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Em um cenário internacional, onde países desenvolvidos disputam espaço com países em 
desenvolvimento, tudo é utilizado como arma. E mesmo algo tão nobre como a 
responsabilidade social acaba se tornando ferramenta para que países se sobressaiam a 
outros.  
 
As chamadas barreiras não-tarifárias são obstáculos impostos às exportações, principalmente 
de países em desenvolvimento. Os importadores exigem que as companhias utilizem mão-de-
obra correta, que respeitem o meio ambiente e que invistam na sociedade. As barreiras são as 
medidas e os instrumentos de política econômica que afetam o comércio entre dois ou mais 
países e que dispensam o uso de mecanismos tarifários.  
 
"O uso de barreiras não tarifárias é muito comum nos negócios atualmente, pois as barreiras 
diretas ficam muito visíveis. Este é um mecanismo usado principalmente por países 
desenvolvidos, para barrar a expansão de países em desenvolvimento", disse o vice-presidente 
da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro.  
 
Para Castro, a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), que deu direitos iguais a 
todos os países, foi um dos principais estímulos para o surgimento das barreiras não-tarifárias. 
"O uso de barreiras não tarifárias se tornou tendência forte após a criação da Organização 
Mundial do Comércio, quando a participação dos países em desenvolvimento cresceu. Antes 
disso, as decisões eram sempre tomadas pelos países mais ricos. As barreiras foram a forma 
encontrada de os desenvolvidos protegerem seus mercados." 
 
O diretor de Assuntos de Sustentabilidade da Apimec, Roberto Gonzalez, disse acreditar que se 
o país que impuser as barreiras tiver realmente a preocupação com a responsabilidade social, 
ajudará os demais países a cumprirem as normas.  
 
"Muitos países usam como desculpa o fato de determinado país ou companhia não cumprir 
normas de sustentabilidade para barrar suas exportações. Se o país tiver envolvimento 
verdadeiro com a responsabilidade social dirá quais são as regras e em quanto tempo a 
empresa terá que cumprir. Se não, o país estará apenas criando barreiras para o comércio", 
comentou Gonzalez.  
 
Os mais afetados 
 
De acordo com José Augusto de Castro, o Brasil está entre os países que têm as exportações 
mais afetadas pelas barreiras não-tarifárias. "Os países que mais apelam para barreiras não-
tarifárias são os europeus e os que mais sofrem são os chamados BRICs (Brasil, Rússia, Índia 
e China), os países em desenvolvimento. Os setores que mais são afetados são os de 
alimentos, calçados e confecção, porque envolvem muita mão-de-obra. Há também a briga da 
carne, que na verdade é uma disputa comercial entre Brasil e Europa, mas o que se discute é 
a sanidade do alimento." 
 
O vice-presidente da AEB lembrou que as condições de trabalho são um dos pontos mais 
sensíveis na luta pela sustentabilidade. "As condições da mão-de-obra são sempre fator 
preocupante nas exportações. Volta e meia a Europa levanta a questão do uso de mão-de-obra 
escrava, mas os casos são muito raros. Os Estados Unidos chamaram atenção para o dumping 
social, que está mais relacionado às condições de trabalho na China", afirmou.  
 
Castro, porém, garantiu que os episódios mais conhecidos estão ligados à área ambiental. "Um 
dos casos mais conhecidos é o da madeira. Os países não querem importar madeira que não 
tenha sido extraída por meio de manejo adequado." 
 
Segundo o especialista, a sustentabilidade ainda exerce papel muito pequeno nas negociações 
internacionais. "A preocupação com a responsabilidade social e a sustentabilidade ainda é 
muito tímida nas negociações internacionais. E neste momento de crise financeira, há 



tendência de que os países desenvolvidos apelem ainda mais para as barreiras não-tarifárias 
para protegerem suas economias", disse. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 nov. 2008, Responsabilidade Social, 
p. C-2. 


