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Resumo 

 

Em 10 de novembro de 2011, a China finalmente ingressa como parte contratante da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), se tornando oficialmente o 143º membro da 

Organização, após uma longa jornada de 15 anos de negociações. A acessão chinesa à OMC 

se mostra um grande desafio para ambos as partes. Para a OMC, o desafio de como lidar com 

a China, o país mais populoso do mundo, com um grande mercado, bem como um dos maiores 

exportadores e importadores mundiais, mas ainda uma economia em transição. Para a China, 

o desafio quanto a implementação das normas e compromissos assumidos no âmbito da OMC. 

Este artigo, tem como objetivo abordar um panorama do período compreendido pelo processo 

de acessão chinês à OMC, desde os períodos da Revolução Chinesa e a adesão da China ao 

Acordo Geral de Tarifas e Comércio, passando pelo Protocolo de Acessão Chinês à 

Organização, e os compromissos assumidos pela China para seu ingresso, até os dias atuais, 

quando o país se mostrou um gigante comercial, se tornando um dos maiores exportadores e 

importadores de mercadorias e serviços do mundo, se colando à altura das grandes economias 

capitalistas. 
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CHINA'S "REINGRESS" IN THE WTO: 

An overview of the fifteen years of negotiations 

 

Abstract 

 

On November 10, 2011, China finally joined as a contracting party to the World Trade 

Organization (WTO), becoming officially the 143st member of the Organization after a long 

journey of 15 years of negotiations. China's accession to the WTO is a major challenge for both 

sides. Concerning the WTO, the challenge is how to deal with China, the  most populous country 

with a large market, as well as one of the largest exporters and importers in the world, but still 

an economy in transition. Relating to China, the challenge is regarding the implementation of 

WTO rules and commitments. This paper sets out the period covered by the Chinese accession 

process to the WTO, from the Chinese Revolution to the accession of China to the General 

Agreement on Tariffs and Trade, through the Chinese Protocol of Accession to the 

Organization, and the Commitments made by China, into the present day, when the country 

proved to be a commercial giant, becoming one of the world's largest exporters and importers 

of goods and services, catching up with the world's great capitalist economies. 

Key-words: China. OMC. Chinese Accession Protocol. GATT. Trade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Após 15 anos de negociações, a Organização Mundial do Comércio – OMC, aprovou, 

em 10 de novembro de 2001, o ingresso da República Popular da China como membro 

participante do organismo internacional. A acessão chinesa no sistema multilateral de comércio 

é talvez um dos principais acontecimentos da economia internacional na primeira década dos 

anos 2000, considerando as dimensões da economia do país, bem como do seu mercado 

consumidor. Fato é que, o país mais populoso do mundo atualmente é uma das principais 

economias mundiais, estando no topo do ranking como um dos principais mercados de 

exportação e importação de mercadorias e serviços.  

A China foi um dos 23 países signatários do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

– GATT, em 1948, acordo multilateral precursor da Organização Mundial do Comércio, 

originada em 1995, nos cursos da Rodada Uruguai, se desvinculando do sistema após a 

Revolução Chinesa de 1949, com a ascensão do Partido Comunista Chinês no governo. 

Isto posto, o presente trabalho vem apresentar, em um primeiro momento, uma análise 

bibliográfica sobre a acessão da China na OMC, partindo de uma exposição breve sobre a 

estrutura da Organização Mundial do Comércio e o panorama histórico chinês durante o período 

das negociações para seu ingresso na Organização. 

Adiante, será apresentada a fase de negociações e o Protocolo de Acessão Chinês. 

Nesse ínterim serão analisados os compromissos assumidos pela China, bem como as 

implicações para a economia chinesa desses compromissos e normas aos quais o país deve 

submeter-se perante o sistema multilateral de comércio.  

Nesse contexto, busca-se averiguar as concessões feitas pela China no período de 

negociações realizadas durante esses longos anos de sua acessão na Organização Mundial do 

Comércio, especialmente se tais concessões extrapolaram aquelas normalmente exigidas no 

âmbito da Organização, considerando se tratar de um país comunista que buscou ingressar no 

sistema multilateral de comércio através de uma “economia de mercado socialista”. Ainda, 

averiguar e demonstrar os impactos no crescimento econômico chinês na primeira década da 

sua acessão na Organização Mundial do Comércio, bem como nos dias atuais.  

 

1. ASPECTOS ESTRUTURAIS DA OMC E DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA   

Atualmente, vinculando 164 Membros, desde 29 de julho de 2016, a Organização 

Mundial do Comércio (“OMC”), que iniciou suas atividades em 1º de janeiro de 1995, atua 
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como principal instância na administração do sistema multilateral de comércio, especialmente 

através da aplicação das regras acordadas entre seus membros que conforma um intrincado 

sistema jurídico no bojo da Organização. Por meio dos seus acordos e tratados, a Organização 

tem por objetivo, estabelecer um marco institucional comum na regulação das relações 

comerciais entre seus membros, estabelecer um mecanismos de solução pacífica de 

controvérsias comerciais, e criar um ambiente próprio de negociação de novos acordos 

comerciais.  

Após a sua criação, em 1995, na Rodada Uruguai, a OMC já promoveu nove 

Conferências Ministeriais, sendo em Singapura, em 1996; em Genebra, em 1998, 2009, e em 

2011; Seattle, em 1999; no Qatar, em 2001; Cancun, em 2003; Hong Kong, em 2005, Bali, em 

2013; e em Nairóbi, no ano de 2015. Se formos considerar as oito conferências realizadas no 

âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (“GATT”), e as realizadas após sua criação, 

já foram 17 conferências multilaterais.  

