
APRESENTAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICAS

Em um contexto em que medidas de caráter protecionista avançam em diversos países do mundo, 
esta edição do Boletim de Economia e Política Internacional (Bepi) traz avaliações dos custos e 
benefícios de barreiras tarifárias e não tarifárias, e apresenta algumas recomendações de políticas. 
Destacam-se, inicialmente, três pontos. 

Primeiro, embora o uso de tarifas aduaneiras permaneça como um instrumento de proteção 
comercial utilizado por vários governos, elas têm sido crescentemente acompanhadas do uso 
de barreiras não tarifárias, especialmente normas técnicas, sanitárias e fitossanitárias. Trata-se 
de um desvio de objetivo destas normas, que em alguns casos tornaram-se um subterfúgio para 
compensar a crescente dificuldade de se adotarem barreiras tarifárias, tal como explorado nesta 
edição nos textos de Luis Tironi e de Vera Thorstensen et al..

Segundo, é necessário atentar para a política (politics) da política (policy) do comércio exterior. 
Políticas para esta área não são o resultado de avaliações neutras, em que necessariamente governos 
buscam os melhores resultados para a sociedade. Elas resultam, em grande medida, do poder relativo 
de grupos de interesse domésticos, bem como da tendência de organizações de Estado de reproduzirem 
práticas introduzidas no passado, pontos destacados no texto de Vera Thorstensen et al.. 

Terceiro, barreiras trazem vários impactos negativos sobre economias nacionais. O texto de Vera 
Thorstensen et al. argumenta que a baixa harmonização de normas técnicas mantém as economias 
de Brasil e Argentina em um nível subótimo. Como analisado por Fernando Ribeiro et al., barreiras 
nos setores de bens de capital e bens de informática e telecomunicações afetam negativamente as 
condições macroeconômicas no Brasil. O mesmo se aplica ao caso do café, analisado nos textos de 
Júnia Conceição et al. e Krisley Mendes, que estimaram um aumento na participação brasileira 
no comércio internacional de café solúvel caso barreiras não tarifárias existentes no Brasil fossem 
removidas. No caso da aveia, o texto de Uallace Lima estimou o impacto sobre as importações deste 
produto em decorrência de uma maior abertura do setor.

Destes trabalhos, extraem-se ao menos três recomendações de políticas. Primeiro, na área de 
defesa comercial, o foco na adoção de barreiras tarifárias por terceiros países pode produzir falsas 
avaliações de que níveis de proteção comercial em outras nações são baixos, visto que barreiras 
não tarifárias são comumente utilizadas para a proteção de mercados. Segundo, uma política de 
abertura comercial pode trazer benefícios líquidos ao país, ainda que realizada de forma unilateral. 
Terceiro, a harmonização de normas técnicas contribui para a expansão do comércio e a melhoria 
de vários indicadores macroeconômicos. O aumento da proteção comercial em várias partes do 
mundo não implica, portanto, que o Brasil deva adotar políticas similares. O Brasil é um país de 
economia relativamente fechada, mas que pode obter ganhos de produtividade e bem-estar por 
meio de políticas de abertura comercial. Isto não implica, contudo, que medidas de proteção sejam 
introduzidas sem se considerarem particularidades setoriais. 

A partir desta edição, o Bepi passa a ter como ênfase a análise e a avaliação da política externa 
de diversos segmentos do Estado brasileiro, incluindo as áreas de comércio exterior, cooperação 
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internacional, defesa, governança global, integração regional, meio ambiente, relações bilaterais e 
relações com organizações internacionais. Busca-se, assim, auxiliar o processo decisório de órgãos do 
governo brasileiro, bem como qualificar o debate público sobre temas caros à política externa do país.
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