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1 Introdução 

Com o fim da Guerra Fria, novas questões a respeito da ordem mundial e de seus eixos de poder surgiram. O cerne 

das relações internacionais foi tomado por discussões acerca de uma Nova Ordem Mundial que se iniciava sob plena 

influência norte-americana. Organizada mediante o princípio de abertura econômica, organismos multilaterais, 

democracia e cooperação, este novo movimento se deu sob a integração de novas nações à economia mundial e pela 

expansão de organizações internacionais governamentais (OIGs) — sendo estas consideradas facilitadoras do 

multilateralismo e indispensáveis para o sistema internacional (IKENBERRY, 2018; PECEQUILO, 2010). Em 1995, o 

sistema corroborou para a consolidação de um organismo multilateral capaz de sustentar o novo arranjo do comércio 

internacional e atuar sobre a resolução de conflitos comerciais: a Organização Mundial do Comércio (OMC), a qual busca 

minimizar medidas protecionistas e discriminatórias que possam impedir o processo de integração dos mercados, além 

de garantir a regulamentação do comércio internacional (PECEQUILO, 2010; VANGRASSTEK; PASCAL, 2013). 

Os Estados Unidos, sendo o país líder na construção e desenvolvimento deste sistema, têm coordenado a cooperação 

entre os estados-membros. Todavia, a crescente competitividade internacional, aliada à assimetria existente no encontro 

de consenso entre os países-membros, à ascensão de defensores do protecionismo comercial e às crises econômicas ao 

longo dos últimos 30 anos, fizeram com que a conduta multilateral inicialmente adotada pela superpotência passasse a 

ser mais amplamente discutida (HOPEWELL, 2021). As mudanças na agenda econômica dos Estados Unidos, frente às 

alterações do mundo contemporâneo, repercutiram no advento do seguinte questionamento: estaria o multilateralismo 

econômico, anteriormente defendido pela principal potência econômica, enfraquecendo? 

Visando compreender a configuração moderna da ordem liberal internacional e reforçando uma reflexão articulada 

sobre o multilateralismo, buscou-se, por meio desta pesquisa de iniciação científica, analisar o reflexo das mudanças da 

política externa norte-americana sobre a atuação da Organização Mundial do Comércio, face ao contexto, por um lado, 

de guerra comercial entre Estados Unidos e China e, de outro, da pandemia de COVID-19. Sob este pressuposto, parte-

se da hipótese de que há um movimento controverso entre os fundamentos do sistema estabelecido após a Guerra Fria e 

as recentes orientações de política externa da potência hegemônica. 

 
2 Metodologia 

Com a finalidade de se alcançar os objetivos apresentados, a pesquisa de iniciação científica buscou articular uma 

análise da atuação da OMC à luz das mudanças da economia internacional e como reflexo do poderio norte-americano. 

Para tanto, combinaram-se conhecimentos de distintas áreas, como as ciências econômicas e as relações internacionais. 

A priori, pretendeu-se estudar os fundamentos da organização multilateral do comércio e a atuação do país hegemônico 

sobre sua trajetória. A fim de reconstruir a cronologia de eventos que fundamentam a emergência da OMC, retomaram-

se, em um primeiro momento, os aspectos de seu precedente, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Em seguida, 

apresentou-se a recente atuação da OMC à luz dos distintos direcionamentos propostos pelos governos norte-americanos, 

em particular nos governos de Donald Trump e Joe Biden, em relação à defesa e adoção de medidas protecionistas, bem 

como às soluções comerciais adotadas pela OMC no tocante à guerra comercial com a China e à pandemia de COVID-

19.
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A discussão foi realizada a partir de um levantamento bibliográfico, advindo da revisão de livros e artigos 

acadêmicos de economia e relações internacionais, além do acompanhamento de reportagens sobre o tema. Ademais, a 

pesquisa se baseou em dados e relatórios de instituições internacionais, como a OMC e o ITC (Internacional Trade 

Center), e de instituições governamentais norte-americanas, como The White House, USTR (The Office of the United 

States Trade Representative) e FED (Federal Reserve). 

 
3 Resultados e Discussão 

3.1 Multilateralismo Comercial e Tendências Precedentes 

Há 75 anos, o Sistema Multilateral do Comércio busca expandir o grau de alcance dos princípios do livre comércio 

entre as economias globais. Para além da redução tarifária, a formalização do sistema sob a Organização Mundial do 

Comércio busca promover limites discricionários entre acordos comerciais, fomentar o crescimento econômico e 

fornecer um cenário mais favorável à competitividade dos mercados globais (EUROPEAN COMMISSION, 2021). 