Como se sabe, o sistema multilateral de comércio é regido por princípios fundamentais 

ao seu funcionamento, aplicando-se a todos aqueles interessados em fazer parte da Organização, 

dos quais listamos os cinco2 princípios básicos da regulamentação multilateral de comércio 

adotados pela OMC, e herdados do GATT: 

 Princípio da não discriminação: considerado um dos mais importantes princípios do 

organismo, do qual emana também os princípios da nação-mais-favorecida, e o 

princípio do tratamento nacional, segundo os quais, respectivamente, fica estabelecido 

que toda concessão, benefício ou privilégio a um membro deverá estender-se aos 

demais, e o dever de conferir o tratamento aos produtos e serviços importados o mesmo 

dado aos produtos internos ou serviços similares. 

 Princípio da Previsibilidade: garante aos operadores do comércio exterior 

conhecimento das normas e do acesso aos mercados, tendo por pilar básico a 

consolidação e transparência das normas acordadas no âmbito do organismo. 

 Tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento: garante que seus 

membros implementem medidas mais favoráveis aos países em desenvolvimento, bem 

como abdicação da reciprocidade nas negociações tarifárias.  

                                            
2 Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/1886-omc-

principios> 
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 Princípio da Concorrência Leal: objetiva garantir um comércio aberto e justo entre 

seus membros, coibindo práticas desleais como dumping e oferta de subsídios que 

podem colocar partes contratantes em lados diferentes de vantagens e desvantagens. 

 Princípio de proibição de restrições quantitativas: impede o uso de restrições 

quantitativas, como as proibições e quotas, como meio de proteção do mercado 

interno.  

Considerando a fundamental importância do sistema GATT-OMC para as relações 

comerciais, fato é que ao longo dos anos praticamente todos os Estados comercialmente 

eruptivos aderiram a esse mecanismo regulamentador na promoção do livre comércio. 

Tanto é assim que, nas palavras de Tatiana Lacerda Prazeres3, “o ingresso da China 

na OMC veio justamente a confirmar o caráter global do sistema de comércio articulado pela 

Organização”. Considerando o seu crescimento significativo, desde o início do processo de 

abertura pelo qual passa, a China conta com a maior população mundial, sendo o maior 

exportador mundial de mercadorias, e o segundo maior exportador de serviços, ficando atrás 

apenas dos Estados Unidos4. Por sua vez, em relação as importações de mercadorias, a 

República da China está na segunda posição do ranking mundial, que é liderado pelos Estados 

Unidos.  

Isto posto, o objeto do presente artigo é analisar o processo de acessão chinês ao 

sistema multilateral de comércio, considerado um dos processos mais longos de acessão já 

vistos na história do GATT-OMC. 

 

1.1. SÍNTESE DO PROCEDIMENTO PARA INGRESSO COM PARTE CONTRATANTE NA OMC 

Para que seja possível compreender, mais afrente, o Protocolo de Acessão Chinês e o 

ingresso da China na OMC, faz-se necessária uma síntese a respeito do procedimento geral 

para acessão de um país como parte contratante da Organização Mundial do Comércio. 

                                            
3 PRAZERES, Tatiana Lacerda. “A China e a OMC”. Brasil-China: Comércio, Direito e Economia”. LEX Editoras 

S.A. e Edições Aduaneiras Ltda. São Paulo – 2005. Pg. 24.  
4 “In 2015, China was once again the world’s leading merchandise exporter and the United States the leading 

merchandise importer. The top five traders – namely China, United States, Germany, Japan and the United 

Kingdom – accounted for more than one-third of world trade while the top three countries accounted for more 

than one-quarter. A fall in prices in international markets had a particular impact on Africa, particularly Sub-

Saharan Africa, other commodity exporters and regional trade agreements in general. The United States remained 

the leading trader of commercial services. However, China, which ranked second, was the only economy with 

positive growth for both exports and imports. In 2015, all regions, with the exception of the Middle East, 

experienced declines in their exports of services.” World Trade Organization. International Trade Statistics 2016. 

Pg. 44. 
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Conforme definido pelo artigo XII do Acordo Constitutivo da OMC, qualquer Estado 

ou território aduaneiro que possua autonomia plena para a condução de suas relações 

comerciais externas pode fazer parte do organismo, nos termos do que for ajustado entre o 

candidato e a Organização5. 

O processo de adesão inicia-se com o pedido de acessão do país requerente, e logo em 

seguida é estabelecido pelo Conselho Geral da OMC um Grupo de Trabalho incumbido de 

avaliar o respectivo pedido de acessão. Isto posto, o requerente submete à Organização um 

memorando contendo todos os aspectos de suas políticas econômicas e comerciais bem 

como sua legislação pertinente aos acordos vigentes da OMC. Os documentos que compõe 

o respectivo memorando deve ficar disponível às partes contraentes da OMC para que, 

querendo, apresentem questões por escrito ao país requerente.  

