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PREÂMBULO

A recuperação da confiança e da credibilidade do Brasil junto aos seus principais parceiros co-

merciais é um tema caro à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). No que 

diz respeito à integração na América do Sul, o Brasil precisa assumir um papel de liderança na 

discussão de regras claras que promovam a competitividade e a participação do país em igual-

dade de condições. 

A retomada do espírito que motivou a criação do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), ou 

seja, a abertura comercial entre os países membros (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), 

requer o aproveitamento do atual momento de dinamismo na região para retirar o Brasil do 

isolamento e recuperar as perdas de mercado externo provocadas pelo chamado Custo Brasil 

– dificuldades que recaem sobre a indústria e encarecem os produtos.

Neste contexto, o Brasil precisa adotar uma atitude mais pragmática, focando sua estratégia 

nos interesses comerciais do país, promovendo o respeito às regras regionais de comércio e o 

combate à imposição de barreiras às exportações dos produtos brasileiros. Além disso, é im-

prescindível que a estratégia brasileira de integração regional seja pautada pelo incremento do 

comércio entre os países da América do Sul, pela necessidade permanente de cooperação téc-

nica entre os países do bloco e pela negociação de novos (e modernos) acordos internacionais. 

A Fiesp e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) vêm atuando fortemente para 

promover o combate aos entraves regulatórios (técnicos, sanitários e fitossanitários) impostos 

às exportações brasileiras e ampliar a integração brasileira junto aos seus parceiros comerciais 

regionais, mediante a interlocução com o governo brasileiro e a assessoria prestada aos seus 

associados. Na esteira destas iniciativas, este documento visa oferecer ao governo brasileiro um 

conjunto de propostas orientadas a modernizar o arcabouço regulatório na América Latina, via-

bilizando a compatibilização das exigências dos países da região. 

A Fiesp e o Ciesp, por meio de seu Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exte-

rior (Derex), estão permanentemente à disposição de seus filiados para orientá-los na defesa 

e promoção de seus interesses, que são, no final das contas, os interesses do Brasil e de todos 

os brasileiros.
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INTRODUÇÃO

Um produto pode cruzar diversas fronteiras antes de chegar às mãos de seu consumidor fi-

nal. Ao longo deste processo, um conjunto de exigências técnicas é normalmente imposto à 

cadeia produtiva, estabelecendo que determinadas características sejam incorporadas pelo 

fabricante ao bem ou aos processos de produção relacionados. Medidas regulatórias acabam 

por assumir, assim, uma importância crescente na nova arquitetura do comércio internacio-

nal, em detrimento daquela usufruída anteriormente pelas tradicionais tarifas de importação. 

A fim de cumprir as exigências impostas no país de destino, os agentes do ciclo produtivo 

incorrem em custos de adaptação a um conjunto de prescrições que podem se sobrepor en-

tre si, a depender da quantidade de Estados envolvidos em uma transação comercial. Além 

disso, o tempo entre a elaboração de um bem e a chegada ao seu destino final pode ser 

ampliado em função da necessidade de realização de exaustivos ensaios de laboratórios e da 

obtenção de certificados de conformidade técnica. 

Para mitigar os efeitos cumulativos da regulação e contribuir para a redução do custo e do 

tempo incidentes sobre os produtores, iniciativas relacionadas à compatibilização das medi-

das podem ser adotadas pelos Estados em diferentes níveis de cooperação e diálogo inter-

governamentais. Vislumbra-se assim a possibilidade de que os países se dediquem com êxito 

à implementação de disciplinas que, ao mesmo tempo em que reafirmam os direitos e as 

obrigações frente às regras comerciais já negociadas no âmbito de fóruns, como a Organiza-

ção Mundial de Comércio (OMC), aprimoram o marco normativo multilateral, aprofundando 

os compromissos relacionados à superação de barreiras técnicas ao comércio. 

Diante desse contexto, urge o desenvolvimento de novas regras sobre o aprimoramento de 

regulamentos técnicos no âmbito de Acordos Regionais de Comércio (ARC) dos quais o Brasil 

é parte. Face ao atual estágio de relativa imobilidade nas negociações comerciais regulató-

rias envolvendo os parceiros comerciais do Brasil na América Latina, é imperativo que o país 

e seus parceiros regionais empenhem-se em modernizar as regras aplicáveis à convergên-

cia regulatória intrabloco. A exemplo da recente Resolução do Grupo Mercado Comum 

(GMC) no 45/2017, novos esforços orientados à negociação de regras capazes de dinamizar o 

processo de formatação de exigências técnicas na região poderão resultar em um ambiente 

de negócios pautado pela eliminação da duplicidade regulatória e pelo aumento da eficiên-

cia produtiva e do grau de investimentos, sem eliminar os objetivos legítimos de proteção e 

segurança atrelados aos regulamentos técnicos obrigatórios. 
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Este documento de posição contém propostas de política pública destinadas a aprimorar o 

marco regulatório regional no que diz respeito à elaboração e adoção de exigências técnicas 

emanadas pelos governos locais. Espera-se que o presente texto possa, ao destacar o posi-

cionamento do setor privado paulista a respeito do tema, dar novo impulso ao desenvolvi-

mento deste importante debate. Vale ressaltar que é imprescindível que o aprimoramento 

da agenda regulatória ocorra de forma concomitante ao avanço nas discussões sobre outros 

tópicos de importância central para o comércio regional, incluindo a negociação de regras de 

origem, comércio eletrônico, compras governamentais, serviços, investimentos e proprieda-

de intelectual.  
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REGULAMENTAÇÃO
TÉCNICA REGIONAL
ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE INTEGRAÇÃO (ALADI)

CONTEXTUALIZAÇÃO

Cerca de 70% do comércio entre o Brasil e os demais 12 países da Associação Latino-America-

na de Integração (Aladi) está contemplado pela redução total da tarifa do imposto de impor-

tação, e as negociações continuam visando alcançar uma área de livre-comércio na região1. 

Nesse sentido, os esforços de cooperação regulatória podem contribuir para complementar o 

aprofundamento das relações comerciais do bloco.

O Acordo-Quadro para a Promoção do Comércio mediante a Superação das Barrei-

ras Técnicas ao Comércio2, firmado em 1997, adquiriu em 2001 o status de Acordo Regio-

nal no 8 (AR no 8) e representa o fundamento do esforço no sentido da cooperação regula-

tória no âmbito da Aladi. Sua operacionalização é promovida por meio de uma Comissão 

Administradora, composta pelos representantes dos países signatários do acordo (artigos 

16 e 17). Esta Comissão se reúne regularmente desde 2007 e tem sido foro de discussão de 

temas como o estabelecimento de mecanismos de consulta entre os Estados contratantes, 

políticas de transparência, assistência técnica, convergência regulatória e boas práticas de 

regulamentação e avaliação da conformidade.

Embora seja um espaço de aprofundamento da integração regional e, portanto, de inte-

resse do setor privado, faltam à Comissão mecanismos de prestação de contas e de 

transparência. Apenas representantes governamentais possuem acesso on-line aos docu-

1  BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Associação Latino-Americana de Integração (Aladi). Disponível em: http://
www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/690-associacao-latino-americana-de-integracao-
aladi. Acesso em: 27/07/2017.

2  Incorporado no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto no 2.697, de 30 de julho de 1998, publicado no Diário 
Oficial da União em 31/07/1998. ALADI. Acordo-Quadro para a Promoção do Comércio mediante a Superação de Bar-
reiras Técnicas ao Comércio. Disponível em: http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/fad2db9d1ff5057a03256ace0
06adf7c/aebda1291322c74f03256ace005255af?OpenDocument. Acesso em: 27/07/2017.