Ao longo da história, a Organização Mundial do Comércio tem desempenhado um papel importante em momentos 

de crise. Embora as conquistas da OMC na busca da promoção do livre comércio fossem evidentes desde sua 

institucionalização, a configuração internacional conflituosa também apontava dificuldades no alcance deste fim.1  Por 

mais atuais que pareçam ser os episódios de conflitos comerciais envolvendo eixos de poder no sistema internacional, 

estes não são inéditos: em outro momento histórico, após os conflitos bélicos na primeira metade do século XX, 

complicações semelhantes eram evidenciadas (CARVALHO, 2018). 

Em 1947, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) foi criado visando o estabelecimento de provisões que 

lidassem com assuntos comerciais e fornecessem resoluções para disputas entre os países-membros (THORSTENSEN, 

1999; VANGRASSTEK; PASCAL, 2013), após o fracasso na implementação uma instituição mais formal.2  Em seus 47 

anos de vigência, as oito rodadas do GATT traduziram em seus acordos as tendências da distribuição de poder econômico 

e do cenário internacional. Não obstante, estas também condicionavam mudanças na própria estrutura do GATT, 

tornando-o compatível com as demandas emergentes entre os países-membros, à medida que se expandiam as áreas de 

atividade econômica incorporadas pela jurisdição do acordo. 

Com fim da Guerra Fria e a vitória da nação americana, novas questões a respeito das propostas analíticas de ordem 

mundial e eixos do poder surgiram (PECEQUILO, 2010). O cerne das relações internacionais foi tomado por discussões 

acerca de uma Nova Ordem Mundial que se iniciava, sob plena influência norte-americana. A transição gradual para esta 

agenda diplomática se sucedeu nos Estados Unidos durante os governos de George H. W. Bush e Bill Clinton, durante os 

quais se consolidou a hegemonia americana e as instituições multilaterais exerceram um novo papel: o de reforçar a 

presença e ação norte-americana para fora do bloco ocidental, estendendo-a em plano mundial (PECEQUILO, 2010). 

Em 1994, a atenção dos países-membros e agentes responsáveis pelo estabelecimento da nova instituição estava 

voltada para Washington, à espera da decisão do Congresso. Esta veio em novembro de 1994, após a vitória de Newt 

Gingrich, do partido Republicano, nas eleições presidenciais da Câmara. Inicialmente, a nova instituição seria 

denominada Organização Multilateral do Comércio. Contudo, esta foi alterada, no último momento, a pedido dos 

negociadores norte-americanos, que acreditavam, que ao substituírem “multilateral” por “mundial”, a pronúncia e a 

explicação da organização seriam facilitadas. Neste ínterim, em 1994, os países participantes assinaram o Tratado de 

Marraqueche, dando o primeiro passo para a criação da nova instituição mundial do comércio (CARVALHO, 2018) 

É neste cenário que, em 1995, o sistema corrobora para a consolidação de um organismo multilateral formalizado 

capaz de sustentar este novo arranjo do comércio internacional e atuar sobre a resolução de conflitos, à medida que 

reforça os ideais da Nova Ordem Mundial: a Organização Mundial do Comércio (OMC) (HOPEWELL, 2021). Além de 

fomentar o processo de integração econômica, buscava-se criar condições de estabilidade para o funcionamento dos 

mercados globais. Com estes objetivos, assentam-se os princípios do livre comércio nas múltiplas óticas de 

 
1 Nesse sentido, o aumento de solicitações de disputas formais responsáveis por desencadear disputas na OMC foi mais proeminente, com 598 
entre 1995 e 2020, em comparação com 488 nos anos do GATT. 
2 A Organização Internacional do Comércio (OIC), como ficou conhecida, serviria como uma agência especializada da ONU que pudesse atuar 
na redução de tarifas, na eliminação de quotas e sobre o uso discriminatório de políticas comerciais. A carta responsável pela implementação da 
OIC, denominada Carta de Havana, produzida na Conferência sobre Comércio e Emprego da ONU em 1948, foi acordada por mais de 50 países, 
mas não foi ratificada pelo Congresso norte-americano, que condicionou ao GATT o papel de direcionar o sistema multilateral do comércio no 
contexto do pós-guerra (ARRIGHI, 1996). 
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funcionamento da OMC, isto é, (i) nas negociações, (ii) nas resoluções de disputas comerciais, (iii) em suas operações 

como sistema de administração de regras e normas e, por fim, (iv) em seus mecanismos de revisão de políticas comerciais 

(THORSTENSEN, 1999). 

