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Introdução

• Protecionismo é a teoria que propõe um conjunto de 
medidas econômicas que favorecem as atividades 
internas em detrimento da concorrência estrangeira. 

• O oposto desta doutrina é o livre-comércio. 

• Políticas comerciais de protecionismo ou
liberalização devem e ser criteriosamente adotadas
pelos países para não gerar distorções.

Possíveis distorções causadas por 
políticas comerciais

• A entrada de determinados produtos ou componentes 
em um país pode prejudicar a indústria interna, 
gerando desemprego e contribuindo para o 
desenvolvimento de crises econômicas;

• Já a proibição da entrada de determinados produtos 
ou componentes em um país pode prejudicar o 
relacionamento entre países (diplomacia) e a 
concorrência, contribuindo para elevar o preço dos 
produtos (inflação) e limitar a aquisição de componente 
e a qualidade na indústria.

Acordos Internacionais

• Para auxiliar os países a decidir como gerenciar o 
comércio com outros países, surgiram organizações de 
atuação global (de âmbito privado ou supranacional)

• Suas principais funções são a promoção do equilíbrio 
do comércio global e a resolução de disputas
resultantes das práticas comerciais entre os países 
membros.



Fundamentos de Comércio Exterior - Prof. Ms. Marco A. Arbex

2

O acordo GATT e a origem da OMC

• O principal organismo de características supranacionais
interveniente no comércio internacional e do qual o Brasil
é parte interessada e integrante desde a sua fundação é
a OMC (Organização Mundial do Comércio), criada em
1995, durante a Rodada Uruguai (1986-1994).

• O OMC foi derivada do acordo GATT47 (Acordo Geral de
Tarifas e Comério), criado em 1948, que já visava
impulsionar a liberalização comercial e combater práticas
protecionistas adotadas desde a década de 1930.

A OMC

• A OMC refinou o mecanismo de resolução de 
disputas comerciais, de monitoramento das 
respectivas políticas e incentivou a assistência 
técnica aos países menos desenvolvidos. 

• Principais funções da OMC:
– Garantir a abertura e a manutenção do comércio 

mundial. 
– Funcionar como um fórum para os governos negociarem 

acordos de comércio e tentarem resolver disputas 
comerciais entre si.

A OMC

• O seu funcionamento se dá através de acordos 
estabelecidos e assinados por representantes dos 
países-membros (chamados de ACORDOS 
MULTILATERAIS). O objetivo da organização é 
auxiliar aos produtores, exportadores e importadores 
de bens e serviços na condução de suas negociações. 

• A OMC, sediada na Suíça, é composta por 159 países, 
os quais estão obrigados a aceitar e respeitar os 
acordos gerais celebrados no âmbito da Organização 
como um todo. 

A OMC

• A OMC possui um Diretor-Geral, responsável por 
supervisionar as decisões tomadas pelos membros de 
governo e a secretaria. 

• Porém, ele não pode definir políticas nem tem voz sobre 
a agenda da instituição. Quem define os rumos das 
negociações são os países-membros e as decisões são 
tomadas por consenso (qualquer país pode vetar uma 
medida e travar as negociações). 

• Nesse contexto, cabe ao Diretor administrar os debates, 
costurando consensos e contornando discordâncias.
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A OMC

• Os acordos englobam os princípios de liberalização de 
comércio e exceções permitidas. Incluem, ainda, 
compromissos de cada país sobre reduções de tarifas 
alfandegárias e outras barreiras comerciais, além de 
buscarem abrir e manter mercados, além de 
estabelecer procedimentos para a resolução de litígios.

• Os acordos da OMC abrangem não apenas bens e 
serviços, mas também propriedade intelectual 
(Exemplo: patente do nome Açaí pelo Japão) 
http://acritica.uol.com.br/amazonia/Amazonia-Amazonas-Manaus-Congresso-Nacional-considerado-
nacional-biopitaria_0_641935846.html

Características principais dos acordos 
multilaterais

• RECIPROCIDADE DE TRATAMENTO:

– Acordo mútuo entre as partes (equidade entre os países 

membros)

• PARIDADE DE TRATAMENTO DE TAXAS:

– Tributos devem ser iguais para produtos similares.

• CLÁUSULA DA NAÇÃO MAIS FAVORECIDA:
– Concessões devem ser oferecidas igualmente.

