
CONTEXTO

Nos últimos anos, as barreiras ao comércio internacional têm adquirido novos formatos e imposto desafios
adicionais para os países. Se antes os entraves comerciais caracterizavam-se, em sua maioria, por leis e
regulamentos bem definidos, atualmente há a incidência de medidas e práticas que surgem de forma imprevisível
e não necessariamente violam regras internacionais.

POSSÍVEIS IMPACTOS PARA AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

NOVAS BARREIRAS E TENDÊNCIAS NO COMÉRCIO INTERNACIONAL
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PRINCIPAIS PAÍSES IMPONDO ESSAS NOVAS EXIGÊNCIAS

Essas barreiras comerciais têm se moldado ao contexto histórico e geopolítico, aos discursos e práticas dos Estados,
às novas exigências dos consumidores (especialmente de países desenvolvidos) e à crescente importância da
conduta empresarial responsável. A pandemia do novo coronavírus intensificou essas medidas e  serviu de
justificativa para a adoção de novas barreiras e obstáculos comerciais.

Muitas dessas novas barreiras possuem o objetivo legítimo de proteção ao meio ambiente e aos consumidores.
Porém, do ponto de vista do comércio, há a preocupação de que essas medidas se tornem obstáculos
desproporcionais, discriminatórios e permanentes. Portanto, a CNI elaborou o estudo Novas Barreiras e Tendências

no Comércio Internacional, que apresenta as principais características dessas medidas e os países envolvidos, bem
como, os possíveis impactos às exportações brasileiras.

| AMBIENTAIS

| MERCADO FINANCEIRO

| SOCIAIS
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PRIVADO

Elevado custo
de adaptação

Exclusão do
mercado

Está cada vez mais
exposto a novas
exigências.
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iniciativas de mercado

Barreiras
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PADRÕES PRIVADOS
E INICIATIVAS DE

MERCADO

Padrões privados, também chamados de normas voluntárias de sustentabilidade, são critérios
elaborados por entes privados que garantem que produtos consumidos ou processos de
produção atendam a requisitos mínimos de qualidade, segurança ou sustentabilidade nas
cadeias de fornecimento.

Garantir que produtos consumidos ou processos de
produção atendam a requisitos mínimos de qualidade,
sanidade, segurança ou sustentabilidade.

| OBJETIVO

| PAÍSES

Empresas de todo o mundo, especialmente
multinacionais de países desenvolvidos.

| EXEMPLOS

| REGRAS

Inexistência de regras multilaterais.

| CUSTOS ASSOCIADOS

Adequação das exportações a exigências privadas
múltiplas e rigorosas.

| SETORES MAIS AFETADOS

Alimentos, têxtil, construção civil, equipamentos médicos,
mineração, entre outros.

RECOMENDAÇÕES

Mapear as iniciativas privadas/alianças empresariais e
suas metas ambientais e sociais para identificar os
compromissos assumidos e as políticas das empresas.

SUSTENTABILIDADE

Exigências e requisitos governamentais criados sob a justificativa de melhorar o uso de recursos
naturais e reduzir a poluição no meio ambiente ou garantir a sustentabilidade social. As
regulações podem envolver desde rotulagem a exigências de maior transparência nas cadeias
produtivas.

Exigências governamentais criados sob a justificativa de
melhorar o uso de recursos naturais e reduzir a poluição
no meio ambiente ou garantir a sustentabilidade social.

| OBJETIVO

| PAÍSES

União Europeia

| EXEMPLOS

Pacto Ecológico Europeu (Green Deal)

Estratégia Farm to Fork (F2F)

Chemicals Strategy for Sustainability (CSS)

Due Diligence on Forest Risk Commodities

| REGRAS

Acordo TBT (sustentabilidade ambiental).

| CUSTOS ASSOCIADOS

Custos de adaptação e monitoramento das cadeias de
fornecimento a longo prazo.

| SETORES MAIS AFETADOS

Todos os setores.

RECOMENDAÇÕES

Engajar o setor privado nas discussões nos foros
multilaterais via governo brasileiro, participação em
consultas públicas sobre o tema e envio de
preocupações aos pontos de contato.