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/690-associacao-latino-america
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/690-associacao-latino-america
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/690-associacao-latino-america
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mentos das reuniões da Comissão e informações importantes3, como a indicação de parti-

cipantes e o teor das discussões e deliberações, que permanecem fora do alcance imediato 

do público, inibindo formas de participação indireta e sugestões construtivas a respeito 

da condução dos trabalhos no foro4. Como exemplo, pode-se citar a adoção, em 2016, do 

Programa Crítico em Matéria de Cooperação Regulatória5, sobre o qual não há infor-

mações públicas. O inverso se observa nas reuniões dos órgãos do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), que dispõe de uma base de dados contendo a quase totalidade dos docu-

mentos das reuniões e dos programas de trabalho de seus grupos técnicos6.

Com base na análise das informações disponíveis ao público, observa-se ainda que a ope-

racionalização da Comissão Administradora do AR no 8 não se revela condizente com o 

grau de cooperação regulatória desejável para a região. Diferentemente de outros fóruns com 

propósitos similares, cuja frequência de reuniões formais é trimestral7, as reuniões da Comis-

são ocorrem anualmente apenas. O contato entre os representantes técnicos dos diferentes 

membros da Comissão contribuiria para promover a aproximação entre os distintos sistemas 

regulatórios nacionais e servir como meio mais efetivo de intercâmbio de conhecimento e 

capacitação, contribuindo para a redução das assimetrias entre as instituições reguladoras 

dos países envolvidos no diálogo. Além disso, essa aproximação auxiliaria na viabilização das 

negociações no fórum, bem como tornaria mais viável a internalização e implementação das 

decisões pelos países em seus contextos domésticos.

Um resultado concreto das discussões no âmbito da Comissão Administradora que mere-

ce destaque é o estabelecimento de um mecanismo de notificação, instituído em 20128, por 

meio do qual os órgãos responsáveis por coordenar as ações dos países e representá-los no 

âmbito do Acordo Regional no 8 (denominados Pontos Focais) comprometem-se a notificar 

os demais membros e a Secretaria-Geral da Aladi sempre que submeterem notificações de 

3  Documentos possuem caráter restrito na Biblioteca Digital da Aladi (http://koha.aladi.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl) e 
são de uso exclusivo das representações nacionais. Segundo indicado na página eletrônica da Aladi, os arquivos estão 
disponíveis para consulta somente na biblioteca física, localizada em Montevidéu (Uruguai).

4 Após consultas à página eletrônica da Aladi, observou-se que parcela significativa dos documentos está, segundo in-
dicação presente no próprio site, restrita ao uso exclusivo de representantes de governo. O acesso a tais informações, 
caso seja possível, não se revelou viável mediante a utilização dos mecanismos usuais de busca e navegação da própria 
página eletrônica.

5  Adotado pela Decisão no 1/16 durante a IX Reunião da Comissão Administradora do Acordo Regional no 8, realizada em 
Montevidéu (Uruguai), em 22 e 23 de junho de 2016.

6  Ver Gestor Documental. Disponível em: https://gestorweb.mercosur.int/. Acesso em: 28/07/2017.
7  O Subgrupo de Trabalho no 3 do MERCOSUL – foro a respeito de regulamentos técnicos – se reúne com uma frequência 

média trimestral, e o Comitê sobre Barreiras Técnicas da Organização Mundial do Comércio (OMC) se reúne formalmente 
três vezes por ano e, além disso, tem realizado encontros informais; em 2016, houve nove datas reservadas para este tipo 
de reunião. Veja as datas em: https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm.

8  Adotado na IV Reunião da Comissão Administradora do AR no 8. ALADI. Comércio Exterior. Normas e regulamentos 
técnicos. Disponível em: http://www.aladi.org/sitioALADI/NormasyReglamentosTecnicosP.html. Acesso em: 28/07/2017.
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9  Dentre os Estados-partes do acordo, observa-se que apenas o Paraguai apresenta divergência mais representativa entre 
o número de notificações submetidas à Aladi (12) e à OMC (65). Fonte: ALADI. Normas e Regulamentos Técnicos. Dispo-
nível em:  http://www.aladi.org/sitioAladi/NormasyReglamentosTecnicos.html. Acesso em: 31/07/2017;

 WORLD TRADE ORGANIZATION. Technical Barriers to Trade Information Management System. Disponível em:  http://
tbtims.wto.org/. Acesso em: 31/07/2017.

10  Os benefícios auferidos pela participação do setor produtivo podem ser observados nos trabalhos promovidos pela Comis-
são Pan-Americana de Normas Técnicas (Copant), de caráter não governamental, que têm resultado na harmonização de 
normas técnicas para toda a América Latina, beneficiando-se da presença do setor privado para a realização das discussões.

regulamentos técnicos, normas, projetos e procedimentos de avaliação da conformidade à 

Organização Mundial do Comércio (OMC). É notório que a maioria dos países tem feito uso do 

mecanismo, embora não haja sanção expressa caso não o façam. No caso do Brasil, desde a 

instituição do mecanismo, o país já registrou mais de 300 notificações desta natureza9.

Cumpre destacar que não há, neste foro, abertura à participação do setor privado: além de 

não haver disposições expressas no Acordo sobre essa possibilidade, na prática não se obser-

va qualquer oportunidade para interação, seja no âmbito das reuniões formais, seja por meio 

de discussões informais. Ao caráter restrito das informações a respeito do andamento das 

discussões na Comissão Administradora, soma-se ainda a natureza estritamente intergover-

namental destas reuniões. Em que pese o impacto das políticas pretendidas pelos governos 

sobre a produção industrial na região, as oportunidades oferecidas à participação do setor 

privado nos esforços de cooperação regulatória são pouco expressivas, inibindo o desenvol-

vimento de ações efetivamente representativas dos interesses produtivos10.

Por tudo o que foi exposto, embora a Comissão Administradora do AR no 8 constitua um im-

portante foro de discussão sobre medidas e ações de cooperação regulatória na região, seu 

potencial como instrumento de fortalecimento da integração entre os Estados-membros do 

Acordo está sendo atualmente subutilizado.

PROPOSTAS

Reconhecendo a importância do Acordo Regional no 8 e de sua Comissão Administradora 

para o processo de integração regulatória da Aladi, a Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo (Fiesp) e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) defendem:

• Aumento da transparência dos trabalhos da Comissão Administradora do AR no 8, para 

que sejam divulgadas as atas de reuniões, os documentos de trabalho e os projetos em 

curso e futuros, especialmente envolvendo o Brasil, mediante o estabelecimento de uma 

plataforma eletrônica acessível ao público, organizada e atualizada de forma regular 

pela Secretaria-Geral da Aladi.
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• Ampliação da frequência do número de reuniões (formais e informais) da Comissão Admi-

nistradora do AR no 8, criando incentivos para o maior engajamento dos países no inter-

câmbio de informações sobre cooperação regulatória, no estabelecimento de acordos de 

assistência mútua e na diminuição de assimetrias técnicas existentes entre outros países.

• Ampliação da participação do setor privado, diretamente afetado pelas discussões 

promovidas no âmbito da Comissão, por meio da institucionalização de canal de comu-

nicação entre os governos nacionais e seus respectivos setores privados. Nesse sentido, 

sugere-se que seja possível obter conhecimento sobre as pautas das reuniões e também 

encaminhar manifestações que incluam (mas não se limitem) a apresentação de parece-

res técnicos, pesquisas e relatórios sobre o progresso da convergência regulatória regio-

nal, bem como a elaboração de recomendações para seus trabalhos futuros.

MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL)

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Brasil, como um dos países idealizadores e fundadores do Mercado Comum do Sul (MER-

COSUL), tem se beneficiado dos avanços de promoção do comércio regional. Em decorrência, 

sobretudo, dos esforços orientados à desgravação tarifária da grande parte do intercâmbio de 

bens entre os parceiros, o Brasil ampliou sua participação na região: em 2016, cerca de 11% 

das exportações brasileiras totais se destinaram aos sócios plenos do bloco, das quais 84% 

foram compostas de produtos manufaturados11. Entretanto, o aprofundamento da integração 

na região requer o aprimoramento das ações de cooperação em esferas que extrapolam as 

discussões tarifárias.