PARIDADE DE TRATAMENTO DE 
TAXAS

• Para que haja tratamento igualitário para produtos 
similares, deve-se conceituar  essa “similaridade”.

• Conceitualmente, para que um produto seja similar a 
outro é necessário que sejam concorrentes diretos ou 
que haja a possibilidade de substituição de um pelo outro.

• Ou ainda, deve-se considerar a destinação final do 
produto, os gostos e hábitos dos consumidores, bem 
como suas propriedades e a qualidade.

Classificação Fiscal de Mercadorias

• Para auxiliar a dirimir as dúvidas sobre o conceito de produto 
similar, foi desenvolvida a Classificação Fiscal de 
Mercadorias

• Essa padronização é conhecida como Sistema Harmonizado 
– HS e é adotada por 177 países. O HS é composto por um 
sistema de códigos com 6 dígitos, divididos em 21 seções e 96 
capítulos. O sistema foi desenvolvido para permitir 
atualizações à medida que novos produtos necessitem de 
classificação.

• No Mercosul foi criada a Nomenclatura Comum do 
Mercosul (NCM), baseada no Sistema Harmonizado.



Fundamentos de Comércio Exterior - Prof. Ms. Marco A. Arbex

4

Exemplo de classificação de 
mercadoria no sistema harmonizado

Código: 0401.30.21
• Capítulo 04: leite e laticínios, ovos e aves, mel natural, 

produtos comestíveis de origem animal não 
especificados nem compreendidos em outros capítulos

• Posição 0401: leite e creme de leite, não 
concentrados, nem adicionados de açúcar ou de outros 
edulcorantes

• Subposição 0401.30: com teor, em peso, de matérias 
gordas superior e 6%

• Item 0401.30.2: creme de leite
• Subitem: 0401.30.21: UHT

Sistema Harmonizado: classificação do 
parafuso

• O site da Receita Federal possui um sistema de busca no 
sistema NCM, do Mercosul: 
http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM.jsp

• Ao buscar um produto, é necessário verificar as  regras 
corretas de classificação para evitar prejuízos, como por 
exemplo, pagar mais IPI (imposto sobre Produtos 
Industrializados) e impostos de importação (II).  

• Os impostos de Importação podem ser verificados através da 
tabela TEC: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/TabelaTec/

• O IPI pode ser verificado através da tabela TIPI: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/tabincidipitipi.htm

Cláusula da Nação Mais Favorecida 
(CN+F)

• A base do acordo GATT é a sua cláusula primeira,
designada cláusula da nação mais favorecida
(CN+F), que determina:

“Qualquer vantagem, favor, privilégio ou imunidade
concedida por uma parte contraente a um produto
originário de outro país ou a ele destinado será
imediata e incondicionalmente extensiva a outros
produtos similares originários dos territórios de
qualquer outra parte contraente ou a elas
destinadas”.

Cláusula da Nação Mais Favorecida 
(CN+F)

• Exemplo: se os EUA concedem um benefício
aduaneiro (redução de impostos de importação) à
laranja originária do Brasil, este mesmo benefício
deve ser concedido à laranja de outros países que
eventualmente podem exportar laranja aos EUA.

• O propósito da CN+F é o de estabelecer e de manter a não-
discriminação e a igualdade fundamental entre os países
envolvidos.

• Em outras palavras, pela Cláusula da Nação Mais Favorecida
qualquer país membro tem direito de ser tratado com
igualdade em relação ao país que recebeu um tratamento
mais privilegiado, isto é, mais favorecido.
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A OMC

• Para fazer os acordos funcionarem, a OMC opera um 
sistema de regras comerciais. Para o cumprimento dessas 
regras, há o procedimento para a resolução das disputas 
comerciais, que pelo chamado sistema de solução de 
controvérsias da OMC

• Esse órgão não compete com a jurisdição de nenhum 
Estado, pois,  ao entrar na OMC, estão sujeitos a jurisdição 
específica do sistema. 

• Funcionamento: o país que está tendo algum problema 
pede consultas. Se não se consegue chegar a um resultado 
com as consultas, eles pedem a instauração de um painel.

A OMC

• Chama-se painel um grupo de três pessoas que, em 
princípio, deveriam ser indicadas de comum acordo 
pelas partes. 

