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Barreiras estabelecidas pelo mercado 

 

As barreiras estabelecidas pelo mercado podem surgir devido à práticas consagradas, a 

tradição, pelo que se poderia chamar de hábitos técnicos (requisitos técnicos específicos), ou 

mesmo por razões relacionadas com a qualidade do produto ou serviço. Mas apresar de 

existirem esses entraves, eles não podem ser consideradas barreiras técnicas, pois não são 

estabelecidas por uma autoridade competente. 

  

Tipicamente, as normas técnicas ou as 

exigências de procedimentos de Avaliação da 

Conformidade consagrados num determinado 

mercado, mesmo que não tornados obrigatórios 

pelo Governo, são geralmente exigidos pelos 

clientes, de modo que se convertem numa 

exigência de fato. 

Dessa forma, o acesso de produtos e serviços a esse mercado, só ocorrerá se atender a esses 

requisitos consagrados. 

 Estes requisitos podem acabar por se constituir em um entrave técnico, isso acontece 

quando os requisitos são diferentes dos consagrados no país de origem dos produtos ou 

serviços, contudo, esses entraves não são requisitos obrigatórios e por isso não são 

considerados como barreira técnica. 

 
Veja um exemplo: 
 

Existe uma marca de conformidade chamada CE, que é obrigatória para diversos produtos 

comercializados no espaço econômico europeu. Observe que ela é obrigatória para 

comercialização dentro da Europa... 

Imagine então que uma empresa brasileira queira vender para os EUA... Lembrando que o 
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fabricante brasileiro só precisaria, obrigatoriamente, colocar a marcação CE se fosse exportar 

para a Europa, certo? Ou seja, para exportar para os EUA essa certificação não é obrigatória... 

Bom, mas por confiar nessa marcação já consagrada, é possível que várias empresas 

americanas, ou seja, o “mercado americano” exija essa certificação, mesmo que essa não seja 

obrigatória em seu país... 

Isso significa que mesmo que o governo permita a entrada do produto, ele não será aceito 

pelo mercado, por questões consagradas na região. 

Isso não pode ser considerado uma barreira técnica, pois não é uma exigência compulsória, 

contudo, se quiser vender seu produto, o fabricante precisará adequar-se as exigências do 

mercado. 

Ficou mais claro? 

 