No ensejo de promover a livre circulação de bens e fatores produtivos e eliminar restrições 

não tarifárias impostas às trocas comerciais, foi estabelecido – dentro da estrutura do MER-

COSUL – um fórum destinado especificamente à promoção da harmonização regulatória12  

na esfera técnica entre seus membros. Trata-se do Subgrupo de Trabalho no 3 sobre Re-

11  Fontes consultadas: Base on-line Comex Vis do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil (MDIC). 
Ver: MDIC. Comex Vis: continentes e blocos. Disponível em: http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-
comercio-exterior/comex-vis/frame-bloco?bloco=mercosul. Acesso em: 28/07/2017.

12 O Artigo 1o do Tratado de Assunção de 1991 (incorporado no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto no 350, 
de 21 de novembro de 1991, publicado no Diário Oficial da União em 22/11/1991 – BRASIL) indica o compromisso dos 
Estados-partes de harmonizar suas legislações nacionais nas áreas pertinentes, de modo a fortalecer o processo de inte-
gração regional. Presidência da República. Casa Civil. Decreto no 350, de 21 de novembro de 1991. Promulga o Tratado 
para a constituição de um Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do 
Paraguai e a República Oriental do Uruguai [Tratado MERCOSUL]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/1990-1994/d0350.htm. Acesso em: 28/07/2017).
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gulamentos Técnicos e Avaliação da Conformidade (SGT no 3), subordinado ao Grupo 

Mercado Comum (GMC)13. As atividades do SGT no3 se desenvolvem por meio das Comissões 

Técnicas e Grupos de Trabalho ad hoc, que o compõem e são coordenadas por Pontos 

Focais indicados pelos países-membros (Figura 1). No Brasil, o Instituto Nacional de Me-

trologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) cumpre este papel14.

13 MERCOSUL. Resolução GMC no 20/95, de 1o de janeiro de 1995. Estrutura do GMC. Disponível em: http://gd.mercosur.int/
SAM/GestDoc/PubWeb.nsf/OpenFile?OpenAgent&base=SAM\GestDoc\DocOfic0Arch.nsf&id=832579C700726F0D832577
5000639A9E&archivo=GMC_1995_RES_020_PT_Estutura%20GMC.doc. Acesso em: 17/08/2017. 

 MERCOSUL. Resolução GMC no 13/06, de 22 de junho de 2006. Pauta negociadora do Subgrupo de Trabalho no 3 “Regula-
mentos Técnicos e Avaliação da Conformidade”. Disponível em: http://gd.mercosur.int/SAM%5CGestDoc%5Cpubweb.ns
f/0A040C2315FC9CD90325817F0066F96F/$File/RES_013-2006_PT_PautaNegociadoraSGT3.pdf. Acesso em: 17/08/2017.

14  A lista com todas as Coordenações Nacionais do SGT no 3 pode ser consultada por meio do sítio eletrônico http://www.
inmetro.gov.br/barreirastecnicas/lista_coord_nacionais.asp.

Figura 1. Estrutura atual do Subgrupo de Trabalho no 3 sobre Regulamentos Técnicos e Avaliação da Conformi-
dade (SGT no 3).

Grupo Mercado Comum (GMC)

Subgrupo de Trabalho no 3

Coordenação nacional
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Alimentos Têxteis

Pré-medidos Instrumentos

Grupos de trabalho (Ad hoc)
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prod. elétricosGás

Veicular Uso doméstico
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15  Conforme itens 3.4, 4.2 e 4.3 da Resolução GMC no 45/2017. Resolução GMC no 45/17, de 19 de dezembro de 2017. Proce-
dimentos para Elaboração, Revisão e Revogação de Regulamentos Técnicos MERCOSUL e Procedimentos MERCOSUL de 
Avaliação da Conformidade. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/pdf/acordos/RES_045-2017__
Revogacao_revisao_e_elaboracao_de_RTM_Mercosul.pdf. Acesso em: 07/02/2018.

16  As estatísticas relacionadas ao Regulamentos Técnicos MERCOSUL foram obtidas por meio de informações disponíveis 
no sítio eletrônico do Ponto Focal da Argentina para questões relacionadas ao Acordo TBT. Disponível em: http://www.
puntofocal.gov.ar/mercosur_sgt_metrologia.htm. Acesso em: 28/07/2017.

A harmonização regulatória técnica, objetivo precípuo do Subgrupo de Trabalho, 

corresponde a uma forma de convergência ambiciosa, que esbarra em desafios impostos 

pela própria natureza e estrutura do bloco. Na prática, ela requer a adoção de normas e 

regulamentos técnicos comuns para os mesmos temas, tomando-se por base os princípios 

gerais e diretrizes estabelecidos no Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio da OMC 

(Acordo TBT, Technical Barriers do Trade), bem como as referências técnicas, sempre que 

aplicáveis, dispostas em normas técnicas, regulamentos, diretrizes e recomendações 

internacionais, regionais e nacionais. As boas práticas internacionais em termos de 

regulamentação devem também ser consideradas no processo15. Os desafios a este tipo de 

empreendimento envolvem não apenas a necessidade de aumento do comprometimento dos 

Estados-parte com uma agenda de cooperação regulatória, mas também ao aprimoramento 

das estruturas institucionais e processos do MERCOSUL, incluindo o aumento de sua 

transparência e a abertura à participação do setor privado.

A evolução histórica das atividades do SGT no 3, no que diz respeito à produção de novos 

regulamentos e de revisões dos regulamentos existentes, pode ser dividida em três períodos 

distintos. O primeiro deles, que compreende o intervalo entre 1991 e 2000 e corresponde ao 

período de constituição e fortalecimento do MERCOSUL, foi marcado pela intensa atividade 

do Subgrupo. Nesse intervalo de tempo, é possível notar o pico da produção normativa do 

bloco em questões regulatórias, cuja média anual foi de 15 regulamentos novos e 6,6 revi-

sões. A segunda etapa, entre 2001 e 2010, apresentou uma alteração significativa no quadro 

de atividade regulatória, em virtude da superação do número de regulamentos originais pela 

quantidade de revisões (médias de 3,7 e 4,3, respectivamente). Por fim, desde 2011, verifi-

ca-se um nível ainda menor de produção de regulamentos originais (média anual de 0,3), 

não obstante a prevalência assumida pelas revisões (média anual de 1,2). Com base nessas 

informações, é possível constatar que o Subgrupo de Trabalho no 3 encontra-se estagnado, 

implicando o comprometimento do processo de harmonização regulatória técnica regional 

(Figura 2)16.
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Figura 2. Produção e revisão de regulamentos técnicos harmonizados no Subgrupo de Trabalho no 3 sobre Regu-
lamentos Técnicos e Avaliação da Conformidade (SGT no 3) do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Fonte: Punto 
Focal/Argentina.

Contudo, a disparidade na produção normativa do SGT no 3 não é observada apenas do pon-

to de vista cronológico, mas também em termos de matéria negociada e regulamentada. O 

Subgrupo divide-se em Comissões e Grupos de Trabalho temáticos que visam racionalizar os 

processos de negociação regional17. Entretanto, há uma sub-representação de determinados 

setores da economia nessa estrutura. Adicionalmente, os níveis de atividade entre os grupos 

existentes divergem sobremaneira: a Comissão de Alimentos responde por cerca de 65% dos 

regulamentos técnicos originais e 65% das revisões aprovados pelo MERCOSUL, tendo apro-

vado seu último regulamento em 2016, ao passo que a Comissão da Indústria Automotiva, 

que responde por 13% dos regulamentos originais e por 16,4% das revisões, não possui pro-

jetos de regulamentos aprovados desde 2002 (Figura 3).

17 A estrutura institucional do MERCOSUL pode ser consultada em: http://www.mercosur.int/innovaportal/file/3878/1/es-
tructura.noviembre_es.pdf. Acesso em: 19 de julho de 2017.