• A função desses árbitros é preparar um relatório em 
que explicam qual é a situação, e terminam fazendo 
uma recomendação (como por exemplo, que se 
modifique determinada prática porque esta estaria 
prejudicando uma parte ou tirando um direito que foi 
concedido a ela pelo tratado, por exemplo)

A OMC

• Como resultado, a OMC pode autorizar ao país prejudicado 
a aplicação de sanções comerciais ao país que o prejudicou 
(aumento de impostos de importação, suspensão de 
benefícios, estabelecimento de quotas de importação)

• Muitas vezes os governos não utilizam tais sanções. É 
comum acontecer isso, porque o interesse público, em 
alguns casos, pode ser mais importante que o interesse do 
setor prejudicado, cuja participação na atividade econômica 
do país pode ser baixa. 

• O papel do governo é tentar equilibrar esses interesses.
Fonte: http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/03/entenda-como-se-resolvem-disputas-na-omc.html

Acordos bilaterais e multilaterais

• É importante observar que esse sistema multilateral de 
comércio não regula as relações comerciais 
internacionais de modo absoluto

• O multilateralismo tem que conviver com outros 
instrumentos legais, como os acordos bilaterais e 
regionais, cada vez mais presentes no Comércio 
Internacional

• A maioria dos países membros da OMC integra um ou 
mais arranjos regionais (blocos de integração econômica) 
e estabelecem tratados bilaterais em diversos setores e 
com vários membros ou não da organização (SILVA, 2006).
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Condições diplomáticas para 
legitimidade de acordos bilaterais:

a) Deve haver igualdade de tratamento entre empresas 
nacionais e estrangeiras, para impedir que as 
autoridades favoreçam os investidores locais

b) As taxas de câmbio devem refletir a realidade de 
mercado (taxas flutuantes)

c) Os acordos devem ter escopo amplo (não restringir a 
apenas alguns setores).

d) Necessidade de um sistema de arbitragem 
internacional para definir regras e resolver disputas

http://www.jb.com.br/economia/noticias/2014/03/12/tratados-
internacionais-podem-mais-uma-vez-ajudar-a-china/

Acordos bilaterais e multilaterais

• Atualmente, o Diretor-Geral da OMC é brasileiro (Roberto 
Azevêdo). Mesmo com diretoria brasileira, muitos 
especialistas entendem que a OMC não tem obtido sucesso 
no estabelecimentos de acordos multilaterais.

"O Brasil fez uma aposta pela OMC, mas agora a OMC não 
tem muita perspectiva de avançar. Assim, começa a surgir a 
percepção de que temos que partir para acordos bilaterais“ 

(...) "O governo começa a acordar para o fato de que o mundo 
está avançando e nós estamos perdendo mercado. Não 

podemos ficar parados” 
(http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRSPE94906120130510)

Acordos bilaterais e multilaterais

• Acordos bilaterais e regionais do qual o Brasil faz parte:
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?ar
ea=5&menu=405

• De qualquer forma, independentemente dos acordos 
bilaterais, a OMC visa desenvolver prioritariamente os 
acordos multilaterais (cujas regras devem ser seguidas por 
todos os países membros).

• As reuniões para desenvolver tais acordos são chamadas 
de “rodadas” e ocorrem periodicamente em países distintos.

O acordo GATT e a origem da OMC

• A atual rodada de negociações é chamada Rodada 
Doha, que iniciou-se no Qatar, em novembro de 2001 
e se estende há mais de 10 anos.

• A Rodada Doha, também conhecida como Rodada do 
Desenvolvimento, tem como motivação inicial a 
abertura de mercados agrícolas e industriais com 
regras que favoreçam a ampliação dos fluxos de 
comércio dos países em desenvolvimento. 
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O acordo GATT e a origem da OMC

• O sucesso das rodadas (e dos acordos multilaterais) tem 
fracassado devido ao protecionismo econômico: 
– As nações em desenvolvimento, que têm na agricultura 

seus principais produtos de exportação, exigem o fim 
dos subsídios governamentais que os EUA e a Europa 
dão aos seus agricultores e pecuaristas. 

– Já os países ricos querem maior acesso aos mercados 
de bens e serviços dos países em desenvolvimento 
(diminuição das taxas de importação).

O protecionismo ocorre através da criação de barreiras 
comerciais

Barreiras comerciais

• O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
define barreiras comerciais como qualquer lei, 
regulamento, política, medida ou prática governamental 
que imponha restrições ao comércio exterior.