Segundo Yang Guohua e Jin Gheng6, superada a fase introdutória, dá-se início às 

negociações bilaterais entre o país requerente e os membro da OMC que tenham interesse 

em discutir bilateralmente contrapartidas ao ingresso do país na Organização. Feito isto, é 

de responsabilidade do Grupo de Trabalho reunir todos os documentos resultantes das 

negociações bilaterais e preparar um relatório e o Protocolo de Acessão, o qual conterá 

detalhadamente os termos precisos e as condições de ingresso do país requerente na 

Organização, bem como o calendário para a implementação das obrigações pactuadas. Tal 

instrumento é apresentado ao Conselho Geral para adoção. A partir daí, caberá ao país 

requerente assinar o documento, devendo informar posteriormente à Organização que 

contemplou o processo de ratificação do acordo internacional, vindo finalmente à ingressar 

como membro da Organização Mundial do Comércio.  

 

2. O PANORAMA CHINÊS FRENTE AO SISTEMA MULTILATERAL DE COMÉRCIO PRÉ-OMC 

Como sabido, a origem da Organização Mundial do Comércio remonta à assinatura do 

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, na sigla em inglês), em 1974. O GATT foi 

responsável, entre os anos de 1948 e 1994, pela criação e gerenciamento de regras do sistema 

                                            
5“Artigo XII - Acessão 

1. Poderá aceder a este Acordo nos termos que convencionar com a OMC qualquer Estado ou território aduaneiro 

separado que tenta completa autonomia na condução de suas relações comerciais externas e de outros assuntos 

contemplados neste Acordo e nos Acordos Comerciais Multilaterais. Essa acessão aplica-se a este Acordo e aos 

Acordos Comerciais Multilaterais a este anexados. 

2. A Conferência Ministerial tomará as decisões relativas à acessão. A aprovação pela Conferência Ministerial do 

acordo sobre os termos da acessão far-se-á por maioria de dois terços dos Membros da OMC. 

3 A acessão a um Acordo Comercial Plurilateral reger-se-á pelas disposições daquele referido acordo”. 
6 GUOHUA, Yang; JIN, Chang. “The Process of China’s Accession to the WTO”. Journal of International 

Economic Law. V.4, n.2, 2001, p. 305-310 
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multilateral de comércio; sendo que, nesse período, foram realizadas oito rodadas de 

negociações comerciais cujo objetivo foram promover a progressiva redução de tarifas e outras 

barreiras comerciais.  

Em vigor a partir de 1º de janeiro de 1948, o GATT teve como um dos seus 23 

signatários iniciais a China, sendo participante da Rodada Genebra (1947) e a Rodada Annency 

(1949), e retirando-se do referido acordo após a Revolução chinesa de 1949. 

Com efeito, com a fundação da República Popular da China, em 1949, e a ascensão de 

um novo regime político-econômico, a nova administração chinesa continental decidiu que os 

tratados internacionais ratificados no período do “antigo regime” seriam reavaliados, para que 

assim, pudesse ser decidido a respeito da conveniência do Estado chinês manter-se vinculado 

às regras à época estabelecidas com as outras nações. Nesse interim, a China decidiu por não 

restaurar de imediato seu status de parte-contratante do GATT, suspendendo suas relações com 

o sistema multilateral de comércio por 30 anos.  

Nesse sentido, afirma Henry Gao, em seu artigo intitulado “China’s Participation in 

the WTO: a lawyer’s perspective” que: 

 

“A constituição provisória da República Popular da China, o Programa 

Comum de Conferência Consultiva Política do Povo Chinês de 1949, pareceu 

tomar uma abordagem cautelosa ao afirmar em seu artigo 55 que, ‘com 

respeito aos tratados e acordos efeitos pelo Governo do Kuomintang e 

governos estrangeiros, o Governo Popular Central da República Popular da 

China realizará um exame dos acordos firmados, e seus respectivos 

conteúdos, podendo reconhecer, revogar, revistar ou reconhecia-lo’[em 

tradução livre e sem grifos no original]”7 

 

Embora o governo comunista chinês tenha reconhecido e revogado vários tratados, 

nunca afirmou explicitamente o tratamento que seria conferido ao GATT. Contudo, com o 

estabelecimento do Conselho para Assistência Econômica Mútua, em 1949, como uma 

organização comercial de países socialistas, e o anúncio de Mao Tsé-Tung de que a China se 

uniria ao campo socialista, pareceu claro que a República Popular da China não mais 

participaria das conferências do GATT.  

No período imediato à revolução, o partido comunista chinês (“PCC”) preocupou-se 

em combater a inflação e com a estabilização da moeda. O capital privado foi gradativamente 

eliminado e a capacidade industrial reativada. Nesse período, um dos grandes problemas 

enfrentados pelo país foi justamente a fuga de capital para Hong Kong e Taiwan, refúgio do 

                                            
7 GAO, Henry. “China’s participation in the WTO: A lawyer’s perspective”. Singapore Year Book of International 

Law and Contributors. 2007. Pg. 42.  
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partido Kuomitang. No âmbito social, a China proporcionou a Lei do Matrimônio, responsável 

pela emancipação feminina, e a Reforma do Pensamento, cujo objetivo era reeducar os 

membros do PCC a partir de uma visão militante e coletiva, rompendo com os valores 

tradicionais chineses.  

Nos anos 1960, a independência e autonomia chinesa passaram a ser metas centrais. 

No âmbito internacional, o desejo chinês de possuir um arsenal nuclear próprio de modo a 

garantir ao país o status de potência continental conduziu ao conflito sino-soviético, com o 

rompimento das relações diplomáticas entre os governos chinês e soviético, e o isolamento 

internacional da China.  

No âmbito interno, iniciava-se a Revolução Cultural Chinesa, movimento de 

radicalização política dirigido por Mao Tsé-Tung, e aliado aos setores mais ortodoxos do 

Partido Comunista Chinês, liderado por Lin Piao à época.  

