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1. ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DE INTEGRAÇÃO (ALADI)

PRESTAÇÃO DE CONTAS E 
TRANSPARÊNCIA

Dificuldades de acesso on-line aos documentos das reuniões
da Comissão e outras informações (indicação de participantes
e teor das deliberações);

FREQUÊNCIA DE REUNIÕES
Reuniões da Comissão Administradora do AR nº 8 ocorrem
com frequência anual;

PARTICIPAÇÃ DO SETOR 
PRIVADO

Ausência de previsão legal e de oportunidades práticas para
interação (natureza estritamente intergovernamental).

PROBLEMAS IDENTIFICADOS



1. ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DE INTEGRAÇÃO (ALADI)

1 AUMENTO DA TRASPARÊNCIA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO ADMINISTRADORA: PLATAFORMA ELETRÔNICA
ACESSÍVEL AO PÚBLICO, ORGANIZADA E ATUALIZADA DE FORMA REGULAR PELA SECRETARIA-GERAL DA ALADI;

2
AMPLIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DO NÚMERO DE REUNIÕES DA COMISSÃO ADMINISTRADORA, CRIANDO
INCENTIVOS PARA O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES SOBRE COOPERAÇÃO REGULATÓRIA E PARA A
DIMINUIÇÃO DAS ASSIMETRIAS TÉCNICAS ENTRE OS PAÍSES;

3 AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRIVADO, MEDIANTE ACESSO ÀS PAUTAS DE DISCUSSÃO,
APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES, PARECERES TÉCNICOS E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS.

SOLUÇÕES PROPOSTAS



2. MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL)

Produção e revisão de regulamentos técnicos harmonizados no Subgrupo de Trabalho no 3 sobre Regulamentos 
Técnicos e Avaliação da Conformidade (SGT no 3) do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) – 1991 a 2016

Período 1 – 1991 a 2000
15 novos regulamentos

6,6 revisões

Período 2 – 2001 a 2010
3,7 novos regulamentos

4,3 revisões

Período 3 – 2011 a 2016
0,3 novo regulamento

1,2 revisão

Contexto



2. MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL)

Comissão de Alimentos
65% dos regulamentos originais (último 

regulamento: 2016)
65% das revisões

Comissão da Indústria Automotiva
13% dos regulamentos originais (último 

regulamento: 2002)
16,4% das revisões

Produção normativa por Comissão do Subgrupo de Trabalho no 3 sobre Regulamentos Técnicos e Avaliação da 
Conformidade (SGT nº 3) – 1991 a 2016

Contexto



Negociação dos regulamentos técnicos e instrumentos da avaliação da conformidade

REQUISITOS ESSENCIAIS E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARES

2. MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL)

Associação Mercosul de Normalização: A AMN assumiria o papel
de elaborar normas contendo as diretrizes técnicas aplicáveis aos
requisitos essenciais discutidos previamente pelo MERCOSUL.
Sugere-se a utilização de padrões internacionais de referência.
Governo: Elaboração do pedido de criação de uma norma
harmonizada, indicando os regulamentos harmonizados e os
requisitos essenciais a serem considerados pela referida norma.

Associação Mercosul de Normalização: Produção de normas
de referência para a elaboração de regulamentos nacionais e
regionais. Governo: Apresentação de pedido de elaboração de
uma norma à AMN. Exigência pode servir de substrato para a
subsequente formatação de um regulamento harmonizado.

COMO É COMO SERIA

Estados-membros: Priorização de negociações no Subgrupo com
foco em uma definição dos requisitos essenciais dos produtos
(individuais ou em grupos). Texto acordado limitar-se-ia 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 (indicações especiais em matéria de
propriedades físicas e mecânicas, níveis de inflamabilidade,
propriedades químicas e elétricas, higiene, radioatividade, etc).

Estados-membros: Elaboração de regulamentos técnicos
harmonizados. Busca-se o alinhamento entre os membros
quanto aos níveis de segurança e proteção das sociedades, bem
como quanto a convergência a respeito das especificações
técnicas, cuja compatibilização viabilizaria, a princípio, o
cumprimento efetivo desses níveis.



2. MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL)

REQUISITOS ESSENCIAIS E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARES

E SE NÃO HOUVER 
CONSENSO?

Recurso a alternativas ao modelo regulatório proposto: novos e mais flexíveis
instrumentos de cooperação regulatória e compatibilização de regulamentos
técnicos podem incluir, sem se limitar a, ações de reconhecimento mútuo ou
unilateral de requisitos, dentre outras iniciativas facilitadoras de comércio.

FIESP: 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.

Negociação dos regulamentos técnicos e instrumentos da avaliação da conformidade



2. MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL)
Negociação dos regulamentos técnicos e instrumentos da avaliação da conformidade

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

O mecanismo de avaliação da conformidade deve ser um facilitador da implementação de exigências técnicas harmonizadas

OBJETIVO: equilíbrio entre a necessidade de assegurar a segurança e a qualidade dos produtos e o ensejo em
remover obstáculos à livre circulação de mercadorias entre os países.

