações de política de investimento de 200958.
8.3. Incentivos ao investimento estrangeiro
A República Dominicana continua a promover o investimento estrangeiro no país,
nomeadamente em setores como o turismo, o cinematográfico e indústria audiovisual, e serviços
financeiros. Outros setores que as autoridades identificaram como prioridades de investimento
são: telecomunicações, energia, manufaturas (têxteis e calçados), agricultura, agronegócio,
infraestrutura e mineração. Além disso, de acordo com a Constituição de 2010 (art. 221),
tratamento especial poderá ser dado aos investimentos localizados em zonas ou em atividades
de interesse nacional, nomeadamente nas províncias fronteiriças.
A República Dominicana continua oferecendo incentivos, principalmente na área tributária, aos
investidores estrangeiros com vistas a fomentar as atividades manufatureiras no país, e nos setores
de energia e turismo.
Na esfera financeira, em 2008 a República Dominicana estabeleceu a estrutura normativa para
a criação de zonas financeiras internacionais (ZFIs) em certas áreas do país, por meio da Lei nº
480-08. Em 2014, essa lei foi alterada pela Lei nº 312-1478 para fortalecer os mecanismos de
prevenção à lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Operadores instalados nas ZFIs
seriam autorizados a fornecer serviços financeiros e outras atividades relacionadas apenas para
clientes residentes no exterior. Para serem capazes de operar sob o Sistema ZFI, os operadores
precisam de uma licença e podem se beneficiar, junto com seus usuários, de isenções fiscais
durante um período de 30 anos a partir da aprovação da ZFI correspondente. Essas isenções se
aplicam a, inter alia, impostos sobre o rendimento e ganhos de capital, lucros, dividendos, criação
de empresas, e telecomunicações. As transações realizadas dentro das ZFIs serão consideradas
realizadas fora da República Dominicana e, portanto, não estarão sujeitas a impostos e taxas
alfandegárias previstos na legislação dominicana.
Com o objetivo de desenvolver a indústria cinematográfica, foi sancionada a Lei nº 108-10 em
2010, e foi alterada no mesmo ano; seus regulamentos de implementação foram emitidos em
2011. Essa lei concede incentivos fiscais a pessoas que, por exemplo, invistam na produção de
filmes, bem como aos distribuidores e expositores destes filmes, para a construção e
estabelecimento de novos cinemas e estúdios de cinema ou gravação no país.
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Em 2013 foi promulgada a Lei nº 195-13, que altera a Lei nº 158-01 sobre a promoção do
turismo em regiões menos desenvolvidas ou regiões designadas como áreas com potencial
turístico. A nova lei estendeu a aplicação dos benefícios para todo o território dominicano, e
deixou de se aplicar apenas às regiões e áreas menos desenvolvidas designadas como pólos de
turismo. A Lei nº 195-13 também modificou o período de isenção de impostos, que foi
aumentado de 10 para 15 anos a partir da conclusão das obras de instalação. Esta disposição se
aplica a beneficiários já existentes.
Com o objetivo de facilitar a abertura de negócios dos investidores na República Dominicana, a
Janela Única de Investimento (VUI) foi criada em novembro de 2012, a fim de reunir em um
único lugar, todos os procedimentos associados à aprovação de um projeto de investimento e
redução do tempo necessário para completar as formalidades relevantes de dois anos a quatro
meses. O VUI entrou em vigor em janeiro de 2013, e é principalmente direcionado a setores
identificados como prioritários (como telecomunicações, energia, manufaturas (têxteis e
calçados), agricultura, agronegócio, infraestrutura e mineração). Até o momento, os serviços
online do VUI não puderam ser acessados.
Tabela 11 – Acordos de investimento da República Dominicana
Acordo