Após o período da Revolução Cultural, entre 1966 e 1976, seguido por dois anos de 

crise, foi dado início ao processo de modernização, cujo objetivo foi de construir um sistema 

de “Socialismo de Mercado”, baseado em quatro pilares, modernização da agricultura, da 

indústria, da cultura e da defesa. O desenvolvimento e a modernização tornaram-se tarefas 

estratégicas para o país. Ora, tanto é assim que, após vinte anos de marginalização internacional 

e conflitos internos, a China veio a se tornar membro permanente do Conselho de Segurança da 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 1971, aproximando-se cada vez mais do Ocidente, 

e afastando-se, por sua vez, da hegemonia soviética.   

O que ficou conhecida como a política das Quatro Modernizações, comandada por 

Deng Xiaoping, compreendia uma reforma do sistema econômico baseada na atração de capital 

estrangeiro, em especial que preferisse e incentivasse as Zonas Econômicas Especiais – ZEE’s, 

a concessão de maior autonomia às províncias, criação de um estatuto legal para as empresas 

privadas e um conjunto de leis trabalhistas e regulação do mercado de trabalho, bem como 

concessão de maior autonomia às empresas estatais e reforma do sistema financeiro e tributário.  

No campo da agricultura, a China pautou pela introdução de tecnologia e mecanização 

de forma a potencializar o avanço tecnológico na atividade. Na indústria priorizou a absorção 

em larga escala de tecnologia avançada, formando pólos industriais no país, bem como abrindo 

o setor ao exterior. Foi nesse panorama de avanço tecnológico que a China fechou acordos de 

importação de tecnologia e fábricas prontas com os Estados Unidos, Japão e União Europeia. 

Não podia ser diferente, nas área de defesa, as Forças Armadas ganharam novos equipamentos 

e treinamento de combate. Por fim, a modernização cultural previa a reestruturação do sistema 

educacional chinês. 
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No âmbito político, o governo chinês movimentou-se na substituição do dogmatismo 

até então vigente por um “pragmatismo criador”, buscando substituir o sistema de planificação 

centralizada de esforço na regulação dos mercados pelo Estado, e mantendo o governo na 

postura de um “autoritarismo flexível”. Primou por estabelecer o critério econômico nas suas 

projeções, bem como controle indireto sobre o desempenho macroeconômico.  

Como mencionado, a partir de 1984, o governo chinês criou as Zonas Econômicas 

Especiais, consistente em províncias com legislação própria cujo objetivo é o de atrair capital 

externo para o desenvolvimento agrícola e industrial, promover exportações, absorver métodos 

ocidentais de administração comercial e industrial, aumentar a demanda por bens e serviços 

produzidos em outras regiões do país, bem como prover transferência de tecnologia avançada.  

Destaque-se que, apesar do período de modernização, a China manteve sobre o 

controle estatal direto os setores de energia, recursos hídricos e minerais, silvicultura e uso do 

solo, câmbio e parte do setor financeiro, além do controle populacional.  

Enquanto o planejamento socialista estava se tornando, dizendo aqui com cautela, um 

pouco mais descentralizado, em comparação aos outros regimes socialistas, o mercado 

permanecia centralizado. As reformas iniciadas por Xiaoping proporcionaram o 

estabelecimento de uma economia de mercado sob a administração do Partido Comunista 

Chinês, que, mesmo considerada uma “economia de mercado socialista, quebrou antigos 

dogmas do sistema socialista.  

Apesar da reestruturação econômica, as reformas implementadas no país, além de 

acelerar a economia chinesa, criaram graves problemas de desigualdade social no campo e na 

cidade, o que desencadeou mobilizações populares contra a corrupção e o sistema político, bem 

como fortes repressões por parte do governo chinês a essas manifestações, tendo nesse aspecto 

o grande marco do conflito estabelecido no episódio da Praça Celestial – “Tiananmen”, em abril 

de 1989, um dos movimentos históricos mais complexos e memoráveis da China comunista, 

que infelizmente, não será tratado com profundidade neste artigo.  

A despeito de todas as mudanças pelas quais o país passava, a China almejava 

aprofundar sua reforma e expandir suas relações comerciais. Com base no que vinha 

observando das experiências de outros países, a China viu o comércio exterior como uma boa 

maneira de acelerar o desenvolvimento econômico do país e do setor industrial voltado à 

exportação. Destaque-se que, à época acabara de ocorrer a Rodada de Tóquio, na qual acordou-

se pela elevação da tarifa média dos produtos industriais para 4,7%. Assim, em 5 de julho de 

1982, a China apresentou uma comunicação ao GATT, na qual solicitava participar como 

observador. Após quatro anos como observador das conferência do GATT, a China, em 1986, 
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oficialmente solicitou seu “reingresso” como parte contratante do Acordo. Desde então, o país 

realizou uma longa jornada de negociações, chegando a celebrar 37 acordos bilaterais, dentre 

eles acordos com o Japão, União Europeia e Estados Unidos.  

Durante os períodos de 1986 a 1989, os processos de negociações moveram-se sem 

problemas, seguido de uma estagnação nos períodos de 1989 a 1992, em decorrência de 

períodos conturbados pelo qual passava o país, especialmente após o mundialmente conhecido 

episódio da manifestações na Praça Celestial. Retomada as rodadas de negociações em 1992, 

após 15 anos de trabalho árduo, em 11 de dezembro de 2001, a República Popular da China se 

torna oficialmente membro da Organização Mundial do Comércio. O reingresso da China no 

sistema multilateral de comércio foi um marco importante na história da Organização, 

considerando o significativo tamanho da economia chinesa, a longa jornada de negociações e 

as concessões feitas pela China em relação ao seu sistema político-econômico.  