• Dois tipos de barreiras:
– Barreiras tarifárias: tarifas de importações ou taxas 

diversas aplicadas a produtos importados;
– Barreiras não-tarifárias: restrições quantitativas às 

importações (quotas), barreiras técnicas, barreiras 
sanitárias e fitossanitárias

Barreiras tarifárias

• Específicas ou fixas: Tarifa fixada em termos de 
encargos monetários específicos por unidade ou 
quantidade do bem importado. 
– Exemplo: US$100,00 por tonelada métrica de 

determinado bem.

• Ad valorem: ("conforme o valor"): tarifa baseada em 
um percentual sobre o valor de um bem.
– Exemplo: tarifa de 35% sobre o valor da Nota Fiscal

Barreiras não-tarifárias

• Quotas: restrição à quantidade de determinado produto 
importado (os importadores não podem importar em 
quantidade superior à quota predeterminada).

• Unindo barreiras tarifárias e quotas: quota limite para 
entrada de produtos no Brasil isentos de impostos de 
importação

OBS: há ainda uma quota 
especificando quantidades 
máxima de cada produto 
por pessoa
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Barreiras não-tarifárias

• Barreiras técnicas: normas/regulamentos ou 
procedimentos de avaliação/inspeção muito 
dispendiosos, não-transparentes ou não embasados em 
normas internacionalmente aceitas. 

• Uma barreira técnica nem sempre pode ser claramente 
identificada. É preciso analisar o regulamento técnico 
relativo a cada produto para identificar se está de acordo 
com as regras do comércio internacional. 

Barreiras não-tarifárias

• O Inmetro fornece os textos dos regulamentos 
estrangeiros para que exportador e importador passem 
a ter conhecimento das exigências que deve atender. 
Caso uma exigência do importador seja considerada 
sem embasamento, o Inmetro deve ser informado para 
tomar as medidas cabíveis. 

• Regulamentação: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/index.asp

• Exemplos: acidez, medidas, características de produtos 
agrícolas, teor alcóolico de bebidas, licenças não-
automáticas

Barreiras não-tarifárias

• Barreiras sanitárias e fitossanitárias: quando um 
país impede a entrada de um produto 
alegando contaminação biológica de plantas ou 
animais (por bactérias, fungos, insetos, etc.).
– Produtos de origem animal: barreiras sanitárias
– Produtos de origem vegetal: barreiras fitossanitárias

Exemplos: exigência de certificações ligadas à segurança 
alimentar, produtos de quarentena em portos para 
fumigação, gados de regiões com focos de febre aftosa.

Notícia: Brasil é o país que mais tomou medidas 
protecionistas em 2013, diz OMC
(http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/economia/noticia/2014/02/brasil-e-o-pais-que-mais-tomou-medidas-
protecionistas-em-2013-diz-omc-4422108.html)

• O Brasil foi o país que adotou o maior número de 
medidas contra importados em 2013 no mundo, com 
um total de 39 aberturas de ações de antidumping. 

• A OMC alerta que o volume de novas barreiras no 
mundo no ano passado foi 30% superior ao número de 
2012.

• Nos últimos dois anos, o Brasil já vem sendo 
duramente questionado na OMC por sua política 
comercial. 
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Exemplos da utilização das barreiras 
comerciais

• NOTÍCIA: A Europa deu indicações de que vai recorrer aos 
juízes internacionais para julgar a política de incentivos fiscais 
do Brasil (programa de redução de IPI foi anunciadas como 
medida provisória, mas acabou se transformando em política 
industrial permanente no Brasil).

(http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/economia/noticia/2014/02/brasil-e-o-pais-que-mais-tomou-
medidas-protecionistas-em-2013-diz-omc-4422108.html)

Exemplos da utilização das barreiras 
comerciais

• NOTÍCIA: Além de esfriar as relações com o Brasil 
e prejudicar os exportadores brasileiros, as 
restrições impostas pelo governo da presidente 
Cristina Kirchner afetam as pequenas e médias 
empresas argentinas. Há escassez de materiais de 
acabamento na construção civil e alguns edifícios 
não podem ser concluídos para entrega aos 
compradores. 

