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Comércio internacional e concorrência estão intimamente ligados em uma
economia cada vez mais integrada, globalizada e digital. Como Karl Polanyi sinaliza,
não há mercado sem o direito[1]. O mercado é locus arti�cialis[2], derivado de uma
escolha do direito, marcado pela historicidade. Não há mais espaço, portanto, para
posições estanques entre comércio internacional de um lado e concorrência de
outro.

Crédito: Unsplash

Entenda como as mudanças no IR, o novo Re�s e a tributação de dividendos afetam os
seus negócios.     Fique um passo à frente com o JOTA PRO Tributos!

×

O JOTA faz uso de cookies para oferecer uma melhor experiência a você. Ao utilizar nossos
serviços, você concorda com essa prática. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.

ESTOU CIENTE

https://www.jota.info/autor/amanda-athayde
https://www.jota.info/autor/lilianmcintrademelo
https://www.jota.info/produtos/tributos?utm_source=optimize&utm_medium=banner_optimize&utm_campaign=banner_personalizado_site
https://www.jota.info/
https://www.jota.info/politica-de-privacidade


26/08/2021 Economia, mercado e pressões globais: comércio internacional e concorrência | JOTA Info

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/economia-mercado-e-pressoes-globais-comercio-internacional-e-concorrencia-26082… 2/9

Recorde-se que a “empresa não existe sozinha, mas somente em relação com
outras empresas e com os adquirentes de seus produtos ou serviços”.[3] Já estão há
muito superadas, então, as noções rígidas de ato de comércio e de atividade,
passando-se à necessária constatação de que as empresas se encontram inseridas
no mercado.[4]

Ainda que para muitos autores prevaleça a visão convergente de que, sem a
legislação antitruste, não há livre comércio, há também quem defenda que as
barreiras comerciais desempenham um importante papel no recrudescimento da
crise dos mercados globalizados[5]. Em um mundo amplamente polarizado, crescem
as tensões e a ausência de consensos sobre o tema.
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Como o antitruste ganhou os holofotes e está novamente no centro das discussões,
passou-se a defender que a harmonização do direito da concorrência pode
desempenhar um papel crucial no desenvolvimento do comércio internacional, hoje
alegadamente em crise.

Crise essa que deriva, dentre outros fatores, da paralisia do Órgão de Solução de
Controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC)[6], do uso de soluções
para além da tríade prevista como remédios a práticas desleais de comércio (os
tradicionais antidumpings, medidas compensatórias e salvaguardas comerciais)[7],
bem como da ausência, em período recente, de novos acordos multilaterais – cuja
expectativa volta a crescer diante da nova Conferência Ministerial prevista para
novembro de 2021.[8]

Por sua vez, não se pode deixar de mencionar também uma alegada crise no
antitruste, que vem apresentando discussões cada vez mais intensas sobre seus
reais objetivos. Seria o objetivo do antitruste em essência reduzir preços aos
consumidores, a la Chicago, ou haveria espaço para outros objetivos, a la
Neobrandeisianos,[9] como a rivalidade do mercado, a existência de competidores, a
inovação, a promoção de um mercado socialmente consciente das realidades
ambiental, trabalhista, de gênero, entre outros?

Re�exo evidente desse movimento é o Decreto Presidencial (Executive Order) [10] do
Presidente dos Estados Unidos Joe Biden, de julho de 2021, que insta as agências
governamentais a promover a concorrência na economia norte-americana no amplo
sentido de bem-estar do consumidor, bem como a necessidade de endereçar de
modo direto o aumento do poder de mercado pelas empresas.

Os temas que ilustram essas pressões globais e os in�uxos entre comércio
internacional e concorrência são incontáveis, e dois deles serão apresentados
brevemente neste artigo, apenas de caráter exempli�cativo, dentre uma miríade de
possíveis interfaces[11].

No contexto dos debates sobre sustentabilidade e práticas empresariais
Environmental and Social Governance (ESG), pela ótica antitruste menciona-se a
publicação da “Guidelines suistainability claims”[12] da autoridade antitruste
holandesa, de 2020, que trata das políticas da concorrência no contexto das práticas
de sustentabilidade, bem como o Documento de Trabalho da Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 2020, com o mesmo tema
de Sustainability and Competition[13]. Ainda em 2020, o “Open markets and
sustainable economic activity – Public interest objectives as a challenge for
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competition law”[14] da autoridade antitruste alemã aborda também a questão da
sustentabilidade sob a perspectiva do interesse público.[15]

Em paralelo, sob a ótica do comércio internacional, coloca-se luz às discussões
sobre o chamado Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), proposto em 2021
pela União Europeia[16], possivelmente replicável por outros países como Estados
Unidos e Canadá. As repercussões da implementação desses mecanismos nas
transações comerciais entre empresas no mercado serão imediatas, evidenciando
que a empresa não existe sozinha, mas sim dentro de um mercado, de�nido jurídica
e historicamente pelo direito.

Outro tema evidente nas pressões globais entre comércio internacional e
concorrência diz respeito aos impactos do direito do trabalho. Se antes tais ramos
eram vistos isoladamente, não há mais espaço para tal divisão em um mercado
global. A inclusão de cláusulas trabalhistas em acordos preferenciais de comércio
pode impactar as transações comerciais entre empresas[17], assim como a
imposição de banimentos estatais a determinadas empresas que utilizem mão de
obra escrava[18].

Ademais, acordos de não contratação de funcionários dos concorrentes, bem como
�xação de valores do salários dos trabalhadores deixaram de ser práticas
desconhecidas pela comunidade antitruste[19], passando a ser objeto de Guia nos
Estados Unidos sobre Recursos Humanos e Antitruste[20], e inclusive a ser objeto de
processos administrativos perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) no Brasil.[21]

Para problemas do século 21, portanto, precisamos de novas soluções e de novos
usos para antigas instituições. Como de�ne Calixto Salomão Filho, o direito é um
corpo de regras organizativas da sociedade, que sofre constante in�uência e
determinação pelas relações de poder e interesse na sociedade[22]. Comparato, por
sua vez, também alertava que “a norma é sempre editada em função da realidade
vital – para resolver questões concretas, em função de interesses sociais bem
de�nidos”.[23]

Quer isso seja feito de forma local, nacional ou internacional, é preciso atentar ao
impacto para a essa realidade vital social, política e econômica de arranjos
institucionais e regulatórios[24]. Comércio internacional e concorrência são conceitos
interligados, convergentes e complementares, em um mercado global estruturado
pelas regras jurídicas.O JOTA faz uso de cookies para oferecer uma melhor experiência a você. Ao utilizar nossos
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As empresas não atuam no vácuo, e suas respectivas atuações re�etirão as
escolhas de regras jurídicas, políticas e econômicas realizadas pelos Estados nos
quais produzem e/ou prestam serviços, bem como por aquelas regras jurídicas onde
estão localizados os adquirentes de seus produtos ou serviços. Regras estas,
recorde-se, que nunca são absolutas ou de�nitivas, dada a sua historicidade e
natural dinamismo. [25]

* Este artigo expressa única e exclusivamente as opiniões pessoais das autoras e
não possuem ligação com as instituições a que estas estão vinculadas
pro�ssionalmente.
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