 

3. A FASE DE NEGOCIAÇÕES DA CHINA PARA ACESSÃO À OMC 

Após protocolar seu pedido de “reingresso” como parte contratante do GATT, a China, 

em fevereiro de 1987, apresentou memorando contendo todas as informações econômicas e 

comerciais bem como sua legislação pertinente ao sistema, cujo título em inglês foi 

Memorandum on China’s Foreing Trade System.  

Ao intentar a retomada do status de parte contratante do GATT, o governo chinês 

estabeleceu três princípios básicos. Primeiro, a China solicitou que fosse reconhecido seu 

“reingresso” como parte contratante, em vez de nova adesão ao GATT. A mensagem política 

pretendida pelo governo chinês é clara, no sentido de que a República Popular da China se 

considera representante legítimo do país desde 1º de outubro de 1949, negando a validade da 

retirada autônoma de Taiwan do GATT em 1950. Por sua vez, do ponto de vista jurídico, o 

propósito era mais importante. Na época, os Estados Unidos da América aprovaram a emenda 

Jackson-Vanik (“Jackson-Vanik Amendment”), que, segundo Sylvia A. Rhodes e John H. 

Jackson, estabelecia que a China somente poderia desfrutar de relações comerciais com os EUA 

mediante aprovação e revisão anual do Congresso norte-americano8. A humilhação pública no 

cenário internacional e nacional e os riscos econômicos trazidos pela revisão anual do 

Congresso dos EUA claramente motivaram a China a se livrar dessa provação. Caso a China 

ingressasse no GATT como uma nova parte contratante, os EUA ainda poderiam invocar o 

                                            
8 RHODES, Sylvia A.; JACKSON, John H. “United States Law and China’s WTO Accession Process”. 1999. 

Journal of International Economic Law. Pg. 502-508.  
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artigo XXXV9 do GATT afim de manter a prática revisional das relações comerciais. No 

entanto, seria impossível a invocação da respectiva norma no caso de ser reconhecido o 

“reingresso” do status chinês como parte contratante, uma vez que o artigo XXXV somente se 

aplica nos momentos da negociação tarifária inicial entre as partes ou no momento em que um 

país se tornar uma parte contratante do GATT.  

Em segundo lugar, a China determinou que seu “reingresso” ao GATT seria na 

qualidade de país em desenvolvimento, de modo a receber tratamento equivalente ao concedido 

a outras partes contratantes do acordo que também se qualificam como em desenvolvimento. 

Em terceiro lugar, requereu que o seu reingresso no acordo se daria com base em concessões 

tarifárias, em detrimento dos compromissos quantitativos de importação, projetados para 

economias planejadas sem regimes tarifários. Os compromissos quantitativos de importação, 

introduzidos pela primeira vez no GATT quando da adesão da Polônia, em 1967, foram 

projetados para economias sem regimes tarifários. Tradicionalmente, as atividades econômicas 

nos países comunistas são organizadas segundo as diretrizes do Estado, que abrange não apenas 

a produção e o consumo domésticos, mas também o comércio exterior, não havendo 

necessidade de tarifas como medidas de comércio, uma vez que é o Estado quem define a 

quantidade de exportações e importações a cada ano. Diante disso, as partes contratantes do 

GATT, maioria dos quais países capitalistas, preocuparam-se com o fato de os países 

comunistas simplesmente ingerisse sobre o comércio de forma que no seu planejamento estatal 

não desse brechas às importações, tornado ineptas os acordos de concessões tarifárias que 

viessem a negociar no âmbito do GATT. Assim, objetivando minimizar essa questão, 

acordaram por estabelecerem os compromissos quantitativos de importação, de modo a 

quantificar os compromissos de importações para os países comunistas. Sobre isso, a China 

argumentou que, no seu caso, os compromissos quantitativos de importação não deveriam se 

aplicar, uma vez que possuía regulamentação tarifária para as relações de comércio exterior. 

Em março de 1987, o GATT estabeleceu o “Grupo de Trabalho sobre o status da China 

como parte contratante”, ao invés do usual Grupo de Trabalho de Acessão, ainda que as normas 

procedimentais aplicadas foram aquelas de adesão e não de reingresso, uma vez que o GATT 

                                            
9 Article XXXV: Non-application of the Agreement between Particular Contracting Parties 

1. This Agreement, or alternatively Article II of this Agreement, shall not apply as between any contracting party 

and any other contracting party if: 

(a)  the two contracting parties have not entered into tariff negotiations with each other, and 

(b)  either of the contracting parties, at the time either becomes a contracting party, does not consent to such 

application. 

2.   The contracting parties may review the operation of this Article in particular cases at the request of any 

contracting party and make appropriate recommendations. Disponível em: < 
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.htm#articleXXXV> 
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não possui normas procedimentais de reingresso, o que foi aceito pela China. Isto posto, foram 

feitos os convites às partes contratantes do GATT para apresentarem suas questões, atraindo 68 

países, notavelmente o maior número a participar de um Grupo de Trabalho da história do 

GATT. Após quase cinco anos nos quais os países formularam uma enormidade de questões a 

respeito das políticas econômico-comerciais da China, finalmente, em outubro de 1992, o 

Grupo de Trabalho decidiu encerrar as investigações, expedindo o seu relatório relativo à 

acessão, bem como o Protocolo de Acessão da China. 