Membros

Status

Assinatura

Entrada em vigor

Dominican RepublicRepublic of Korea
BIT

República
Dominicana,
do Sul

Em vigor

30/06/2006

10/06/2008

Dominican RepublicItaly BIT

República
dominicana, Itália

Em vigor

12/06/2006

25/11/2009

Dominican RepublicNetherlands BIT

República
Dominicana,
Baixos

Em vigor

03/03/2006

01/10/2007

dominican RepublicSwitzerland BIT

República
Dominicana, Suíça

Em vigor

27/08/2004

30/05/2006

Dominican RepublicPanama BIT

República
Dominicana, Panamá

Em vigor

06/02/2003

17/09/2006

Dominican RepublicMorocco BIT

República
Dominicana,
Marrocos

Em vigor

23/05/2002

04/01/2007

Dominican RepublicFinland BIT

República
Dominicana,
Finlândia

Em vigor

27/11/2001

21/04/2007

Argentina-Dominican
Republic BIT

Argentina, República
Dominicana

Assinado, não está em
vigor

16//03/2001

Chile-Dominican
Republic BIT

Chile,
República
Dominicana

Em vigor

28/11/2000

Cuba-Dominican
Republic BIT

Cuba,
República
Dominicana

Assinado, não está em
vigor

15/11/1999

Dominican RepublicTaiwan Province of
China BIT

República
Dominicana, Taiwan

Em vigor

05/11/1999

Dominican Republic-

República

Assinado, não está em

08/10/1999

Coreia

Países

08/05/2002

27/11/2001
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Haiti BIT

Dominicana, Haiti

vigor

Dominican RepublicFrance BIT

República
Dominicana, França

Em vigor

14/01/1999

23/01/2003

Dominican RepublicEcuador BIT

República
Dominicana, Equador

Cancelado

26/06/1998

21/06/1999

Dominican RepublicSpain

República
Dominicana, Espanha

Em vigor

16/03/1995

07/10/1996

Assinatura

Entrada em vigor

Fonte: UNCTAD
Tabela 12 - Acordos com provisões sobre investimento
Acordo

Membros

Status

CARIFORUM
States - United
Kingdom EPA

Estados
do Assinado, não está
CARIFORUM
- em vigor
Reino unido

22/03/2019

CARIFORUM
- CARICOM, União
European
Union Europeia,
EPA
República
Dominicana

Em vigor

15/10/2008

01/01/2009

CAFTA-DR

Mercado Comum
da América Central,
República
Dominicana,
Estados Unidos

Em vigor

05/08/2004

01/01/2009

Dominican
Republic-Central
America FTA

República
Dominicana,
Mercado Comum
da América Central

Em vigor

28/11/1998

03/09/2002

CARICOMDominican
Republic FTA

CARICOM,
República
Dominicana

Em vigor

22/08/1998

05/02/2002

Fonte: UNCTAD.