(http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios-geral,barreiras-fecharam-600-
importadoras-na-argentina,163278,0.htm)

Exemplos da utilização das barreiras 
comerciais

• NOTICIA: Cota para importação de trigo sem tarifa 
de fora do Mercosul subiu de 1 milhão para 2 
milhões de toneladas. As medidas visam trazer 
algum alívio para as indústrias, que estão lidando 
com custos mais altos por conta do período de 
entressafra ou redução da produtividade das 
lavouras do Mercosul 

(http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/brasil-eleva-cota-de-importacao-de-trigo-sem-
tarifa)

Práticas desleais de comércio

• Mesmo com a regras determinadas pela OMC, existem 
práticas chamadas de “desleais” no comércio 
internacional. 

• A OMC atua como fórum de discussões nesses 
processos e, em cada caso, pode autorizar tais práticas 
ou punir os países praticantes.

• São elas:
– Cláusulas de salvaguarda
– Dumping
– Subsídios
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Salvaguarda

• Normalmente, a salvaguarda é utilizada em casos de 
dificuldades enfrentadas pela indústria nacional frente 
a um surto de crescimento das importações do produto 
estrangeiro

• Os acordos internacionais e a OMC permitem que, 
nestes casos, seja imposta uma salvaguarda contra 
essas importações por um período determinado 
(estabelecimento temporário de quotas ou tarifas 
de importação).

Salvaguarda

• Ao longo desse prazo a indústria nacional deve se 
reorganizar e garantir competitividade frente às 
importações quando retirada a salvaguarda, que, em 
média, duram entre três e quatro anos.

• Com o apoio da salvaguarda, os países se sentem 
mais propensos a aceitar os acordos multilaterais de 
comércio, uma vez que  terão a possibilidade de 
reverter eventuais efeitos não desejados ou não 
previstos inicialmente.

Salvaguarda

• Exemplos de situações em que a cláusula de 
salvaguarda poderá ser acionada:
– Proteção à saúde da população
– Proteção à fauna e flora
– Proteção dos direitos autorais e patentes
– Segurança pública
– Patrimônio artístico, histórico ou arqueológico
– Proteção às principais matérias-primas nacionais e à 

indústria nacional ou outra situação que possa provocar 
prejuízo grave à economia.

Notícia de 23/03/2012: medida de salvaguarda 
à importação de vinho gera preocupação

“O Governo brasileiro está elaborando uma medida de 
salvaguarda que, em termos práticos, poderá resultar no 
estabelecimento de quotas máximas de importação por 

origem. O Executivo passará a exigir uma licença de 
importação para os vinhos importados de países europeus. 

Uma medida que agravará ainda mais a burocracia e o custo 
final a que os vinhos chegam ao consumidor (no presente, 

mais de 80% desse valor representa carga fiscal). Essa 
licença de importação deverá ser solicitada previamente ao 
embarque da mercadoria, ficando o Governo brasileiro com 
um prazo de 60 dias para responder (por norma, a análise 

dessas licenças demora entre 5 a 8 dias)... 
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...Quem desembarcar a mercadoria antes da licença atribuída 
incorrerá numa multa que poderá representar cerca de 40 a 

50% do valor. A medida protecionista resulta da forte pressão 
que os produtores de vinho no Brasil estão a exercer junto ao, 

sendo que também não há certezas, por exemplo, sobre o 
período temporal em que vigorará. A medida foi solicitada por 

três anos, podendo ser renovada. Os produtores europeus 
devem mobilizar-se e agir rapidamente. Sem qualquer 

resistência, o governo brasileiro seguirá a tendência de adotar 
a medida tal como solicitada pela indústria local. Por exemplo, 
existem vinhos em Portugal (caso do Vinho do Porto) que não 

podem ser produzidos no Brasil”.

Noticia: Acordo retira pedido de salvaguarda 
ao vinho
http://blogs.estadao.com.br/paladar/acordo-retira-pedido-de-salvaguarda-do-vinho/

“Produtores de vinhos brasileiros vão suspender o pedido de 
salvaguardas aos vinhos nacionais. Segundo Ciro Lilla, da 

Mistral, maior importadora de vinhos no País, foi assinado em 
Brasília nesta sexta-feira, 19, um termo de princípios “para 
promover e aumentar o consumo de vinhos no Brasil”. Os 

supermercados vão se comprometer a dar maior espaço nas 
gôndolas aos vinhos nacionais e as importadoras devem 

aumentar significativamente o número de vinhos brasileiros 
em seus catálogos”. Não consideramos os vinhos importados 

como inimigos, mas também não aceitamos concorrência 
desleal”, disse a Ibravin (Instituo Brasileiro do Vinho)”.