Todavia, como bem destaca Tatiana Lacerda Prazeres, “o período compreendido entre 

o final de 1992 e o de 1994, contudo, não foi suficiente para a conclusão do procedimento 

necessário para que a China voltasse a participar da engrenagem do comércio internacional”. 

Nesse interim, concluída a Rodada Uruguai, no final do ano de 1994, o GATT deu origem, em 

1º de janeiro de 1995, à Organização Mundial do Comércio, sem qualquer decisão conclusiva 

sobre o processo de acessão chinês.  

O processo de “reingresso” da China, ainda no âmbito do GATT, passou por períodos 

austeros e conturbados, justificando a demora. Ainda que tenha iniciado o processo de forma 

promissora, após o incidente da Praça da Paz Celestial, em junho de 1989, as negociações 

bilaterais perderam força, culminando em uma hibernação por parte do grupo de trabalhos. O 

mundo havia mudado muito desde 1980. A Guerra Fria estava em seus suspiros finais, o que 

impactou na figura da China como símbolo de mudanças no bloco comunista. A isto associa-

se o fato de que países em transição econômica passaram a requerer sua adesão ao GATT, 

enfraquecendo os princípios inicialmente estabelecidos pela China para seu reingresso, e 

levando os países capitalistas a repensar o fato de que a China deveria sujeitar-se a termos mais 

rigorosos. Ao mesmo tempo, as negociações da Rodada Uruguai revelaram-se muito mais 

complexas do que era imaginado inicialmente, levando as partes contratantes a concentrarem 

os seus recursos na Rodada e não no Grupo de Trabalho da China. Pela primeira vez, foram 

estabelecidas negociações nas áreas de comércio de serviços e direitos de propriedade 

intelectual relacionados ao comércio, desencadeando novos desafios para a China. 

Por outro lado, a própria China também passou por significantes mudanças. Na década 

de 1990, a China tornou-se um importante comerciante mundial, inundando as prateleiras de 

muitos países, desenvolvidos e em desenvolvimento, com seus produtos “Made in China”, o 

que gerou um sentimento de ameaça comercial nesses países. Para tais países, permitir a adesão 

da China poderia ser um gatilho para o surgimento de um grande concorrente comercial. 

Em 1995, em razão do surgimento do novo organismo, a China renovou seu pedido de 

ingresso no sistema multilateral de comércio, aproveitando-se, inclusive, dos trabalhos 
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realizados sob a égide do GATT, e dando continuidade ao processo de acessão agora conforme 

o Acordo Constitutivo da OMC. Mais uma vez, o governo chinês anunciou três princípios de 

adesão a OMC. Primeiro, como organização internacional, a OMC não seria completa sem a 

participação da China. Em segundo lugar, novamente requereu a sua acessão como um país em 

desenvolvimento. E em terceiro lugar, a adesão chinesa teria por base o equilíbrio entre direitos 

e obrigações.  

 

4. O PROTOCOLO DE ACESSÃO CHINÊS E OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA CHINA À 

ÉPOCA. 

Nos anos de 1999 e 2000, ainda em seu processo de acessão, a China assinou acordos 

bilaterais com os Estados Unidos e a União Europeia, respectivamente. Em novembro de 2001, 

na Conferência Ministerial de Doha (“Rodada Doha”), no Qatar, a OMC adotou o Protocolo de 

Acessão Chinês10, pelo que, um mês depois, o Comitê Permanente do Congresso Nacional do 

Povo da China aprovou o respectivo documento, vindo a se tornar, finalmente, membro da 

Organização Mundial do Comércio.  

O Protocolo de Acessão Chinês primou pela transparência quanto a aplicação das 

cláusulas acordadas, comprometendo-se a publicar e disponibilizar todas as regras que 

estivessem relacionadas aos acordos firmados no âmbito da OMC imediatamente aos demais 

membros da Organização, empresas e indivíduos. Para tanto, ficou obrigada a definir um 

periódico oficial para as publicações relacionadas as normas da OMC, bem como estabelecer 

uma repartição onde seria possível solicitar qualquer informação relacionada ao comércio de 

bens ou serviços, o Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio 

(Trips), e sobre o controle de capital estrangeiro. Além disso, a China se comprometeu em 

designar tribunais aptos a promover a pronta revisão de todas as normas que afetem o comércio 

internacional.  

A adesão à um sistema já em funcionamento teve seu custo. Isso porque, além de já 

ingressar em uma Organização com regras pré-estabelecidas, onde não fora possível negociar 

as regras a qual hoje se vincula, a China sofreu forte pressão por concessões amplas durante o 

seu processo de acessão. Numa avaliação crítica da acessão chinesa ao sistema multilateral de 

comércio, Tatiana Lacerda Prazeres observa que “as obrigações definidas à China, aliás, são 

em vários pontos mais rigorosas que as que se aplicam aos demais membros da 

                                            
10 A documentação completa relativa ao resultado do processo de acessão chinês (incluindo-se as listas de 

compromissos – “schedules” – para bens e serviços) pode ser encontrada em World Trade Organization. Protocol 

on the Accession of China. Cambrige: Cambrgie University Press, 2003 (v. I, 1.061 páginas).  
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Organização”11. A autora afirma que a China assumiu compromissos sérios no que toca ao seu 

regime de comércio e defesa comercial. 