40

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

35

30

25

20

15

10

5

0

Regulamentos originais Revisões Aumento da presença 
comercial chinesa na região

Protocolo de 
Ouro Preto (1994)

Moratória 
Argentina (2001)

Crise financeira 
global (2008/2009) Suspensão do 

Paraguai e entrada 
da Venezuela (2012)



PROPOSTAS DE APRIMORAMENTO DE REGULAMENTOS TÉCNICOS NA AMÉRICA LATINA
Eliminando Obstáculos ao Comércio Regional | Documento de Posição

18

18  Último acesso em 08/05/2017.
19  Entre 2001 e 2010, as exportações (em valor) chinesas ao MERCOSUL cresceram 1.415%. A participação da China no total 

de importações do bloco cresceu de 3% para 13%, saltando da oitava para a segunda posição como fornecedora de bens 
(Fonte: base on-line do Comtrade. Disponível em: https://comtrade.un.org/. Acesso em: 31/07/2017).

20  Desde a crise financeira, a relação entre o crescimento do volume de comércio e o crescimento do produto mundial se 
manteve em torno da razão 1:1, abaixo da média histórica de (1,5:1). WORLD TRADE ORGANIZATION. Trade recovery 
expected in 2017 and 2018, amid policy uncertainty. Disponível em: https://www.wto.org/english/news_e/pres17_e/
pr791_e.htm. Acesso em: 28/07/2017.

Figura 3. Produção normativa por Comissão do Subgrupo de Trabalho no 3 sobre Regulamentos Técnicos e Avalia-
ção da Conformidade (SGT no 3) entre 1991 e 2016. Fonte: Punto Focal/Argentina18.
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Do ponto de vista estrutural, a própria regra decisória escolhida pelos membros do bloco corres-

ponde a um dos principais elementos limitantes à promoção da convergência regulatória pelo 

MERCOSUL, uma vez que as discussões regulatórias do bloco visam, em conformidade com o 

mandato legal estabelecido, à elaboração de regulamentos técnicos regionais harmonizados21. 

A necessidade de consenso para adoção de regulamentos técnicos regionais cria incentivos 

para a escolha seletiva dos temas regulamentados e privilegia a normalização de produtos re-

presentativos dos interesses mais imediatos dos países, especialmente nos casos em que os ór-

gãos regulamentadores nacionais já possuem, em sua esfera doméstica, regulamentos vigentes 

acerca dos tópicos tratados. Embora legítima, essa dinâmica contribui para minar a evolução 

das negociações, criando condições e estímulos para a imposição de condicionalidades e de 

permutas recíprocas relativas à definição da agenda22.

Assumindo as limitações referentes à mudança da regra do consenso, a primeira barreira para 

o aprofundamento da integração regulatória no MERCOSUL pode ser identificada como o 

próprio objetivo de harmonização das legislações entre os Estados-membros. Nesse sentido, 

é possível observar que, apesar dos obstáculos impostos pelo processo, as atividades do SGT 

no 3 têm se orientado pela produção de um código unificado do MERCOSUL no que diz respei-

to à regulamentação técnica e à avaliação da conformidade. Busca-se, com isso, não somente 

o alinhamento entre os membros dos níveis de segurança e proteção das sociedades, mas 

também a convergência a respeito das especificações técnicas, cuja compatibilização viabi-

lizaria, a princípio, o cumprimento efetivo desses níveis. Por consequência, as discussões no 

âmbito do subgrupo de trabalho (como o SGT no 3) são pormenorizadas e requerem o tempo 

necessário à conclusão de negociações entre os Estados.

Não obstante, a priorização de negociações no Subgrupo com foco na obtenção de uma de-

finição dos requisitos essenciais dos produtos (individuais ou em grupos) poderia tornar a 

negociação mais ágil e o processo mais célere. Isso significa que o texto acordado deveria se 

limitar a indicar os riscos associados ao produto ou ao seu desempenho e/ou a estabelecer 

os objetivos de proteção do meio ambiente, saúde humana, animal e vegetal – incluindo, 

por exemplo, indicações especiais em matéria de propriedades físicas e mecânicas, níveis de 

inflamabilidade, propriedades químicas e elétricas, higiene, radioatividade, etc.

21 Resolução GMC no 13/06, de 22 de junho de 2006. Pauta negociadora do Subgrupo de Trabalho no 3 “Regulamentos Técnicos e 
Avaliação da Conformidade”. Disponível em: http://gd.mercosur.int/SAM%5CGestDoc%5Cpubweb.nsf/0A040C2315FC9CD903258
17F0066F96F/$File/RES_013-2006_PT_PautaNegociadoraSGT3.pdf. Acesso em: 17/08/2017.

22 Ver estudo de caso sobre as negociações na Comissão de Segurança de Produtos Elétricos. FERMAM, Ricardo K. S. O 
processo de elaboração de normativas técnicas MERCOSUL: o caso das negociações sobre produtos elétricos. Rev. 
bras. polít. int. [on-line], 2006, v. 49, n. 1, pp. 117-130. ISSN 1983-3121. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-
73292006000100006. Acesso em: 28/07/2017.
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Ao determinarem apenas os objetivos de proteção e riscos inerentes ao produto, os atos nor-

mativos harmonizados não se tornariam obsoletos face ao desenvolvimento tecnológico, 

deixando de demandar revisões constantes. As especificações técnicas que viabilizariam o 

cumprimento desses requisitos, por sua vez, poderiam ser objeto de normalização, mediante 

pedido e sob supervisão do MERCOSUL. 

Cabe ressaltar ainda que já existe um organismo regional de normalização conveniado ao 

MERCOSUL, composto pelos Organismos Nacionais de Normalização dos Estados-partes do 

bloco: trata-se da Associação MERCOSUL de Normalização (AMN)23. A AMN possui 28 comi-

tês setoriais e outros seis especiais, responsáveis pela elaboração de normas MERCOSUL24 

(as quais podem ser demandadas pelo SGT no 3, que dispõe da prerrogativa para eventual-

mente utilizá-las como projetos de regulamento técnicos harmonizados25). Nesse sentido, o 

órgão, que possui relevância na produção de normas de referência para a elaboração de re-

gulamentos nacionais e regionais, poderia assumir maior protagonismo no processo de har-

monização regional mediante a incorporação de atribuições relacionadas à elaboração das 

especificações técnicas que complementariam os regulamentos técnicos basilares definidos 

pelos Estados-membros do bloco. Embora voluntárias, o cumprimento destas especificações 

harmonizadas poderia conferir uma presunção de conformidade com os requisitos essenciais 

de segurança previamente estabelecidos.

A viabilidade desse modelo, no entanto, depende do estabelecimento de um novo processo 

de interação relacionando os países do MERCOSUL à AMN. Embora nesse novo modelo pro-

posto o SGT no 3 deixe de ser responsável pela negociação das especificações técnicas, isso 

não significa que os governos nacionais deixariam de exercer um papel no processo. Pelo 

contrário, eles seriam responsáveis por elaborar o pedido de criação de uma norma harmo-

nizada, indicando os regulamentos harmonizados e os requisitos essenciais a serem conside-

rados pela referida norma26.

23 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR. Decisão CMC no 06/04, de 7 de julho de 2004. Convênio de Coopera-
ção entre MERCOSUL e Associação MERCOSUL de Normalização. Disponível em: http://www.sice.oas.org/Trade/MRCSRS/
Decisions/dec0604p.asp. Acesso em: 31/07/2017.

24 Até o momento já foram produzidas 623 normas harmonizadas. Disponível em: ASSOCIACIÓN MERCOSUR DE NORMA-
LIZACIÓN. Quadro Geral. Disponível em: https://www.amn.org.br/Paginas/Paginas/15?url=Quadro-Geral. Acesso em: 
07/02/2018.

25 Conforme item 4.4 da Resolução GMC no 45/17. Resolução GMC no 45/17, de 19 de dezembro de 2017. Procedimentos 
para Elaboração, Revisão e Revogação de Regulamentos Técnicos MERCOSUL e Procedimentos MERCOSUL de Avalia-
ção da Conformidade. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/pdf/acordos/RES_045-2017__
Revogacao_revisao_e_elaboracao_de_RTM_Mercosul.pdf. Acesso em: 07/02/2018.