Dumping

• Existe dumping quando uma empresa exporta para
um país um produto a preço (valor de exportação)
inferior àquele que aplica a produto similar nas
vendas para seu mercado interno (valor “normal”)
ou inferior ao seu custo de produção.

• A aplicação de uma medida antidumping requer que,
no âmbito de um processo administrativo, seja
realizada uma investigação, com a participação de
todas as partes interessadas, por meio da qual
dados e informações são conferidos e opiniões são
confrontadas.

Dumping

• Alguns críticos das medidas antidumping entendem 
que estas são utilizadas como um refúgio protecionista, 
por grupos de pressão, para eliminar a concorrência 
estrangeira. 

• Nesse sentido, as normas antidumping, autorizadas 
pela OMC, paradoxalmente, poderiam se tornar um 
poderoso instrumento de protecionismo.
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Notícia de 13/02/2012: África do Sul adota 
medidas antidumping contra o frango brasileiro

“Segundo o Diário Oficial sul-africano, as medidas atingem 
as exportações de frango inteiro e cortes desossados, com 
sobretaxas de 62,93% e 46,59%, respectivamente. Estas 

sobretaxas se somam às tarifas normais de importação, que 
são de 5% para o frango inteiro e 27% para os cortes 

desossados. O setor avícola, juntamente com os órgãos 
governamentais, irá recorrer da decisão do governo da África 

do Sul, que afeta várias agroindústrias brasileiras 
exportadoras de carne de frango. A estimativa do setor é que 
os prejuízos cheguem a US$ 70 milhões anuais. A África do 
Sul importa 16% de todo o frango consumido no país (70% 

deste volume são provenientes do Brasil)”.

Notícia 2014: Camex sobretaxa pneus de 
bicicleta da China, Índia e Vietnã
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/camex-sobretaxa-pneus-de-bicicleta-da-
china-india-e-vietna.html

“A Câmara de Comércio Exterior (Camex) autorizou a 
aplicação do chamado "direito antidumping" definitivo, por um 
prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de pneus 

novos de borracha para bicicleta originárias da República 
Popular da China, da Índia e do Vietnã. Na prática, os 

importadores podem continuar trazendo os pneus desses 
paises, mas serão sobretaxados por meio de uma alíquota 

específica, fixada em dólares por quilo. O custo extra será de 
US$ 0,28 a US$ 3,85 por quilo”. 

Subsídios

• Caso uma indústria esteja sendo prejudicada 
comercialmente por subsídios concedidos a uma 
indústria específica de outro país, um país poderá 
demandar que a norma que estabelece a concessão do 
subsídio seja revogada ou adotar medidas 
compensatórias, na medida do prejuízo sofrido, com o 
objetivo de neutralizar um subsídio outorgado pelo país 
exportador.

• Em outras palavras, a OMC pode autorizar o país 
prejudicado a retaliar comercialmente o outro país.

Exemplos de subsídios

 Tarifas de transporte interno e fretes para exportação em
condições mais favoráveis do que as aplicadas ao
transporte doméstico;
 Concessão de financiamentos governamentais a empresas

em função de seu desempenho nas exportações;
 Fornecimento pelo governo de produtos ou serviços

importados para uso na produção de mercadorias
exportadas;
 Isenção ou redução de impostos ou encargos sociais em

função das exportações;
 Concessão de prêmios às exportações.
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Subsídios

• À Defesa Comercial só interessam os subsídios específicos:
–Especificidade: Um subsídio é considerado específico 

quando a autoridade outorgante, ou a legislação vigente, 
explicitamente limitar o acesso ao subsídio a uma ou a um 
grupo de empresas ou indústrias, a ramos de produção, ou 
a regiões geográficas.