O Capítulo 10 do Acordo de Livre Comércio CAFTA-DR contém disposições destinadas a
proteger os investidores estrangeiros e seus investimentos e a facilitar a solução de controvérsias
sobre investimentos. Por exemplo, cada parte do CAFTA-DR deve conceder aos investidores
das outras partes do CAFTA-DR tratamento nacional (ou seja, não discriminatório) e não pode
expropriar os investimentos desses investidores em violação do direito internacional. O Capítulo
10 permite que um investidor de uma parte do CAFTA-DR apresente uma ação judicial por
danos em dinheiro por medidas tomadas por outra parte do CAFTA-DR que supostamente
violam as disposições do Capítulo 10. Os investidores podem iniciar uma arbitragem contra a
parte do CAFTA-DR de acordo com a Convenção ICSID e as Regras de Procedimento para
Processos de Arbitragem do ICSID ou de acordo com as Regras de Arbitragem da Comissão
das Nações Unidas sobre Direito Comercial Internacional (Regras da UNCITRAL)59.
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No Acordo CARIFORUM-UE, as regras sobre investimento prescrevem as condições de acesso
ao mercado em manufatura, mineração, agricultura e silvicultura, e setores de serviços em
Estados europeus e do CARIFORUM. Exceto por alguns setores sensíveis, a UE e o
CARIFORUM liberalizaram várias áreas da manufatura. No entanto, serviços públicos e outros
setores sensíveis não são abertos à participação estrangeira. O CARIFORUM manteve reservas
especiais para pequenas e médias empresas em alguns setores. A UE também excluiu alguns
setores e mantém reservas em alguns setores para alguns de seus novos estados membros60.
Na União Europeia, os investidores do CARIFORUM serão tratados da mesma forma que os
nacionais da União Europeia. Isso significa que os investidores do CARIFORUM dentro da UE
seriam tratados de forma não menos favorável do que os investidores domésticos da UE e viceversa. Além disso, o tratamento de nação mais favorecida será APLICADO, o que significa que
os investidores de um "país terceiro", um país que não é parte do EPA, não receberão tratamento
melhor do que investidores do CARIFORUM na UE e vice-versa.
O EPA inclui disposições que garantem que a liberalização do investimento não acarreta
elevados custos sociais e ambientais. Isto tem sido facilitado pela inclusão de regras que garantem
que os investidores salvaguardem o meio ambiente e mantenham altos standards de saúde
laboral e ocupacional e de segurança. Além disso, proíbe os investidores de se envolverem em
corrupção para obter concessões especiais de funcionários públicos.
Conclusão
Nos últimos decênios, a República Dominicana apresentou crescimento econômico importante.
Turismo, investimento estrangeiro direto, receitas de mineração, serviços de telecomunicações
e o livre comércio de bens, propiciado por uma rede importante de acordos internacionais,
ajudaram a tornar a República Dominicana uma das economias de crescimento mais rápido na
região da América Latina e Caribe (LAC). Os efeitos desse crescimento têm sido importantes
para elevação da renda per capita nacional e para superação de graves problemas sociais.
No comércio internacional, a República Dominicana tem pauta de exportações limitada e forte
dependência em relação ao mercado norte-americano. As principais e mais tradicionais
exportações do país são bens não processados (ouro, tabaco, banana), embora tenha havido o
desenvolvimento de zonas francas de exportação, em que há indústrias de equipamentos
médicos, de processamento de tabaco e de montagem de componentes eletrônicos de baixa
tensão.
Apesar de ter fluxo de comércio relativamente pequeno, se comparado com as grandes
economias mundiais, a República Dominicana possui estrutura tarifária relativamente
heterogênea, com conjunto de quotas-tarifárias em setores diferentes como: alho, arroz, açúcar,
carne de frango, cebola, feijão, leite em pó e milho. A lista de produtos é pouco extensa e
usualmente abarca linhas tarifárias nacionais, ultrapassando os seis dígitos do Sistema
Harmonizado da OMA.
No que concerne às barreiras não tarifárias, verifica-se que a República Dominicana ainda está
construindo seu sistema de infraestrutura da qualidade, com rede própria de organismos de
avaliação da conformidade. A acreditação de organismos é prática relativamente recente no país.
Em matéria de medidas sanitárias, fitossanitárias e ambientais, a República Dominicana não tem
60
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grande interação com o Comitê SPS, nem aparece de forma destacada na base de dados
ambientais da OMC, embora problemas nessas dimensões tenham sido identificados por
parceiros comerciais, notadamente problemas relativos à rotulagem de alimentos, tema que tem
sido tratado por muitos países da América Latina e Caribe.
A regulação da propriedade intelectual no país caribenho tem sido fortalecida, com objetivo de
torná-la mais próxima dos padrões internacionais. Algum avanço e o seguintes problemas: a falta
de coordenação entre as agências de aplicação da lei, pirataria generalizada de sinais de satélite,
uso de software não licenciado pelo governo e pelo setor privado e fiscalização aduaneira
inadequada.
Similarmente, a regulação dos serviços também tem sido aperfeiçoada no país, com objetivo de
modernizá-la e torná-la adequada aos compromissos multilaterais e preferenciais assumidos pelo
país. Destacam-se, em termos de importância econômica, os serviços de telecomunicações e o
turismo.
Diversas leis do quadro normativo da República Dominicana tiveram indicação de estarem sob
processo de revisão ou substituição por novas leis, porém não foram encontrados novos textos
normativos promulgados com função de reformulação ou substituição.
A República Dominicana tem acordos preferenciais de comércio com parceiros comerciais
tradicionais: EUA, EU e vizinhos caribenhos e da América Latina. O fluxo de comércio é mais
intenso com esses parceiros, embora tenha se verificado aumento consistente também de
comércio com a China, país que não se beneficia de preferencias tarifárias para acessar o
mercado dominicano.
Na perspectiva brasileira, eventual acordo com a República Dominicana pode ser importante
em decorrência das seguintes razões:
a) o país é a segunda maior economia do Caribe e a nona economia da América Latina, PIB e
população superiores aos de Uruguai e Paraguai, os dois sócios menores do Mercosul;
b) tem apresentado rápido crescimento econômico e demandado bens e serviços cada vez mais
sofisticados;
c) apresenta pouca diversificação de parceiros comerciais, o que pode representar oportunidade
para o Brasil;
d) em razão de médias tarifárias relativamente elevadas (especialmente para produtos agrícolas),
pode representar interesse para acordos preferenciais de comércio.
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O Centro de Estudos do Comércio Global e Investimentos (CCGI) apresenta uma nova
série de publicações, os Cadernos de Acordos Comerciais, onde os interessados terão acesso
a dados de comércio e informações relevantes sobre temas de comércio de possíveis acordos
com o Brasil. Essas informações incluem aspectos históricos e estrutura governamental,
além de perfil tarifário, incluindo quotas tarifárias e restrições quantitativas, estrutura de
regulação de medidas técnicas e sanitárias e fitossanitárias, incluindo meio ambiente; as
políticas de sustentabilidade; regulação de serviços, de propriedade intelectual,
investimentos, bem como acordos internacionais de comércio. Ao discorrer essas
informações, apresenta-se, quando relevante, paralelo com a realidade brasileira.
Os textos permitem identificar diferenças e semelhanças de medidas de comércio
entre os países sob análise de modo a aprofundar o conhecimento dos principais temas do
processo de negociação e explicitar os possíveis pontos sensíveis a serem superados.
O presente Caderno tem como objetivo fazer um estudo sobre o perfil comercial de
Cingapura, abordando, primeiramente, um histórico do país, bem como seu perfil tarifário,
além das barreiras técnicas, medidas sanitárias, fitossanitárias e ambientais, barreiras
técnicas ao comércio, medidas ambientais. Também traça um panorama do setor de serviços
do país, abordando o setor financeiro, de comunicações e de transporte, além do turismo e
de comércio digital. Ainda há uma seção sobre o regramento sobre propriedade intelectual,
com os principais compromissos internacionais da República Dominicana na matéria, em
áreas como direitos autorais e conexos, propriedade industrial e indicações geográficas. Por
fim, ainda conta com uma seção sobre investimentos e acordos preferenciais de comércio na
República Dominicana.
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