26 Atualmente, o pedido de elaboração de uma norma, feito pelos governos nacionais à AMN, diz respeito à construção de 
uma exigência que poderá servir de substrato para a subsequente formatação de um regulamento harmonizado; contu-
do, sugere-se a inversão desse processo, delegando-se à AMN o papel de elaborar normas contendo as diretrizes técnicas 
aplicáveis aos requisitos essenciais discutidos previamente pelo MERCOSUL.
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Durante a fase de elaboração da norma, os países do MERCOSUL poderiam assegurar a utiliza-

ção de padrões internacionais como fonte de referência, desde que estas atendam aos princí-

pios de coerência, transparência, abertura, consenso, aplicação voluntária e eficiência27. Ade-

mais, o MERCOSUL deteria a prerrogativa de atestar se as normas harmonizadas atenderam 

ao pedido inicial, determinando se a conformidade com tais exigências voluntárias gerará a 

presunção de conformidade com os requisitos essenciais previamente estabelecidos.

Face à eventual impossibilidade de obtenção de consenso na elaboração de requisitos essenciais 

harmonizados e de normas contendo especificações técnicas, sugere-se, a depender do tipo de 

produto ou do setor, que a negociação contemple alternativas ao modelo regulatório proposto. 

Nesse sentido, novos e mais flexíveis instrumentos de cooperação regulatória e compatibilização de 

regulamentos técnicos podem incluir, sem se limitar a, ações de reconhecimento mútuo ou unila-

teral de requisitos, harmonização das exigências com base em normas internacionais, entre outros.

Qualquer que seja a abordagem utilizada pelo MERCOSUL, é imperativo que o bloco modernize 

a sua forma de operação e pauta negociadora em matéria regulatória, com o objetivo de conferir 

maior agilidade aos procedimentos regionais de convergência de exigências técnicas obrigatórias.

Finalmente, em um contexto caracterizado pelo predomínio de declarações de fomento à 

comunicação entre as instituições dos países e de diretrizes para o reconhecimento dos sis-

temas e procedimentos, cumpre ressaltar a importância de uma discussão efetiva sobre os 

sistemas, estruturas e atividades de avaliação da conformidade dos membros do MERCO-

SUL – sem prejuízo do nível de confiança entre os Estados. 

Para tanto, requer-se um esforço regulatório para que o mecanismo de avaliação da confor-

midade seja um facilitador da implementação de exigências técnicas harmonizadas, em be-

nefício do equilíbrio entre a necessidade de assegurar a segurança e a qualidade dos produ-

tos e o ensejo em remover obstáculos à livre circulação de mercadorias entre os países. Isso 

significa que, em determinados casos, deve-se avaliar a viabilidade de dotar os produtores 

nacionais da prerrogativa de escolher entre diferentes métodos de avaliação da conformida-

de, de acordo com os requisitos técnicos para o produto em tela.

27 Conforme o Anexo 4 (Decisão do Comitê sobre princípios para o desenvolvimento de padrões internacionais, guias e reco-
mendações relacionadas aos artigos 2, 5 e Anexo 3 do Acordo TBT) da Segunda Revisão Trienal da Operação e Implemen-
tação do Acordo Sobre Barreiras Técnicas ao Comércio. WORLD TRADE ORGANIZATION. Triennial reviews. Disponível 
em: https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_triennial_reviews_e.htm. Acesso em: 31/07/2017.
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É imperativo, por exemplo, que as discussões levem em consideração todo o conjunto de opções 

disponíveis para a avaliação da conformidade do produto, em consonância com o risco envol-

vido nas operações e a existência de regulamentos harmonizados. Assim, a definição do meca-

nismo apropriado não deve constituir um óbice às trocas comerciais, havendo-se de se observar 

as diferenças de estrutura entre os países no exercício de ações de avaliação da conformidade. 

A designação dos organismos aptos a avaliar a conformidade dos produtos deve ser uma 

atribuição dos Estados membros, podendo haver a remoção desta competência nos casos 

em que se comprovarem ausentes as qualificações técnicas requeridas. Tais organismos de-

vem dispor da capacidade técnica necessária para desempenho das funções de avaliação 

da conformidade, demonstrando independência e imparcialidade ao conduzi-las. Eventuais 

tratativas entre os Estados sobre o reconhecimento mútuo dos resultados de avaliação da 

conformidade devem visar assegurar que tais análises de produto sejam emitidas por orga-

nismos designados e reconhecidos para a realização das atividades de avaliação da confor-

midade determinadas pelos países do bloco.

Além disso, em importante medida, a utilização de arranjos regionais ou internacionais de acre-

ditação deve ser considerada, viabilizando o reconhecimento da competência de organismos 

aptos a atestar a conformidade dos produtos com as exigências harmonizadas. Na ausência de 

arranjos de cooperação que envolvam organismos de acreditação, bem como inexistindo acor-

dos de reconhecimento mútuo entre organismos de avaliação da conformidade, deve ser ofere-

cida a oportunidade para que se busque demonstrar a aptidão destes organismos de avaliação 

da conformidade instalados nos países do bloco para a aprovação ou certificação de produtos. 

É recomendável que a recusa de um Estado-parte do MERCOSUL   em reconhecer os resultados 

apresentados por um organismo de avaliação da conformidade acreditado por um parceiro do 

bloco seja acompanhada por uma justificativa que ampare tal decisão. 

Ademais, no que diz respeito à acreditação, esta deve se pautar no cumprimento de diretrizes 

uniformes que busquem apurar as qualificações técnicas dos organismos reconhecidos para 

a realização de ações de avaliação da conformidade.

Ações de vigilância de mercado devem complementar as atividades de avaliação da confor-

midade. Nos casos em que seja verificado o descumprimento pelos produtores das diretrizes 

prescritas na exigência regional harmonizada, deve-se privilegiar o rigor no tratamento das 

mercadorias identificadas, nos termos da penalidade previamente disposta em legislação. 

Adicionalmente, organismos acreditados responsáveis pelo reconhecimento da conformida-

de deverão ter sua habilitação reavaliada, podendo-se ainda discutir a criação de instrumen-

tos de capacitação e assistência técnica entre os países.  
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Uma segunda barreira ao aprimoramento da cooperação regulatória em matéria de regu-

lamentação técnica relaciona-se à tramitação dos projetos de regulamentos.

Desde a criação do SGT nº 3, as delegações dos países, que se reservam o direito de analisar 

matérias de forma mais minuciosa, podem apreciar e apresentar seus pareceres sobre pedidos 

de novos projetos e revisões em reuniões que sucedem a primeira apresentação formal da pro-

posta. Esse processo, contudo, vinha sendo caracterizado ao longo dos anos por dificuldades 

envolvendo a negociação de novas matérias ou o avanço no tratamento de matérias em curso.   

Encabeçadas pela Presidência Pro Tempore do Brasil, foi promovido, no segundo semestre de 

2017, um conjunto de alterações no âmbito dos procedimentos para elaboração, revisão e re-

vogação de regulamentos técnicos no MERCOSUL, resultando em novas diretrizes destinadas a 

promover a célere tramitação dos projetos de regulamentos28. Tratam-se de mudanças impera-

tivas para o aprimoramento de regulamentos técnicos na região, uma vez que as novas disposi-

ções sobre o rito processual de negociação deverão ampliar o grau de previsibilidade dos pro-

cedimentos e agilizar o devido tratamento das solicitações submetidas pelos Estados do bloco. 

Entretanto, cumpre ressaltar que o SGT nº 3 e seus órgãos dependentes reúnem-se com uma 

frequência média de quatro vezes ao ano29, o que pode gerar lapsos no processo de nego-

ciação deste foro. A baixa assiduidade destas reuniões, somada ao decurso de tempo máximo 

previsto para tratamento dos casos de dissenso30, cria novos incentivos para que os países 

implementem exigências nacionais em áreas caracterizadas pela ausência de avanços na 

harmonização em nível regional ou para que ainda, em alguns casos, revisem unilateralmen-

te medidas previamente harmonizadas no âmbito do bloco, comprometendo o processo de 

integração regulatória (Figura 4).