Reino Unido
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Aquaculture Stewardship Council (ASC)

Better Cotton Initiative (BCI)

Bonsucro

Fairtrade International e Fairtrade Labeling

Organizations International (FLO)

Science Based Targets Initiative

Consumer Goods Forum

Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura

Práticas ESG
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MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

Medidas estatais que incidem sobre a entrada e comercialização de produtos importados,
derivados de processos produtivos intensivos na emissão de gases de efeito estufa (GEE).

O intuito é garantir que os produtores estrangeiros ajam
de forma responsável em relação ao controle de emissões
ou onerar produtos importados fruto de processos
produtivos alegadamente  intensivos na emissão de
carbono.

| OBJETIVO | REGRAS

Regras do GATT. Caso de rotulagem e regulamentos
técnicos, Acordo TBT.

| CUSTOS ASSOCIADOS

Custos de adaptação dos produtores estrangeiros para
redução de emissões de GEE, em atendimento a exigências
dos mercados consumidores, sob pena de suas
exportações estarem sujeitas a restrições ou sobretaxas no
país importador.
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| PAÍSES

União Europeia

| EXEMPLOS

Rotulagem de carbono

Esquemas de verificação da pegada de carbono.

| SETORES MAIS AFETADOS

Setores mais intensivos em energia, como siderúrgico,
cimento e químicos.

RECOMENDAÇÕES

Reforçar a participação do setor privado e governo nas
discussões multilaterais e nas consultas públicas dos
países.

Estados Unidos
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Mecanismo de ajuste de carbono na fronteira para
produtos importados (Carbon Border Adjustment

Mechanism)

SEGURANÇA
DO ALIMENTO

Legislações nacionais de segurança do alimento (food safety) dos países de destino das
exportações, que instituem requisitos de controle para a entrada de qualquer alimento ou
substância que promova risco à saúde ou à integridade física do consumidor.

Assegurar que os alimentos importados não causem
danos à saúde do consumidor.

| OBJETIVO

| PAÍSES

| EXEMPLOS

Restrições sanitárias baseadas na precaução, adotadas
especialmente por países asiáticos durante a pandemia
de coronavírus (Covid-19).

| REGRAS

Acordo SPS.

| CUSTOS ASSOCIADOS

Adequação das exportações a muitos regulamentos dos
importadores, com exigências mais rigorosas que as dos
padrões internacionais ou sem embasamento técnico-
científico.

| SETORES MAIS AFETADOS

Alimentos.

RECOMENDAÇÕES

Questionamento das medidas nos foros multilaterais
ou via adidos agrícolas das Embaixadas e mecanismos
bilaterais governamentais, exigindo que os países ajam
sempre com base em justificativas técnico-científicas.
Esclarecimentos rápidos e de qualidade, interlocução
entre o setor privado e o governo brasileiro e
constante monitoramento de situações pontuais.

União Europeia

China

Hong Kong

Filipinas
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BARREIRAS
REPUTACIONAIS

Suspensão ou rejeição de fornecimento de produtos de determinados países ou regiões por
grupos empresariais, em função de preocupações dos consumidores nos mercados de destino e
ações concretas, como boicotes a países ou regiões, por consumidores ou grupos de interesse.

Boicote ou redução do consumo de produtos de
países  e/ou regiões, normalmente promovido  por
consumidores ou grupos de interesse.

| OBJETIVO

| PAÍSES

| EXEMPLOS

Escândalo no setor de laticínios da China e decisão
unilateral da britânica Tesco em não comprar carnes
brasileiras.

| REGRAS

Inexistência de regras multilaterais.

| CUSTOS ASSOCIADOS

Indefinido, visto que depende da complexidade dos
prejuízos reputacionais, normalmente intangíveis.

| SETORES MAIS AFETADOS

Todos os setores.

RECOMENDAÇÕES

As decisões de suspender ou rejeitar produtos são
tomadas no âmbito interno das empresas estrangeiras.
Não há como o setor privado se antecipar ou se
preparar adequadamente, diante da imprevisibilidade
dessas medidas.  De todo modo, a maior aderência
pelas empresas no Brasil a critérios ESG e transparência
de suas ações pode minimizar repercussões negativas,
decorrentes das barreiras reputacionais.

Conheça mais

Para mais informações sobre a agenda de barreiras em terceiros mercados da CNI
entre em contato pelo e-mail cfb@cni.com.br ou pelo número (61) 3317-8815.

China Reino Unido
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