Quanto aos compromissos assumidos pela China e os impactos ao seu regime de 

comércio, assim define Tatiana Lacerda Prazeres12: 

 

“O Protocolo de Acessão confere destaque à administração do regime de 

comércio da China. Menciona o texto explicitamente a necessidade de 

aplicação uniforme das regras em todo o território aduaneiro do país, o que 

inclui, por exemplo, as Zonas Econômicas Especiais (ZEE). Motivo 

recorrente de preocupação dos membros da Organização, as ZEE eram vistas 

com desconfiança em razão dos largos incentivos aos investimentos nessas 

áreas, que estariam a contrariar sobretudo o Acordo sobre Subsídios e Medidas 

Compensatórias (ASMC) e o Acordo sobre Medidas de Investimento 

Relacionadas ao Comércio (Trims). ”  
 

Isto posto, um grande impacto à economia chinesa guarda relação especial ao regime 

de Zonas Econômicas Especiais. Isso porque, o regime das ZEE’s não seria mais válido, uma 

vez que os investimentos estrangeiros não poderiam ser direcionados apenas para regiões 

definidas pelo governo chinês.  

Além do impacto nas Zonas Econômicas Especiais, a China comprometeu-se com a 

implementação imediata do Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas ao Comércio 

– Trims. Antes dos acordos no âmbito da OMC, a China tradicionalmente concedia incentivos 

fiscais e tributários para empresas que se comprometessem com algumas medidas determinadas 

pelo governo, como por exemplo, a exportar certa parcela de sua produção, ou empregar 

determinada porcentagem de matéria local na fabricação de seus produtos. Tais medidas, como 

se sabe, são vedadas pelo Trims. Outra medida importante foi o compromisso da China em 

abolir a concessão de vantagens governamentais para fins de atrair importações e investimentos 

estrangeiros que se comprometessem com a transferência de tecnologia ou estivessem 

relacionados a políticas de offsets ou a pesquisa de desenvolvimento no país. 

O tema defesa comercial concentrou forte atenção por parte dos membros da OMC no 

processo de acessão chinês, em vista de um temor da prática de dumping por empresas chinesas. 

É dizer, os países membros da OMC receavam que o governo chinês concedesse subsídios às 

empresas nacionais ocasionando um surto de importação de produtos chineses e sérios prejuízos 

às indústrias locais dos demais membros. Nesse sentido, a possibilidade de aplicação de 

                                            
11 PRAZERES, Tatiana Lacerda. “A China e a OMC”. Brasil-China: Comércio, Direito e Economia. LEX Editoras 

S.A. e Edições Aduaneiras Ltda. São Paulo – 2005. Pg. 38 
12 PRAZERES, Tatiana Lacerda. “A China e a OMC”. Brasil-China: Comércio, Direito e Economia. LEX Editoras 

S.A. e Edições Aduaneiras Ltda. São Paulo – 2005. Pg. 31-32. 
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medidas antidumping, compensatórias e de salvaguarda foi fortemente discutida, inclusive 

pressionando a China a aceitar tratamento bastante rigoroso, sendo muitas exigências até 

mesmo mais restritivas que aquelas normalmente aplicáveis aos demais membros da OMC13.  

Em razão dos receios em relação ao dumping, e as particularidades do sistema 

econômico do país, a China assumiu estritos compromissos quanto a concessão de subsídios 

pelo governo. Segundo afirma Tatiana Lacerda Prazeres, a China “obrigou-se, por meio do 

Protocolo, a eliminar imediatamente a partir da acessão todos os subsídios que se enquadrem 

na definição do artigo 3º do Acordo sobre Subsídios e Medias Compensatórias [ASMC]”14.  

Além disso, o país também se obrigou a notificar à Organização todos os subsídios que vem 

conferindo, seja aqueles permitidos, bem como aqueles que deveriam ser eliminados, de acordo 

a norma protocolar.  

Interessa registrar que, no que diz respeito a salvaguardas, a China fez significantes 

concessões aos Estados Unidos. É previsto no Protocolo de Acessão Chinês a possibilidade de 

aplicação de “salvaguardas transitórias excepcionais” aos produtos chineses, bem como a 

admissão de que os EUA e outros membros da OMC adotassem uma salvaguarda especial para 

produtos têxteis, até o ano de 200815. Destaque-se que, as salvaguardas, apesar de intituladas 

temporárias, poderiam ser aplicadas aos produtos chineses por um período significativo de 12 

anos.  Ou seja, além do tradicional Acordo sobre Salvaguardas vigente no âmbito da OMC, a 

China comprometeu-se com obrigações adicionais nesse aspecto. Como bem destacou Tatiana 

Lacerda Prazeres, “isso, naturalmente, deveu-se ao receio que, a partir do ingresso chinês na 

OMC, os membros da Organização poderiam receber um influxo grande e repentino de 

mercadorias chinesas capaz de ameaçar certas indústrias domésticas”16, o que demonstra 

nitidamente o nível de concessões que a China teve que se submeter para aprovação de sua 

participação na OMC. 