28 Conforme Resolução GMC no 45/2017. Dentre as mudanças promovidas, destaca-se o papel do GMC na definição de um 
curso de ação nos casos em que um tema for elevado pelos Coordenadores Nacionais para sua análise, que deverá ocor-
rer dentro de um prazo pré-estabelecido. Além disso, foi instituído um mecanismo de revisão automática de exigências, 
que se inicia a cada cinco anos contados 180 dias após a sua aprovação pelo GMC.

29 MERCOSUL. Decisão no 59/00, de 14 de dezembro de 2000. Reestruturação dos órgãos dependentes do Grupo Mercado 
Comum e da Comissão de Comércio do MERCOSUL. Disponível em: http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3189/2/
innova.front/decisiones-2000. Acesso em: 17/08/2017. A Decisão determina que os órgãos dependentes do Grupo Merca-
do Comum se reúnam ordinariamente, no mínimo, uma vez por semestre.

30 De fato, a Resolução GMC no 45/2017 cria incentivos para reduzir a morosidade das discussões envolvendo a elabora-
ção, revisão e revogação de regulamentos técnicos no MERCOSUL. A necessidade de que os Estados Partes manifestem 
suas posições dentro dos prazos máximos formalmente estipulados, somada ao estabelecimento de um fluxo linear 
e progressivo de tramitação de solicitações, representam melhorias concretas no tratamento dispensado à produção 
regulatória na região. Não obstante, as tratativas orientadas à harmonização de regulamentos técnicos pelos Estados 
Partes exigirão o esgotamento das etapas mínimas previstas pela referida Resolução para que, somente então, possam 
ser concluídas. Nesse sentido, o aumento da frequência de reuniões pode ser benéfico à adequada implementação das 
mudanças promovidas.

http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3189/2/innova.front/decisiones-2000
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3189/2/innova.front/decisiones-2000
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Negociação no SGT sobre o objeto de 
regulamentação

Solicitação de elaboração de projeto de 
regulamento pelo SGT às Comissões ou à AMN

Negociação do projeto de regulamento concluído

Consulta interna nos países (60 dias) e incorporação 
das contribuições pelas Coordenações Nacionais

Negociação com base nos comentários recebidos 
nas consultas internas

RESOLUÇÃO GMC 
(REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL)

Figura 4. Processo para elaboração de Regulamentos Técnicos no Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). AMN = 
Associação MERCOSUL de Normalização; SGT = subgrupo de trabalho.
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A reduzida porosidade existente na interlocução entre o governo e o setor privado sobre har-

monização também é um obstáculo à elaboração de um arcabouço regulatório para a região. 

Atualmente, o setor privado participa de forma indireta do processo, por meio de “reuniões 

preparatórias” de Comissões, das "consultas internas”31 e de Comitês da AMN. Entretanto, as 

reuniões preparatórias não são obrigatórias e, quando ocorrem, não há definição expressa 

sobre os mecanismos relativos à participação do setor privado32, que deve também ser auto-

rizada de forma consensual pelos membros do bloco33. As consultas internas, por outro lado, 

são obrigatórias e ocorrem ao longo do prazo de 60 dias, correspondendo à única oportuni-

dade para encaminhamento de comentários sobre o projeto de regulamento harmonizado. 

As Coordenações Nacionais do SGT no 3, responsáveis por organizar e conduzir as atividades 

do Subgrupo34, detêm a prerrogativa de incorporar ou não as sugestões recebidas, submeten-

do posteriormente a proposta final novamente ao SGT para apreciação dos demais Estados.

Após a etapa de negociação, há desafios relacionados à própria implementação dos regula-

mentos técnicos harmonizados e que incluem, por exemplo, tanto aspectos relacionados ao 

início da vigência das medidas adotadas no âmbito do bloco quanto as diferenças (que não 

se restringem à vontade política) materializadas sob a forma de desigualdades em termos de 

capacidade técnica.

Observa-se, nesse sentido, que o mecanismo de vigência simultânea35, criado pelo Proto-

colo de Ouro Preto, não tem sido respeitado pelos Estados-partes e tem criado entraves à 

integração regulatória do bloco (Figura 5). Caracterizado pela necessidade de que todos os 

Estados-membros incorporem os regulamentos harmonizados aos seus ordenamentos na-

cionais e comuniquem a internalização à Secretaria Administrativa do MERCOSUL, o instituto 

da vigência simultânea é um requisito formal para que as exigências passem a vigorar no nível 

regional, primando pela uniformidade de obrigações entre os Estados.

31 MERCOSUL. Resolução GMC no 45/17, de 19 de dezembro de 2017. Procedimentos para Elaboração, Revisão e Revo-
gação de Regulamentos Técnicos MERCOSUL e Procedimentos MERCOSUL de Avaliação da Conformidade. Disponível 
em: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/pdf/acordos/RES_045-2017__Revogacao_revisao_e_elaboracao_de_
RTM_Mercosul.pdf. Acesso em: 07/02/2018.

32 Conforme artigo 26 da Decisão CMC no 04/91. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR. Decisão CMC no 04/91, 
de 17 de dezembro de 1991. Regulamento Interno do Grupo Mercado Comum. Disponível em: http://www.sice.oas.org/
trade/mrcsrs/decisions/DEC491p.asp. Acesso em: 31/07/2017.

33  Conforme artigo 16 da Decisão CMC no 59/00. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR. Decisão CMC no 59/00, 
de 14 de dezembro de 2000. Reestruturação dos órgãos dependentes do Grupo Mercado Comum e da Comissão de Comér-
cio do MERCOSUL. Disponível em: http://www.sice.oas.org/Trade/MRCSRS/Decisions/dec5900.asp. Acesso em: 31/07/2017.

34  As Coordenações Nacionais do SGT no 3 são exercidas por órgãos de cada Estado-parte do bloco; no Brasil, a Coordena-
ção Nacional do SGT no 3 é exercida pelo Inmetro.

35 Artigo 40 do Protocolo de Ouro Preto. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto no 1.901, de 09 de maio de 1996. 
Promulga o Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do MERCOSUL [Protocolo de Ouro 
Preto], de 17/12/1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1901.htm. Acesso em: 28/07/2017.

http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/pdf/acordos/RES_045-2017__Revogacao_revisao_e_elaboracao
http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/pdf/acordos/RES_045-2017__Revogacao_revisao_e_elaboracao
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36 Os dados dizem respeito a todos os Regulamentos Técnicos MERCOSUL (revisões e originais) concluídos desde 2000. 
O período foi escolhido como referência devido à falta de informações sobre o status de incorporação e vigência das 
normas do MERCOSUL aprovadas anteriormente. A categorização foi feita com base no cruzamento das informações 
disponíveis no Gestor Documental do sítio eletrônico do MERCOSUL e nos portais das Coordenações Nacionais do SGT no 
3 do Brasil (http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/SGT3_comissoes.asp) e do Paraguai (http://www.snin.gov.py/
publico/normapy.aspx). Acesso em: 26/07/2017. 

Incorporação da norma pelos Estados-membros

Comunicação à Secretaria 
Administrativa do MERCOSUL

Notificação da Secretaria a todos os membros após o 
recebimento da última comunicação

Início da vigência 30 dias após a notificação

Figura 5. Mecanismo de vigência simultânea. Fonte: Protocolo de Ouro Preto. Elaboração: Derex/Fiesp.

Apesar da vigência regional dos regulamentos iniciar-se após sua incorporação por todos os 

Estados-membros, estes têm apresentado condutas descoordenadas a respeito da vigência 

em seus ordenamentos nacionais das disposições acordadas intrabloco. No Brasil, por exem-

plo, os regulamentos entram em vigor após sua incorporação e divulgação (salvo se houver 

disposição em contrário), independentemente do processo de internalização jurídica pelos 

demais parceiros do bloco. Na Argentina, por outro lado, observa-se que o regulamento har-

monizado passa a ter vigência apenas após o início da vigência regional (ou seja, quando 

todos os demais parceiros do bloco internalizam juridicamente determinada medida). Na 

prática, esse desalinhamento pode criar desafios ao setor privado, em especial para os ex-

portadores, tornando mais complexa a tarefa de identificação dos Regulamentos Técnicos 

MERCOSUL que devem ser atendidos em cada Estado do bloco. 

