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Política Comercial é o conjunto de diretrizes, 

regulamentos e leis que têm impacto ou 

influenciam o comércio internacional de um país 

(aspecto multidisciplinar). 

 

Definição 

     Política comercial 



Executivo Legislativo 

Setor 
Privado 

Interesse 
Público 

Atores 

     Política comercial 



Estrutura 

     EUA - Política comercial 



USTR Depto. de Estado AID Grupo de Revisão de 

Política Comercial 

Office of Trade and 

Manufacturing 

Policy 

Depto. do Tesouro Dep. de Defesa Comitê de  

Aconselhamento  

em política comercial 

NSC Depto. de Comércio Depto. dos Transportes Comitê de  

coordenação da  

promoção comercial 

CAE Depto. de Agricultura Depto. de Justiça Outros 

OMB Depto. Do Trabalho Depto. do Interior 

Depto. De Energia Outros Deptos. e 

Agências Executivas 

EPA Agências Independentes 

ITC 

Eximbank 

Outras 

Coordenação dos  

grupos  

Inter-departamentais 

 

Gabinete do Presidente Agências e Departamento de Estado 

PODER EXECUTIVO  

PRESIDENTE NORTE-AMERICANO 

     EUA - Política comercial 



• Autoridade constitucional norte-
americana sobre o  comércio 
pertence ao Congresso que tem 
“poder de regular o comércio 
com nações estrangeiras” (artigo 
1, seção 8 da Constituição Norte-
Americana) 

 

 

 

 

 

• Desde 1930 o Congresso 
começou a delegar poder 
temporário ao Executivo  para 
negociações comerciais. 

Características 

     EUA - Política comercial 



• Política Comercial demanda 
uma interação contínua 
entre os setores públicos e 
privados 

 

• Acordos internacionais  
NÃO são auto executáveis: é 
necessária a aprovação do 
Congresso (aprova ou 
rejeita). 

 

Caracteristicas 

     EUA - Política comercial 



• “Fast-track” exemplifica 
como o Governo e o 
Congresso norte-
americanos precisam 
interagir a fim de serem 
bem sucedidos nas 
negociações.  

• O USTR não pode ser 
efetivo se o Congresso 
miná-lo, ou se 
interlocutores estrangeiros 
e nacionais acreditarem 
que o Congresso poderá 
fazê-lo.  (Destler, p. 34).  

• Quando o Congresso 
autoriza a negociação 
comercial, ele se 
compromete a aprovar os 
resultados, conforme 
submetidos pelo 
Presidente, dentro de um 
período determinado. O 
Congresso se compromete 
através de regras que 
obrigam cada uma das duas 
Casas.  

 

Características 

     EUA - Política comercial 



Congresso 

USTR 

Outros 

Departamentos 

Agências 

Independentes 
Setor  

Privado 
Interess

e 
Público 

Presidente 

Executivo Legislativo 

Organizacao institucional 

     EUA - Política comercial 



Trade Policy Statement – Casa 
Branca: 

“Every decision on trade, on 
taxes, on immigration, on foreign 
affairs will be made to benefit 
American workers and American 
families. We must protect our 
borders from the ravages of other 
countries making our products, 
stealing our companies and 
destroying our jobs…” 

 

• “Protection will lead to great 
prosperity and strength…” 

• “We will bring back our jobs…” 

• “We will follow two simple 
rules: Buy American and Hire 
American.” 

O discurso de Trump 

     EUA - Política comercial 



            Secretário de Comércio 
      Wilbur Ross 

 

 

 
Milionário investidor ligado às indústrias do aço 
e do carvão 

 
 

   Líder do National Trade Council 
   Peter Navarro 

 

 

 
PhD em economia de Harvard, professor da 
Universidade da Califórnia, autor do livro e 
documentário “Death by China” 

 

              U.S.T.R. 
   Robert Lighthizer 

 

 

 

Como advogado, representou a indústria 
siderúrgica local em casos de defesa comercial. 
Como USTR Alterno nos anos 80 negociou os 
VRAs do aço. 

 Secretário do Tesouro 
      Steven Mnuchin 

 

 

 

 

Financista de sucesso e ex-banqueiro, 
responsável pelas finanças da campanha de 
Trump. 

A Equipe 

     EUA - Política comercial 



Renegociar ou denunciar acordos 
regionais de comércio 

 

 

 

 

Perseguir acordos bilaterais 

– Cláusula ou medida contra 

manipulação cambial 

– Cláusula de denúncia de 30 dias 

 

Proteger indústria (defesa comercial, 
Seção 232, Seção 301, subsídios a 
agricultura) 

“Buy American” 

– Obras de infraestrutura  

(US$150 bi a US$1 tri em 10 anos) 

–  Oleodutos 

 

 

Desincentivar Outsourcing 

– “Punitive Border Tax” 

– Redução de impostos 

– Redução de IR para repatriação de 
capital 

 

 

O Programa 

     EUA - Política comercial 



Atores Governo Obama Governo Trump 

Executivo 3 1 

Legislativo 2 3 

Setor Privado 1 2 

Interesse Público 4 4 

Influência dos atores 

     EUA - Política comercial 



Estão registrados aproximadamente 11.500 
lobbyists em em Washington, D.C. (2017), com 
gasto anual superior a US$3,3 bilhões. 
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Lobby – Características 