Como parte dos efeitos da vigência da instituição em seus primeiros anos, observou-se uma expansão do comércio 

global, redução das tarifas médias comerciais praticadas pelos países e maior abrangência de temas acordados. No entanto, 

desde sua primeira rodada, a chamada Rodada de Doha, iniciada em 2001 e até hoje inconclusiva, impasses impedem o avanço 

de seu funcionamento na resolução de disputas e alcance da liberalização comercial (VANGRASSTEK; PASCAL, 2013). 

A redistribuição de poder no século XXI também se reflete sobre a instituição, haja vista que a incompletude da Rodada 

de Doha advém, por um lado, do expressivo número de temas discorridos e, por outro, da rigidez dos mecanismos da 

instituição, que se pautam sobre o consenso de 164 países-membros atualmente na OMC (VANGRASSTEK; PASCAL, 

2013). Diferentemente do período anterior, as relações políticas na OMC são ainda mais complexas e controversas, dadas as 

alterações sofridas por mecanismos e princípios. A fim de compreender o cenário atual da instituição, a Figura 1 discorre 

sobre uma cronologia de eventos desde a criação da OMC em 1995, destacando, sobretudo, a entrada de importantes países 

para a compreensão da distribuição de poder, assim como as principais disputas comerciais. 

Figura 1 – Linha do tempo da OMC 
 

Fonte: Elaboração própria com dados da WTO (2022b). 
 

O Dispute Settlement Mechanism (DSU)3 passou a ser amplamente utilizado pelos países-membros no alcance de seus 

interesses econômicos e políticos, registrando a abertura de 603 casos desde a criação da OMC em 1995 (WTO, 2022a). Nos 

casos em que os países envolvidos são incapazes de chegar a um consenso pelo processo de consulta – primeira etapa no 

mecanismo de solução de controvérsias da OMC –, há um direcionamento do caso para um painel que, exigindo o mínimo 

de três integrantes, forma um órgão de apelação (do inglês, Appellate Body) responsável por examiná-lo. Contudo, sob o 

cenário de intensificação de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, iniciada durante a administração Trump, 

o órgão entrou em desuso com a expiração de dois de três mandatos, aliada aos reiterados vetos advindos da Casa Branca 

frente à nomeação de novos integrantes (WTO, 2022a). 

3.2 Estudos de caso: Guerra Comercial e Pandemia do COVID-19 

“After my tour of Asia, all Countries dealing with us on TRADE know that the rules have 
changed. The United States has to be treated fairly and in a reciprocal fashion. The massive TRADE deficits must go 
down quickly.” 

— @realDonaldTrump, 14 de Dezembro de 2017 

Defensor do multilateralismo, os Estados Unidos buscaram, durante os primeiros governos deste século, avançar com 

os princípios que fundaram a nova ordem mundial sob sua liderança. No entanto, com a vinda da administração Trump, 

este tomou um passo diferente, optando, contrariamente aos ideais multilaterais de cooperação, por recorrer a medidas 

comerciais unilaterais (ELMS, 2021). Em seu mandato, a cooperação internacional foi sendo minada pelas ações do 

 
3 Mecanismo que busca alcançar soluções para as disputas comerciais. 
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presidente norte-americano. Ainda no início de seu mandado, retiraram-se os EUA de acordos comerciais e acordos 

multilaterais, como a Parceria Transpacífica e o Acordo Climático de Paris (PECEQUILO, 2010). Políticas de redução do  

deficit comercial também passaram a compor a agenda econômica de Donald Trump, advindas em resposta à ascendente 

disparidade comercial em relação à China, desde a entrada desta na OMC em 2001. Essas mudanças na postura dos EUA, 

por fim, foram imprescindíveis para o início de uma guerra comercial entre as duas principais potências econômicas. 

Inflamou-se, neste cenário de mudança da política norte-americana, uma Guerra Comercial entre os Estados Unidos 

e a China em 2018. O episódio acabou por redesenhar a maneira como a superpotência operava no jogo comercial, além 

de configurar um novo papel frente à defesa dos princípios que pautam a OMC e a ordem mundial advinda com esta.  

Destaca-se, a priori, que o episódio da Guerra Comercial, que teve início em setembro de 2018, não se tratou apenas de 

um conflito tarifário. Indo além, forneceu uma clara demarcação das queixas já existentes, por parte da nação americana, 

contra as diretrizes do Sistema Multilateral do Comércio (HOPEWELL, 2021). A ascensão de Trump à presidência norte-

americana, portanto, apenas intensificou este posicionamento ao instituir um novo marco institucional e político no país, 

no qual a proteção nacional ocupou posição de destaque na agenda econômica. 

