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Piracicaba, 11 de novembro de 2005.

Pesquisadores do Brasil contribuem para metodologias de barreiras não-tarifárias
Pesquisadores do Cepea apresentarão, em Encontro Internacional que acontece nos Estados Unidos,
critérios que podem servir como instrumentos para identificar a relevância, legalidade e consistência
de medidas técnicas e sanitárias adotadas pelos países e com possíveis efeitos sobre o comércio
internacional. Participam representantes de, pelo menos, 25 nações.
O desenvolvimento dos critérios e de metodologias para identificar e estimar impactos de barreiras
sanitárias e técnicas é de grande importância para os países em desenvolvimento. Cada vez mais os
desafios no comércio internacional de produtos agroindustriais vêm se concentrando em questões
como certificações de qualidade, que envolvem aspectos sanitários, técnicos e também ambientais.
A apresentação será no IATRC Winter Meetings - International Agricultural Trade Research
Consortium (Consórcio Internacional de Pesquisas em Comércio Agrícola), que acontece entre 4 e 6
de dezembro em San Diego, Califórnia. Os professores da Esalq/USP Sílvia Helena G. de Miranda e
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros são autores do trabalho “A proposal to evaluate the legitimacy
of sanitary and TBT measures in Brazil” (Uma proposta para avaliar a legitimidade das barreiras
sanitárias e técnicas no Brasil).
O paper é resultado parcial de um conjunto de pesquisas que vem sendo conduzido pela equipe de
Economia e Comércio Internacional do CEPEA-ESALQ, na área de Barreiras Não-Tarifárias
(Sanitárias, Técnicas e Ambientais). Além da formação de capital humano especializado em
Barreiras Não-Tarifárias, o Cepea tem trabalhado também para organizar uma rede de conhecimento
e difusão sobre o tema. O IATRC Winter Meetings é uma oportunidade para discutir as pesquisas
em andamento; a divulgação dos resultados finais ocorrerá posteriormente.
Sobre o IATRC
O “International Agricultural Trade Research Consortium” foi criado em 1980, formado inicialmente
por representantes do Economic Research Service do Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos (USDA) e por universidades desse país. Estendeu-se para agregar membros do Foreign
Agricultural Service (FAS-USDA) e de outros países; atualmente conta com mais de 180 membros
de 25 países.
Os objetivos do Consórcio são a melhoria da qualidade e relevância da pesquisa sobre comércio
internacional agrícola e análise de políticas; encorajar pesquisas cooperativas; facilitar a
comunicação entre pesquisadores de comércio e analistas de universidades, agências governamentais
e setor privado de vários países e melhorar a compreensão pública do comércio internacional e dos
temas de política comercial (www.iatrcweb.org).
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O IATRC Winter Meetings tem como foco os modelos para estudar mercados agrícolas e de
alimentos, tendo em vista que a modelagem se alterou nos últimos anos à medida que, não só novas
teorias e técnicas de modelagem surgiram, mas também que novos temas de políticas despontaram.
Dentre os temas que serão, particularmente, abordados no evento, destaca-se a modelagem para
tratar barreiras não-tarifárias. Nos dois dias reservados à apresentação de pesquisas em andamento e
trabalhos já realizados, é incentivada também a formação de grupos de discussão entre os
participantes. O interesse maior é tratar comércio em países em desenvolvimento.
Site do evento: http://www.iatrcweb.org/meetings/annual/annual_mtg_details.htm

Outras informações podem ser obtidas através do Laboratório de Informação do Cepea:
19-3429-8837 / 8836 ou cepea@esalq.usp.br
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