     EUA - Política comercial 



 

 

 

 

• Grupos de interesse por setor (2017-2018) 

Setor 
Valor (mi 

US$) 

Valor para 
Partidos e 

Candidatos Dems Repubs 

Lobby – Características 

     EUA - Política comercial 



     UE - Política comercial 
Estrutura 



Poder Legislativo 

 Parlamento 

Europeu 

(736 deputados) 

Direção-Geral do 

Comércio 

 

Poder Executivo 

 

Comissão Europeia 

Conselho de 

Ministros 

(28 ministros)  

Comitê do 

Comércio 

Internacional 

(INTA) 

Setor 

Privado 

 

Interesse 

Público 

 

     UE - Política comercial 
Estrutura institucional 



– Principal corpo de tomada 
de decisões 

– Decisões do Conselho 
podem ser levadas, por 
qualquer um dos membros, 
para a Corte Europeia de 
Justiça. 
 

– Principais responsabilidades 
incluem: 
• Passar leis europeias,  
• Coordenar políticas 

econômicas entre 
Membros 

• Aprovar acordos 
internacionais dos quais 
a UE é parte 

• Aprovar, em conjunto 
com o Parlamento 
Europeu, o orçamento da 
EU 

• Tomar decisões sobre 
políticas externa e de 
segurança 

• Adotar medidas no 
campo da cooperação 
policial e judicial para 
assuntos criminais. 

• Estabelecer a direção e o 
conteúdo da política 
comercial com bases 
políticas. 

(28 ministros) 

Estrutura institucional – Conselho de Ministros 

     UE - Política comercial 



• Papel nas negociações comerciais 

– Comissão agora é formalmente 
obrigada a consultar o 
Parlamento Europeu na 
condução das negociações 
(mais informações). 

• Adoção de Acordos Comerciais 

– O Parlamento Europeu tem que 
consentir com a adoção dos 
resultados das negociações 
comerciais, numa base de “take 
it or leave it” 

• Regulamentações comerciais 

– Regulamentações para 
definição do quadro para 
implementação da Política 
Comercial EuropéiaRegulations 
são aprovados através de 
“procedimentos legislativos 
ordinários”. Conselho e 
Parlamento devem concordar 
sobre tais regulamentações. 

• Antidumping, GSP, regras 
de origem 

 

Source: Woolcock 

(751 deputados) 

Estrutura institucional – Parlamento Europeu 

     UE - Política comercial 



• Corpo executivo da UE: 
“neutro”; independente 
dos Estados-Membros 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Poder independente e 
direito exclusivo de: 
– Iniciar legislação  
– Ser “Guardião dos 

Tratados”  
– Administrar o orçamento 
– Decidir casos de 

concorrência 
– Representar a UE nas 

negociações comerciais 
(Representação Externa) 

 
 

(28 Comissários) 

Estrutura institucional – Comissão Européia 

     UE - Política comercial 



Atores Ranking 

Executivo 1 

Legislativo 2 

Setor Privado 3 

Interesse Público 3 

Formulação – Influência dos atores 

     UE - Política comercial 



• Grupos de interesse intervêm no processo  
– Registro de transparência, gerido Pelo Parlamento e Comissão 

Europeia.  

Fonte: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do 

Setor  Quantidade 

Consultores profissionais/escritórios de advogados/consultores 
independentes 

1.228 

Lobistas internos e associações sindicais/empresariais/profissionais  5.889 
 

Organizações não governamentais  3.153 
 

Grupos de reflexão, instituições académicas e de investigação  921 
 

Organizações representativas de igrejas e comunidades religiosas  55 
 

Organizações representativas de autoridades locais, regionais e 
municipais, outras organizações públicas ou mistas, etc.  

588 

Características do processo de decisão 

     UE - Política comercial 



País de origem de organizações cadastradas no 

Registro de Transparência para fazerem lobby na 

UE em 2018: 

 

 

Fonte: Registo de Transparência 

País Quantidade % do total 

Bélgica 977 17% 

Alemanha 844 14% 

França 621 11% 

Reino Unido 593 10% 

Itália 386 7% 

Espanha 377 6% 

Países Baixos 304 5% 

Estados Unidos 254 4% 

Outros 1533 26% 

     UE - Política comercial 
Lobby – Por País de Origem 



     China - Política comercial 
Estrutura 



 Economia fechada e planejada de maneira centralizada, 
pouco espaço para o comércio exterior. 

 
 
 

 

1949 

1978 

1986 

1992 

2001  Entrada na OMC  
 (Protocolo de Adesão, membro pleno no ano de  2015). 
 

 

 “Economia socialista de mercado”, China emerge como uma 
potência comercial global. 

 

 “Vinte e duas regulações” facilitação no comércio 
internacional.  

 Criação de ambiente favorável ao investimento externo. 

 Criação das “zonas econômicas especiais”: áreas delimitadas 
(principalmente cidades costeiras) escolhidas para serem as 
“janelas do mundo” para a China. 

