
	  

	  

	  

Pesquisa	  7	  –	  CCGI	  -‐	  FGV/EESP	  
Em	  andamento	  
	  
Barreiras	  Regulatórias	  e	  Seus	  Impactos	  na	  Política	  de	  Comércio	  Exterior	  do	  Brasil	  
Classificação:	  Acadêmico	  (AC)	  
Coordenação:	  	  Vera	  Thorstensen	  
Equipe:	  Lucas	  Ferraz,	  Thiago	  Nogueira,	  Marcel	  Bertini,	  Erica	  Myiamura	  e	  outros	  05	  colaboradores	  externos,	  
Carolina	  Policarpo.	  
Instituição	  Financiadora:	  FGV	  e	  WTO	  Chair	  
Período:	  março/2016	  –	  em	  andamento	  

Resumo:	  O	  projeto	  tem	  por	  finalidade	  analisar	  os	  impactos	  do	  tema	  da	  cooperação	  regulatória	  internacional	  
no	   comércio	   internacional	   e	   como	   as	   experiências	   sobre	   coerência	   e	   consistência	   regulatórias	   dos	   países	  
desenvolvidos	  afetam	  o	  comércio	  externo	  do	  Brasil	  e	  dos	  demais	  países	  excluídos	  desse	  exercício.	  Procura-‐se	  
demonstrar	  como	  e	  em	  que	  medida	  é	  importante	  que	  o	  assunto	  seja	  devidamente	  abordado	  pelas	  autoridades	  
brasileiras	   em	   diversos	   níveis:	   interno,	   regional,	   preferencial	   e	   multilateral,	   evitando	   que	   regulações	  
estrangeiras	  se	  tornarem	  barreiras	  às	  exportações	  nacionais.	  Insere-‐se,	  também,	  no	  esforço	  de	  modernização	  
e	  atualização	  da	  agenda	  internacional	  de	  comércio	  do	  Brasil,	  e	  busca	  apontar	  questões-‐chave	  para	  que	  seja	  
possível	  a	  criação	  de	  planos	  de	  ação.	  Nesse	  sentido,	  a	  pesquisa	  se	  dispõe	  a	  investigar	  o	  domínio	  econômico-‐
comercial,	   levantando	  tópicos	  relevantes	  para	  se	  avançar	  na	   liberalização,	  evitando	  as	  crescentes	  barreiras	  
regulatórias	  ao	  comércio.	  

Impacto:	  Em	  complementação	  ao	  projeto	  anteriormente	  mencionado,	  o	  projeto	  produzirá	  um	  relatório	  sobre	  
a	  teoria	  e	  a	  prática	  da	  coerência	  e	  convergência	  regulatórias,	  expandindo	  o	  raio	  de	  análise	   incorporado	  no	  
projeto	  patrocinado	  pela	  Embaixada	  do	  Reino	  Unido	  (Prosperity	  Fund).	  Dessa	  forma,	  serão	  incluídos	  outros	  
parceiros	  comerciais	  como	  a	  União	  Europeia	  e	  os	  Estados	  Unidos,	  que	  também	  possuem	  órgãos	  de	  revisão	  
regulatória	  centrais.	  Assim	  como	  o	  projeto	  anterior,	  as	  ações	  aqui	  tomadas	  terão	  como	  objeto	  a	  formulação	  
de	  políticas	   e	  de	  boas	  práticas	   regulatórias	  nas	   agências	   reguladoras	   federais	   do	  Brasil.	   Pelo	  menos	  nesta	  
primeira	  fase.	  Assim,	  serão	  entregues:	  (i)	  relatório	  de	  pesquisa	  sobre	  coerência	  e	  convergência	  regulatórias	  
envolvendo	   a	   relação	   Brasil	   e	   União	   Europeia;	   (ii)	   relatório	   de	   pesquisa	   sobre	   coerência	   e	   convergência	  
regulatórias	  envolvendo	  a	  relação	  Brasil	  e	  Estados	  Unidos;	  (iii)	  modelagem	  econômica	  para	  analisar	  custos	  de	  
não	  fomentar	  políticas	  de	  coerência	  e	  convergência	  regulatórias	  e	  de	  não	  participar	  dos	  grandes	  movimentos	  
de	  acordos	  preferenciais	  de	  comércio	  em	  que	  o	  tema	  se	  insere.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