A Tabela 1 apresenta um levantamento dos regulamentos harmonizados aprovados no âmbi-

to do SGT no 3 desde os anos 200036 e seu status de incorporação, exemplificando os proble-

mas verificados a respeito da vigência dos Regulamentos Técnicos MERCOSUL.
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Tabela 1. Status de incorporação dos regulamentos técnicos produzidos pelo SGT no 3 do 

MERCOSUL desde 2000. Fonte: MERCOSUL.

Ano NÃO ENTROU EM VIGOR

ENTROU EM 
VIGORCOMISSÃO/GRUPO 

DE TRABALHO

 Internalizado 
pelo Brasil, mas 
não por todos os 

membros 

Não internalizado 
por nenhum membro 

do MERCOSUL

Internalizado por 
outros membros, 

exceto o Brasil

Alimentos 30 0 2 14

Brinquedos 0 0 0 2

Gás 4 0 0 0

Indústria automotriz 0 9 4 0

Metrologia 9 0 8 10

Segurança de 
produtos elétricos 1 1 1 0

Têxteis 2 0 0 0

A dimensão de tempo requerida para que os regulamentos harmonizados sejam incorpo-

rados pelos Estados-membros e, consequentemente, para que entrem em vigor para o blo-

co também é uma variável relevante para a compreensão da dificuldade em concretizar a 

harmonização regulatória na região. Embora existam disposições legais indicando que a in-

corporação deva ser feita em até 180 dias37, observa-se que, até 2008, o processo de incor-

poração das normativas gerais do MERCOSUL possuiu duração média de 207 dias no Brasil, 

enquanto no Paraguai durou cerca de 439 dias38 – sem considerar as normativas que nunca 

foram incorporadas. No entanto, não existem órgãos que monitorem a efetiva incorporação 

dos regulamentos pelos Estados-membros39.

37 Item 9.1 do Anexo da Resolução GMC no 45/17. MERCOSUL. Resolução GMC no 45/2017, de 19 de dezembro de 2017. Pro-
cedimentos para Elaboração, Revisão e Revogação de Regulamentos Técnicos Mercosul e Procedimentos MERCOSUL de 
Avaliação da Conformidade. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/pdf/acordos/RES_045-2017__
Revogacao_revisao_e_elaboracao_de_RTM_Mercosul.pdf. Acesso em: 07/02/2018.

38 ARNOLD, C. Empty Promises and Nonincorporation in Mercosur. International Interactions, 30 jun. 2016. DOI: 
10.1080/03050629.2016.1206391. Disponível em: http://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050629.2016.1206391?jour
nalCode=gini20. Acesso em: 28/07/2017.

39  Caso algum Estado se sinta prejudicado, além do espaço do Subgrupo, consultas formais podem ser iniciadas no âmbito 
da Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM), conforme disposto no artigo 21 do Protocolo de Ouro Preto.
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40 Conforme dados do Technical Barriers to Trade Information Management System da OMC (base on-line). Disponível em 
http://tbtims.wto.org/. Acesso em 03/07/2017.

41 ARNOLD, C. Empty Promises and Nonincorporation in Mercosur. International Interactions, 30 jun. 2016. DOI: 
10.1080/03050629.2016.1206391. Disponível em: http://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050629.2016.1206391?jour
nalCode=gini20. Acesso em: 28/07/2017.

A efetivação da implementação dos regulamentos harmonizados também esbarra na assi-

metria técnica existente entre os membros do bloco. Um parâmetro para aferição desta di-

ferença diz respeito ao número de notificações feitas à OMC a respeito da adoção de novas 

exigências técnicas. Enquanto Brasil e Argentina fizeram, respectivamente, 836 e 379 notifica-

ções regulares de regulamentos técnicos no âmbito multilateral, Uruguai e Paraguai fizeram 

apenas 15 e 96 notificações, respectivamente40. 

Essa presumida desigualdade em termos de capacidade técnica entre os países pode fazer 

com que, mesmo quando acordados, os regulamentos harmonizados não sejam implemen-

tados internamente por todos os membros e tenham a vigência inviabilizada. Isso porque, 

por um lado, a consideração destas assimetrias técnicas durante as negociações pode resul-

tar na elaboração de exigências que, em vista do imperativo de satisfazer às necessidades 

de todos, possuam reduzido grau de eficácia em termos de promoção da segurança e da 

inovação, diminuindo o apetite dos países (sobretudo aqueles que possuem mais expertise) 

em internalizar os regulamentos. No espectro oposto, a adoção de regulamentos técnicos 

ambiciosos, que demandem dos Estados conhecimento e capacidade técnica de que estes 

países não dispõem, pode dificultar a implementação das exigências pelos governos e seu 

cumprimento pelo setor privado41.

Nesse contexto, a troca de informações e a cooperação e assistência técnica entre os paí-

ses do bloco é prioritária. A conclusão e implementação efetiva de acordos de cooperação 

técnica e promoção de atividades de intercâmbio e aperfeiçoamento entre os membros do 

MERCOSUL são medidas que podem endereçar esse problema e contribuir para a promoção 

da convergência regulatória regional.

Por sua vez, a falta de transparência a respeito das atividades do SGT no 3 e do status do 

processo de harmonização regional é também um impeditivo ao seu desenvolvimento. O 

MERCOSUL não dispõe de uma plataforma na qual sejam centralizadas as informações relati-

vas à situação dos regulamentos técnicos harmonizados; ao contrário, a disponibilidade das 
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informações é dispersa42. O mesmo problema é verificado a respeito dos dados sobre o 

status de novos projetos ou revisões. Como exemplo, não há informações centralizadas 

a respeito da evolução das consultas internas, incluindo a data em que o projeto foi sub-

metido às Coordenações Nacionais, o período de realização da consulta e a data de re-

torno das respostas ao SGT43. Adicionalmente, os países podem atribuir caráter reservado 

aos documentos de reuniões dos foros regionais (e o tem feito com relativa frequência), 

impedindo que seja dada publicidade às listas de participantes, aos resumos de tramita-

ção de revisões e aos projetos em negociação, e dificultando a interação do setor privado 

com tais iniciativas.

Por fim, embora represente etapa importante, a discussão e a adoção simultânea de requi-

sitos técnicos compatibilizados não é o único desafio imposto às trocas comerciais, uma vez 

que controles adicionais podem ser impostos aos países nas fronteiras de destino das merca-

dorias. A conclusão de uma exaustiva negociação sobre a criação de exigências técnicas har-

monizadas pode assim ser penalizada pela imposição de procedimentos administrativos 

e aduaneiros demasiadamente onerosos e morosos que venham a recair sobre as operações 

de comércio exterior entre os países. 

Dentre os exemplos mais comuns de entraves observados, destacam-se longos prazos para 

aprovação das licenças de importação enquadradas em regime não automático; imposição 

de exigências adicionais àquelas previamente negociadas, cujo cumprimento não resultará 

em nível complementar de segurança e/ou qualidade dos produtos; e a criação de obstáculos 

ao reconhecimento mútuo de resultados de avaliação da conformidade, mesmo nos casos 

em que estes estejam fundamentados em bases científicas e sejam capazes de demonstrar a 

observância ao nível de proteção almejado pelas exigências harmonizadas. 

A eliminação destes obstáculos é, portanto, necessária para resguardar os objetivos de inte-

gração inicialmente almejados, resultando no fomento do comércio intrabloco.