     China - Política comercial 
Histórico 



Organização 
Institucional 

Comitê Central  do  Partido Comunista (350 membros) 

Supervisiona e dá orientação geal ao NPC e ao  Conselho de Estado 

Congresso Nacional do Povo (NPC) 
(2.987 membros) 
Legislativo – debate e adota leis e 
políticas 
70% membros do Partido Comunista 

Conselho de Estado (Governo 
Central do Povo) (50 membros) 
Executivo – Conclui acordos e 
tratados.  Propõe medidas ao 
Standing Committee of the Politburo 

Comitê Permanente do NPC 
(175 membros) 
Ratifica acordos e tratados 
internacionais 

Ministério do Comércio 
(MOFCOM) 
Principal ministério para política 
comercial. Responde diretamente 
ao 
State Council  
Department of International 
Organizations: 
Encarregado de negociações - APCs 

Outros ministérios e 
agências também 
contribuem ao processo 

Presidente 

Politburo Central  do Partido Comunista (24 membros)  
Supervisiona o PC 
 

Comitê Permanente do Politburo (7 membros) 
Centraliza o poder do Politburo  

     China - Política comercial 



Ministério do Comércio 
(MOFCOM) – estabelecido 
em 2003, coordena e 
implementa políticas 
relacionadas ao comércio. 
 
Dentre suas competências 
estão: 
• Formulação de leis, 
regulamentos e políticas a 
relativas ao comércio e 
investimento internacional; 
• Harmonização da 
legislação e regulação 

doméstica em relação a 
temas econômicos e 
comerciais;  
• Administração de: 
controles sobre 
importação/exportação; 
quotas; licenças; e 
mecanismos de defesa 
comercial; 
• Promoção e facilitação do 
comércio. 
 

 

     China - Política comercial 
Organização institucional 



– Há aproximadamente 
167.000 state-owned 
enterprises (SOE) em 102 
conglomerados na China 
(2017),  sendo um terço 
controlado pelo governo 
central, e o restante pelos 
governos locais, em 
setores como energia, aço 
e transporte (shipping), 
entre outros. 

 
 

– SOEs são responsáveis por 
20-40% do PIB chinês e 
20% do emprego no país. 

– Política de campeões 
nacionais.  

– Baixo custo de capital 

– A receita anual do setor 
estatal é de 
aproximadamente US$ 4,2 
trilhões.  NOVO 

     China - Política comercial 
Empresas Estatais 



NOVO 

     China - Política comercial 
Setor Privado 



NOVO 

     China - Política comercial 
Setor “Privado” 



Atores Ranking 

Executivo 1 

Legislativo 4 

Setor Privado 2 

Interesse Público 3 

     China - Política comercial 
Formulação – Influência dos atores 



 

 

• Medidas unilaterais questionáveis 
 

 

Section 301 
   - 3 listas com sobretaxas: 
25%, +25%, +10% (25% a partir 
de 2019)  

Section 232 
    -  Aço e AL: Quotas, tarifas 

 

 

Section 232 
    -  Aço e AL: 
retaliação 

 

Section 301 
   - 3 listas com 
sobretaxas em 
retaliação 
 
Section 232 
    -  Aço e AL: 
retaliação 

     Crise Sistêmica? 



• Rodada Doha (2001-?) 

– Morta? Em coma?  

• Decisões por consenso, 
ameaçadas 

• Plurilateralismo como opção 

• OA reduzido a 3 no fim do 
mes 

• Acúmulo de casos e decisões 
demoradas no OA 

• Questão China 

• Falta de liderança/iniciativas 
para resolver essas questões  

     Crise do multilateralismo 



Órgão de Apelação 

     Crise do multilateralismo 



• Reforma de regras, mais 
transparência e modernização do 
SSC 

• Codificar Rule 15 

• Decisão do OA em 90 dias (evitar 
obiter dicta) 

• OA com 9 membros e mais 
recursos, um período (one term) 

• Legislação doméstica como 
questão de fato ou de direito? 
(Revisão pelo OA) 

• Transferência forçada de tecnologia 
(China) 

• SOE (definição de ente público) e 
subsídios 

• Tratamento especial e diferenciado 

– Classificação de país em 
desenvolvimento 

• -Sanções para membros que não 
enviem notificações para a OMC  

Propostas de reforma da UE (set 2018) 

     Crise do multilateralismo 



1) Crescente número de medidas 
unilaterais  

2) Enfraquecimento da OMC 

3) Crise sistêmica: medidas 
tomadas ao largo da OMC, sem 
considerar as normas de 
comércio internacional 

4) Reforma da OMC => uma 
necessidade? 

5) EUA – maior imprevisibilidade e 
agilidade de decisões (poder 
concentrado no 
presidente/Executivo) => 
proativismo protecionista 

6) China – agilidade nas decisões 
(sistema quasi-ditatorial com 
autoridade concentrada no CP 
do Politburo) => reações rápidas 

7) Europa – menos agilidade nas 
decisões (nível nacional e 
supranacional) 

     Conclusões 



OBRIGADO! 