–Exceções: 
• subsídios à atividades de pesquisa
• assistência à regiões desfavorecidas
• preperação de infra-estrutura ou instalações para receber 

determinado negócio 

Notícia de 31/08/2009: OMC autoriza Brasil a 
retaliar EUA por subsídio ao algodão

“A Organização Mundial do Comércio (OMC) autorizou o Brasil, 
na manhã desta segunda-feira, 31, a impor retaliações sobre o 

governo americano em resposta aos subsídios ilegais que a Casa 
Branca distribui aos produtos de algodão. Dados preliminares da 

decisão da entidade apontam que o Brasil teria o direito de 
retaliar os EUA em cerca de US$ 300 milhões, valor muito inferior 

aos US$ 2, 5 bilhões pleiteados pelo Brasil. Mesmo assim, a 
retaliação autorizada pela OMC é a segunda maior já dada pela 
entidade a um país. A disputa entre Brasil e Estados Unidos já 

dura sete anos e apesar de várias condenações, o governo 
americano jamais cumpriu a determinação da OMC de retirar os 

subsídios ilegais ao algodão”.

Notícia de 02/07/2007: caso Embraer x 
Bombardier

“O caso teve início em meados da década de 90. Após bem-
sucedido processo de privatização, a Embraer tornou-se uma 

empresa bem mais competitiva, mas, ainda assim, precisava de 
algum tipo de apoio governamental para poder concorrer em 
melhores condições com os grandes players do mercado de 

aviões de médio porte. Com os incentivos recebidos por meio de 
um programa de exportação do governo brasileiro denominado 

Proex, a Embraer venceu, em 1996, uma concorrência 
internacional para a venda de um número significativo de 

aeronaves para companhias aéreas dos Estados Unidos. A 
grande derrotada nessa concorrência foi a Bombardier, detentora 

na ocasião de mais de 50% do mercado mundial dessas 
aeronaves de porte médio...

...Inconformada com a derrota, a Bombardier pressionou o 
governo canadense a iniciar consultas junto ao governo 

brasileiro, com o objetivo de apurar se, de fato, como alegava a 
empresa canadense, a Embraer havia recebido subsídios 

governamentais do tipo “apoio à exportação”. O Brasil, em sua 
defesa, não contestou se tratar o Proex de um tipo de subsídio. 
Um subsídio, porém, perfeitamente de acordo para um país em 

desenvolvimento. Em linhas gerais, o Proex consistia em um 
programa de equalização das taxas de juros cobradas por 

instituições financeiras internacionais em contratos de 
financiamento à importação de produtos de países emergentes, 

em virtude de seus riscos e instabilidades políticas e 
econômicas...
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...Pelo mecanismo de equalização, o governo brasileiro 
comprometia-se a cobrir essa diferença na taxa de juros. 

Enquanto o Canadá acusava o Brasil de conceder subsídios 
ilegais, estava fazendo exatamente o mesmo com relação a 
Bombardier. Por meio de algumas instituições de fomento, 

repassava recursos àquela empresa, o que a levou, inclusive, 
a superar a Embraer em nova concorrência internacional. O 
Brasil conseguiu reunir algumas provas e iniciou processo 

contra o Canadá na OMC. Argumentou que, por meio dessas 
instituições de fomento, a Bombardier havia recebido 

subsídios ilegais. 

...O Painel deu razão parcial ao Brasil e determinou que parte 
dos subsídios fosse retirada pelo governo canadense. O 

Canadá não apelou, mas se recusou a retirar os subsídios, 
razão pela qual o governo brasileiro foi autorizado a adotar 

medidas compensatórias contra aquele país no valor 
aproximado de U$ 270 milhões. Da mesma forma que o 

Canadá, o governo brasileiro não adotou nenhuma medida 
compensatória. Ao longo dos últimos três ou quatro anos, os 

governos dos dois países e os setores interessados, 
especialmente os da indústria aeronáutica, têm negociado as 

condições que devem ser aplicadas ao financiamento de 
importação”.

Organismos nacionais que regulamentam o 
comércio quanto às práticas desleais 

DECOM (Departamento de Defesa Comercial): órgão 
ligado à SECEX que atua em matérias relacionadas com 
as práticas desleais do comércio exterior, formulando 
pareceres que apoiam a aplicação ou a revisão de medidas 
compensatórias.

CAMEX (Câmara de Comércio Exterior), órgão da estrutura 
de apoio ao governo federal que: (1) fixa direitos
antidumping e compensatórios, provisórios ou definitivos, e 
salvaguardas; (2) decide sobre a suspensão da 
exigibilidade de direitos provisórios; homologa 
compromisso de preços; e define diretrizes para aplicação 
das receitas oriunda da cobrança dos direitos antidumping 
e compensatórios.
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