42 Documentos oficiais de reuniões e normativas do MERCOSUL podem ser encontrados no Gestor Documental mantido 
pela Secretaria do bloco (https://gestorweb.mercosur.int/). Embora recentemente tenha sido implementado um novo 
mecanismo de busca por normas conforme o órgão, não há espaços reservados à pesquisa de normas específicas, como 
regulamentos técnicos e projetos em tramitação. A este exemplo, a União Europeia mantém um portal dedicado ao Acor-
do de Barreiras Técnicas da OMC (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/) e outro sobre normas e regula-
mentos europeus harmonizados (http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/).

43 Conforme itens 8.1.1 e 8.2 da Resolução GMC no 45/17, as consultas internas devem ser concluídas em 60 dias após 
a reunião do SGT no 3 em que o projeto foi aprovado, devendo este ser tratado na reunião ordinária subsequente ao 
prazo. MERCOSUL. Resolução GMC no 45/17, de 19 de dezembro de 2017. Procedimentos para Elaboração, Revisão e Re-
vogação de Regulamentos Técnicos MERCOSUL e Procedimentos MERCOSUL de Avaliação da Conformidade. Disponível 
em: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/pdf/acordos/RES_045-2017__Revogacao_revisao_e_elaboracao_de_
RTM_Mercosul.pdf. Acesso em: 07/02/2018.
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PROPOSTAS 

Reconhecendo a importância do SGT no 3 no processo de integração regulatória do MER-

COSUL, a Fiesp e o Ciesp defendem:

• A reforma do escopo de atuação do Subgrupo de Trabalho no 3 do MERCOSUL, de 

modo a priorizar, no rol de objetivos, a responsabilidade pela elaboração de Re-

gulamentos Técnicos harmonizados que contenham tão somente os requisitos es-

senciais de qualidade e segurança, bem como de proteção do meio ambiente e de 

saúde humana, relativos ao produto ou à família de produto regulamentado.

• O fortalecimento da Associação MERCOSUL de Normalização, mediante o estabeleci-

mento de nova atribuição relacionada à elaboração das normas regionais harmoni-

zadas que especifiquem e aprofundem os requisitos técnicos essenciais obrigatórios, 

valendo-se, sempre que pertinente, de padrões internacionalmente reconhecidos.

• Nos casos em que a elaboração de requisitos essenciais e normas harmonizadas 

não for possível, sugere-se a promoção de iniciativas facilitadoras de comércio em 

questões regulatórias, em que as partes possam identificar potenciais setores ou 

produtos para ações pontuais e efetivas de acesso aos mercados, e que, por meio de 

estrutura clara e abordagem caso a caso, favoreça um diálogo efetivo e a aplicação 

de ferramentas que permitam cooperação, convergência, harmonização e demais 

formas de aprimoramento regulatório na região.

• A intensificação das discussões e negociações orientadas a promover o reconhe-

cimento mútuo dos organismos e resultados de avaliação da conformidade, bem 

como dos organismos de acreditação, sem prejuízo ao efetivo nível de segurança 

dos produtos e exigências harmonizadas.

• A inclusão de previsões legais que assegurem o aumento da frequência das reu-

niões do SGT no 3, de modo a promover o intercâmbio de informações entre os Esta-

dos-membros e dotar de maior celeridade o processo de convergência regulatória.

• O estabelecimento de um mecanismo consultivo formal junto ao Inmetro, por meio 

do qual o setor industrial possa manifestar seu interesse em participar das reuniões 

do SGT no 3, assim como apresentar, durante a fase de elaboração de regulamentos, 

sua posição a respeito das negociações em curso.

• A identificação das principais necessidades dos países no campo das exigências 

técnicas, à luz das condições financeiras e das atividades de cooperação previa-

mente realizadas, de modo a tornar factível a incorporação e a vigência simultânea 
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44 Tal como disposto no item 9.1 do Anexo da Resolução GMC no 45/17. Observa-se que tal disposição representa um indicador 
da importância de iniciativas de assistência técnica, uma vez que está contemplada na referida Resolução a hipótese de 
solicitação de prazo adicional para incorporação das exigências harmonizadas. MERCOSUL. Resolução GMC no 45/17, de 
19 de dezembro de 2017. Procedimentos para Elaboração, Revisão e Revogação de Regulamentos Técnicos MERCOSUL e 
Procedimentos MERCOSUL de Avaliação da Conformidade. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/
pdf/acordos/RES_045-2017__Revogacao_revisao_e_elaboracao_de_RTM_Mercosul.pdf. Acesso em: 07/02/2018.

dos Regulamentos Técnicos MERCOSUL conforme o prazo estabelecido nas normas 

do bloco (180 dias44).

• A celebração de acordos e adoção de ações específicas de capacitação técnica re-

lacionada às esferas de boas práticas regulatórias, de avaliação da conformidade 

(aprimoramento da infraestrutura técnica, incluindo as subáreas de metrologia, tes-

tes, certificação e acreditação), de fiscalização (vigilância de mercado) e de transpa-

rência (reforço das operações das Coordenações Nacionais).

• A criação de uma plataforma on-line e pública que centralize as informações refe-

rentes ao status de negociação (em todas as suas fases, inclusive as consultas in-

ternas), à incorporação dos regulamentos harmonizados pelos países e à execução 

dos programas de trabalho pelos grupos especializados.

• A eliminação de entraves administrativos e aduaneiros desproporcionais impostos 

na fronteira por órgãos de controle, comumente sob a forma de procedimentos re-

lativos à comprovação quanto ao cumprimento das exigências harmonizadas ou 

requisitos adicionais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente documento corresponde ao primeiro capítulo de uma série de propostas neces-

sárias para a compatibilização de exigências técnicas entre o Brasil e seus parceiros econô-

micos regionais. A atual imobilidade enfrentada pelos Estados da região no que diz respeito 

à convergência de seus regulamentos técnicos é produto de um arcabouço jurídico inflexível, 

da descoordenação técnica dos Estados locais e da ausência de incentivos para a produção 

normativa conjunta. Como resultado, observa-se um quadro regulatório fragmentado e des-

centralizado, apesar de persistir o discurso pela integração e seus ganhos derivados. 

Embora limitadas em escopo, as recomendações destinadas a promover a harmonização re-

gulatória na América Latina são um esforço necessário para dotar a integração regional de 

novo fôlego, proporcional aos novos desafios impostos à agenda de comércio internacional. 

A emergência das discussões sobre medidas destinadas a estabelecer características de pro-

dutos ou processos e métodos de produção impõe desafios à capacidade dos governos na-

cionais para exercer a primazia do processo de regulação, cujo arcabouço tem se revelado, 

com o tempo, tematicamente mais amplo e geograficamente mais fragmentado.

Outro aspecto relevante envolvendo o aprimoramento de uma agenda regulatória diz respeito à 

crescente necessidade de que a decisão pela regulação seja um processo construído em conjunto 

com a sociedade – e não um projeto descolado dos interesses e da real capacidade dos atores a 

quem tais medidas se dirigem. A transparência e o oferecimento de oportunidade para apresenta-

ção de manifestações acerca do teor das exigências sob formulação são fundamentais para o desen-

volvimento de um arcabouço regulatório representativo dos interesses do país e de seus produtores. 

Sempre que possível também é desejável que a escolha pela regulação seja apoiada em uma 

análise capaz de avaliar, tanto previamente quanto após a adoção de uma medida, o impac-

to da regulação sobre os agentes afetados. A elaboração de critérios objetivos associados à 

gestão do problema enfrentado deve ser considerada pelos formuladores de política pública. 

Acreditamos que a integração efetiva do Brasil em relação aos seus parceiros comerciais re-

gionais requer senso de urgência. A busca por uma abordagem pragmática, mas nem por isso 

desvinculada da estrita defesa da segurança e saúde das populações locais, deve ser uma 

prioridade dos governos nacionais na América Latina. Tão importante quanto o reconheci-

mento do impacto provocado pelos padrões que regulam os processos e métodos de produ-

ção, o alinhamento dos países na formatação dessas medidas é peça central para alavancar 

o comércio na região e projetar as exportações do Brasil a um novo patamar.
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