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Barreiras Técnicas 

Você sabe o que são barreiras técnicas e por que elas foram criadas? 

Vamos começar do início... 

Para proteger o mercado interno, muitos países utilizam 

mecanismos que dificultem o acesso de mercadorias 

importadas ao seu país. Esses mecanismos são 

chamados de Barreiras Comerciais. O mais usual, nesses 

casos, é a utilização de tarifas, mas com as negociações 

internacionais sobre comércio, que geralmente resultam em reduções nas tarifas que os 

países podem utilizar, foram sendo desenvolvidos novos artifícios para dificultar as 

importações. Esses artifícios foram chamados de barreiras não-tarifárias, e entre eles estão 

as barreiras técnicas. 

Segundo a Organização Mundial do Comércio, a OMC, “Barreiras Técnicas às Exportações 

são barreiras comerciais derivadas da utilização de normas ou regulamentos técnicos não 

transparentes ou que não se baseiem em normas internacionalmente aceitas ou, ainda, 

decorrentes da adoção de procedimentos de avaliação da conformidade não transparentes 

ou demasiadamente dispendiosos, bem como de inspeções excessivamente rigorosas”. 

Para ficar mais claro, vamos a um exemplo: 

Na Portaria 43/2016 do Inmetro foi definido um percentual de chumbo e cádmio aceitos nas 

bijuterias comercializadas no Brasil. 

Esse tipo de entrave não pode ser considerado uma barreira técnica porque está baseado 

em normas e regulamentos técnicos transparentes, que informam claramente que o Cádmio 

e o Chumbo, dentre outras coisas, são sabidamente tóxicos, além de possuírem elevada 

persistência ambiental. 
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Então, nesse caso, se um fabricante quiser exportar seu produto para nosso país, ele 

precisará obrigatoriamente, atender essa portaria. Certo? 

Certo! 

Agora imagine a seguinte situação, lembrando que ela é completamente hipotética, ok? 

Vamos lá! 

Se ao invés de definir um percentual, a Portaria tivesse definido que NÃO seriam mais aceito 

chumbo e cádmio nas bijuterias comercializadas aqui, ou seja, que o percentual admitido 

deveria ser igual a zero... 

O que aconteceria? 

Nesse caso o país de origem do produto poderia interpretar que a intenção real da criação 

dessa Portaria seria ilegítima. 

Como assim? 

Imagine que quem quisesse exportar para o Brasil, fosse um país asiático que, sabidamente, 

comercializa seus produtos por um custo excessivamente baixo... Esse país poderia 

interpretar que o motivo real da criação dessa Portaria, seria evitar que bijuterias fabricadas 

na Ásia, fossem exportadas para o Brasil devido a seu baixo custo, pois isso dificultaria a 

concorrência entre os demais fabricantes. 

Isso seria uma barreira técnica, pois teria sido baseada em normas e regulamentos técnicos 

não transparentes. 

Certo, e o que fazer nesse caso?? 

Nesse caso, o fabricante poderia entrar em contato com o Ministério que apoiou essa 

decisão (lembrando que sempre tem alguma autoridade regulamentadora envolvida, no 

caso dessa portaria é o MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
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Exterior) e justificar que é impossível fabricar uma bijuteria com 0% desses materiais, 

informando que eles são necessários por esse ou aquele motivo e que o regulamento 

estaria sendo excessivamente rigoroso. Isso caracterizaria uma barreira técnica. 

Cabe salientar que somente o próprio país pode anular uma norma ou regulamento técnico 

emitidos por ele, mas a discussão sobre a barreira criada, pode ser levada ao conhecimento 

da Organização Mundial do Comércio, para que sejam ponderados os prós e os contras e 

uma decisão final seja tomada. 

 

 

Saiba mais sobre a Organização Mundial do Comércio 
 
A OMC surgiu no ano de 1995, em substituição ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT, que 
esteve em vigor desde 1948. A OMC trata da regulamentação do comércio entre os seus países-
membros, fornece uma estrutura para negociação e formalização de acordos comerciais, além de buscar 
a resoluções para disputas comerciais. 
 
Um dos princípios básicos da OMC e do GATT é o princípio da não-discriminação. Esse princípio é 
especialmente importante para a compreensão da relevância do Acordo sobre Barreiras Técnicas. 
 
O princípio da não-discriminação envolve duas considerações: 

 O artigo I do GATT 1994, na parte referente a bens, estabelece o princípio da nação mais favorecida. 
Isto significa que se um país conceder a outro país um benefício terá obrigatoriamente que estender aos 
demais membros da OMC a mesma vantagem ou privilégio. 

 O artigo III do GATT 1994, na parte referente a bens, estabelece o princípio do tratamento nacional. 
Este impede o tratamento diferenciado aos produtos internacionais para evitar desfavorecê-los na 
competição com os produtos nacionais. 

 
 
 
Achou complicado? 
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Então observe a ilustração abaixo para entender melhor o conceito:  

 

Como você pode perceber, no exemplo acima, o país para onde a empresa estava 

exportando seus produtos, fez exigências excessivas, exigindo o cumprimento de uma 

norma que não se baseia em normas internacionalmente aceitas. Esse tipo de exigência, que 

dificulta a livre circulação do comércio é o que caracteriza uma barreira técnica. 

Com essa constatação podemos ver mais claramente que normas e regulamentos técnicos 

não constituem as barreiras técnicas, a não ser quando as exigências neles contidas vão 

além do aceitável. 

 