Deve-se avaliar a viabilidade de dotar os produtores nacionais da prerrogativa de escolher entre diferentes métodos de avaliação da
conformidade, de acordo com os requisitos técnicos para o produto em tela.

Discussões devem levar em consideração todo o conjunto de opções disponíveis para a avaliação da conformidade do produto, em
consonância com o risco envolvido nas operações e a existência de regulamentos harmonizados.

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 organismos designados e reconhecidos.

Utilização de arranjos regionais ou internacionais de acreditação 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 acordos de reconhecimento
mútuo entre organismos de avaliação da conformidade, deve ser oferecida 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.

Ações de vigilância de mercado devem complementar as atividades de avaliação da conformidade.



Implementação dos regulamentos técnicos

Status de incorporação dos regulamentos técnicos 
produzidos pelo SGT no 3 do MERCOSUL, desde 2000

VIGÊNCIA SIMULTÂNEA

Necessidade de incorporação dos regulamentos 
técnicos pelos Estados-membros. Requisito formal 

para início da vigência das medidas
(Artigo 40 – Protocolo de Ouro Preto). 

Brasil: vigência se inicia após a incorporação e 
divulgação, independentemente do processo de 
internalização jurídica pelos demais parceiros.

Argentina: regulamento harmonizado passa a ter 
vigência apenas após o início da vigência regional 

(quando todos os demais parceiros do bloco 
internalizam juridicamente a medida).

2. MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL)



Implementação dos regulamentos técnicos

2. MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL)

Existência de previsão legal requerendo a incorporação dos
regulamentos técnicos em até 180 dias pelos Estados do MERCOSUL
(item 9.1 da Resolução GMC nº 45/2017).

DESAFIOS: AUSÊNCIA DE ÓRGÃOS QUE MONITOREM A EFETIVA INCORPORAÇÃO DOS 
REGULAMENTOS PELOS ESTADOS-MEMBROS DO BLOCO.

PRAZO PARA INCORPORAÇÃO DAS 
EXIGÊNCIAS HARMONIZADAS

• Brasil: prazo médio de incorporação de 207 dias.

• Paraguai: prazo médio de incorporação de 439 dias.



Implementação dos regulamentos técnicos

2. MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL)

Desigualdade em termos de capacidade técnica entre os países em atividades de
acreditação, avaliação da conformidade, notificação, etc.

• Brasil e Argentina: 836 e 379 notificações, respectivamente, ao Comitê TBT da OMC;
• Paraguai e Uruguai: 15 e 96 notificações, respectivamente, ao Comitê TBT da OMC.

DESAFIOS

DE UM LADO, mesmo quando acordados, os regulamentos harmonizados podem não ser implementados internamente por todos os membros e ter 
a vigência inviabilizada (percepção dos estados quanto ao reduzido grau de eficácia em termos de promoção da segurança e da inovação, 

diminuindo o apetite dos países em internalizar os regulamentos); 

DE OUTRO LADO, 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 privado.

ASSIMETRIA TÉCNICA



Implementação dos regulamentos técnicos

2. MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL)

• Ausência de plataforma eletrônica destinada à disponibilização de informações relativas ao status dos
regulamentos técnicos, sejam novos projetos ou revisões;

• Inexistência de informações centralizadas sobre evolução das consultas internas;

• Restrição de acesso (caráter reservado) aos documentos de reuniões, às listas de participantes e aos
resumos da tramitação de revisões e projetos em negociação.

FALTA DE TRANSPARÊNCIA



Implementação dos regulamentos técnicos

2. MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL)

• Longos prazos para aprovação de 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;

• Criação de obstáculos ao reconhecimento mútuo de resultados de avaliação da conformidade, mesmo
que estes estejam fundamentados em bases científicas e demonstrem observância ao nível de proteção
almejado pelas exigências harmonizadas.

PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS E ADUANEIROS



2. MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL)

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 Regulamentos Técnicos
harmonizados que contenham tão somente os requisitos essenciais 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 estabelecimento de nova atribuição relacionada à
elaboração das normas regionais harmonizadas 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
reconhecimento 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 reuniões
do SGT no 3, de modo a promover o intercâmbio de informações entre os Estados-
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 previamente realizadas, de
modo a tornar factível a incorporação e a vigência simultânea
dos Regulamentos Técnicos MERCOSUL conforme o prazo
estabelecido nas normas do bloco (180 dias).

A celebração de acordos e adoção de ações
específicas de capacitação técnica relacionada às
esferas de boas práticas regulatórias, de avaliação da
conformidade (aprimoramento da infraestrutura
técnica, incluindo as subáreas de metrologia, testes,
certificação e acreditação), de fiscalização (vigilância
de mercado) e de transparência (reforço das
operações das Coordenações Nacionais).

A criação de uma plataforma on-line e pública que centralize as informações referentes
ao status de negociação (em todas as suas fases, inclusive as consultas internas), 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 relativos à comprovação quanto ao cumprimento das
exigências harmonizadas ou requisitos adicionais.

Propostas
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