Em resposta imediata à primeira imposição de tarifas pelos Estados Unidos aos produtos chineses, Pequim 

apresentou uma reclamação à OMC. Porém, juntamente a esta, implementou sua contramedida à Washington, 

desencadeando um processo contínuo de retaliações, sem esperar uma resposta do órgão (NELSON, 2019). A decisão 

final do painel acabou favorecendo o país asiático ao declarar que, de fato, houve uma violação das regras da instituição 

pelos Estados Unidos. Em resposta, porém, o USTR levantou sua insatisfação frente à falta de questionamento das ações 

chinesas sobre o roubo de propriedade intelectual – denunciadas pela nação americana (WTO, 2020). As críticas 

levantadas pelo órgão confirmavam as alegações já levantadas pelo governo de Trump, que criticava o posicionamento 

“conformista” da organização com a nação asiática. 

Em termos concretos, a decisão do painel não apresentou consequências práticas aos Estados Unidos (NELSON, 2019). 

Embora o DSU tenha alcançado uma decisão pelo painel, este não foi capaz de influenciar a resposta de ambos os países 

que já haviam chegado a um acordo, antes da resposta final do órgão.4 Ademais, com a paralisação do Órgão de Apelação 

no final de 2019, mesmo que houvesse um apelo por parte do governo americano frente à decisão final, o caso tornaria-

se indeterminadamente suspenso, não tendo qualquer impacto legal sobre a nação. 

É na esteira deste embate que o baixo engajamento dos Estados Unidos na manutenção do sistema multilateral 

encontra apoio. Embora os EUA permanecessem como o polo mais influente sobre a evolução da instituição e do próprio 

Sistema Multilateral do Comércio, a baixa na competitividade de seus setores exportadores, associada a um 

descontentamento frente à efetividade dos mecanismos multilaterais na resolução de conflitos diante da emergência de 

uma nova potência, como a China, que se instituiu um cenário hostil entre a nação norte-americana e a instituição 

formalizada por tal. Como sinalizaram Chang e Evans (2005, p. 24) “distrust of government in any form combined with deep-

seated xenophobia turns any institution of global governance into the enemy”. 

A vitória de Biden na última corrida presidencial norte-americana trouxe luz à pauta de fundamental importância 

para a prosperidade das relações internacionais norte-americanas. Após seu primeiro discurso acerca de políticas 

internacionais, Biden (2021) declarou “America is back, diplomacy is back at the center of our foreign policy”. Essa postura 

se contrapõe ao posicionamento unilateral do país durante a gestão de seu antecessor, o qual, em grande medida, refutou 

parte das ações de instituições multilaterais. O posicionamento de Biden não se verifica apenas em função da calamidade 

da saúde pública mundial causada pela pandemia de COVID-19, mas também durante as negociações climáticas em 

relação ao Acordo de Paris, em sua atuação na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e em suas relações 

estratégicas com a União Europeia (UE). Contudo, em um cenário de crise global e mudança do governo norte-americano, 

os embates comerciais permanecem em pauta. Resta, ademais, entender se a OMC funcionará como órgão de resolução 

desses conflitos — como   na época de sua criação — ou se será mantida em segundo plano, como se observou ao longo do 

governo Trump. 

4 Conclusão 

Independentemente do desafio global apresentado, o multilateralismo sempre se apresentou como um dos mais 

importantes instrumentos da governança global. Com a eclosão da pandemia do novo coronavírus, no qual o 

 
4 Em 15 de janeiro de 2020, foi assinado um acordo comercial entre ambos os países, denominado Phase One, enquanto a resposta do DSU veio apenas 
em setembro do mesmo ano. 
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engajamento internacional se mostrou imprescindível, sua importância apenas se intensificou. Sob a importância da 

cooperação mundial, Okonja-Iweala, nova Diretora-Geral da OMC, declarou, em 2020, que o ponto-chave de seu 

mandato teria como enfoque estabelecer uma rápida articulação, com os países-membros, a fim de implementar medidas 

frente as consequências econômicas desencadeadas pela pandemia. No entanto, o cenário de competitividade 

internacional, complexidade no encontro de consenso entre os países-membros, ascensão de defensores do 

protecionismo comercial e crises econômicas desenha novas complicações para a atuação da Organização Mundial do 

Comércio. 

Após décadas de desenvolvimento do sistema multilateral do comércio sob liderança da nação norte-americana, a 

crescente afirmação de novos poderes internacionais e o crescente descontentamento da superpotência, evidenciado, 

sobretudo, pelo retorno de medidas protecionistas e sanções unilaterais, apontam para abalos nas engrenagens e na 

capacidade operacional do sistema multilateral. À vista desta nova dinâmica internacional, percebe-se como há certo 

enfraquecimento, por parte da nação norte-americana, da defesa do multilateralismo anteriormente defendido. 
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