Por outro lado, o Protocolo de Acessão versou também sobre as empresas estatais que 

atuam no comércio (state-trading enterprises). Nesse sentido, a China comprometeu-se em 

garantir que os procedimentos de compra das empresas estatais sejam totalmente transparentes 

                                            
13 LARDY, Nicholas. “Integrating China into global economy”. Washington: Brookings, 2002, pg. 66.  
14 PRAZERES, Tatiana Lacerda. “A China e a OMC”. Brasil-China: Comércio, Direito e Economia. LEX Editoras 

S.A. e Edições Aduaneiras Ltda. São Paulo – 2005. Pg. 34. 
15 Para aplicação da salvaguarda excepcional temporária, ao invés do serious injury previsto no Acordo de 

Salvaguardas, bastaria apenas a demonstração de market disruption. Nessa base, um membro da OMC pode impor 

cotas apenas em face dos produtos chineses, mesmo que as importações do mesmo produto originado de outros 

países também tenham aumentado. LARDY, Nicholas. “Integrating China into global economy”. Washington: 

Brookings, 2002, pg. 82.  
16 PRAZERES, Tatiana Lacerda. “A China e a OMC”. Brasil-China: Comércio, Direito e Economia. LEX Editoras 

S.A. e Edições Aduaneiras Ltda. São Paulo – 2005. Pg.35. 
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e em consonância com aos acordos da OMC, além de que o governo deveria se abster de 

influenciar no valor, quantidade ou país de origem do que é comprado ou vendido pelas 

empresas estatais.  

Quanto as barreiras tarifárias e abertura de mercado, a China comprometeu-se a reduzir 

gradualmente as barreiras de comércio, de modo a permitir maior acesso ao seu mercado de 

bens e serviços. Comprometeu-se também, a reduzir as tarifas de importação, limitadas a 15% 

para bens agrícolas e a 8,9% para bens industriais. Por sua vez, os subsídios permitidos ficariam, 

restritos a 8,5% do valor total da produção17.  

Um tema importante em relação a China e tratado no seu Protocolo de Acessão à OMC, 

diz respeito à agricultura, setor relevante para a economia chinesa. No documento, é 

estabelecida proibição expressa de concessão ou manutenção de qualquer subsídio para a 

exportação agrícola. O país ainda comprometeu-se em permitir que empresas privadas, até 

mesmo estrangeiras, pudessem importar e distribuir produtos agrícolas, um marco significativo 

de rompimento do monopólio governamental na comercialização e distribuição dos produtos 

agrícolas. Segundo menciona Tatiana Lacerda Prazeres, “em decorrência do Protocolo, houve 

redução da média tarifária chinesa sobre produtos agrícolas para 15%, ainda que tenha sido 

permitida à China a definição de um sistema de cotas tarifárias para os principais produtos 

agrícolas, entre eles, por exemplo, a soja, principal item de exportação brasileira para a 

China”18. Ainda, destaca a autora, que a vedação de subsídios à exportação agrícola foi uma 

exigência que não se fez aos demais membro da OMC.19  

Conforme mencionado acima, na Rodada Uruguai, o tema sobre propriedade 

intelectual foi pela primeira vez trazido para o âmbito das negociações, pelo que, não poderia 

deixar de constar no Protocolo de Acessão chinês os regramentos a ele relacionados. Um dos 

importantes acordos no qual a China se submete é justamente o Acordo sobre Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (“Trips”). A preocupação dos membros da 

OMC, em especial dos Estados Unidos, repousava especialmente sobre a reforma das normas 

chinesas quanto aos direitos sobre a propriedade intelectual, em especial, na capacidade do 

governo chinês implementar os compromissos assumidos e a garantia de observância das 

normas estabelecidas. Tanto é assim que, ficou estabelecido que o Conselho sobre Direitos de 

                                            
17 NAIDIN, Leane Cornet; BRANDÃO, Fernanda; VIANA, Manuela Trindade. “O processo de adesão da China 

e da Rússia à OMC e as implicações para a agenda dos BRICS”. Núcleo de Desenvolvimento, Comércio, Finanças 

e Investimentos. BRICS Policy Center/Centro de Estudos e Pesquisa BRICS. 2012. Pg. 7. 
18 PRAZERES, Tatiana Lacerda. “A China e a OMC”. Brasil-China: Comércio, Direito e Economia. LEX Editoras 

S.A. e Edições Aduaneiras Ltda. São Paulo – 2005. Pg. 36. 
19 PRAZERES, Tatiana Lacerda. “A China e a OMC”. Brasil-China: Comércio, Direito e Economia. LEX Editoras 

S.A. e Edições Aduaneiras Ltda. São Paulo – 2005. Pg. 39. 
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Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio estaria apto a monitorar anualmente as 

obrigações assumidas pela China sobre o tema. Aqui, conforme compreendeu Tatiana Lacerda 

Prazeres, foi uma ilustração clara do tratamento discriminatório conferido à China, uma vez 

que tal sujeição não fora exigida de nenhum outro membro da OMC20. 

A China figura como parte contratante de vários tratados internacionais sobre 

propriedade intelectual, sendo signatária, por exemplo, do Tratado de Berna, e do Tratado de 

Cooperação de Patentes (1994), inclusive, o país já passou por uma série de reformas em sua 

legislação, chegando até mesmo, em instituir normas mais restritivas que o Trips, em alguns 

pontos. Diante disso, observa-se que, na verdade, o desafio chinês em matéria de propriedade 

intelectual relaciona-se sobretudo sobre a implementação das normas existentes, do que 

propriamente à instituição de uma legislação compatível com as normas da OMC.  

Outro tema trazido pela primeira vez nas negociações diz respeito ao comércio de 

serviços. Pelo que entende Tatiana Lacerda Prazeres, esse pode ter sido um dos temais mais 

complexos no processo de acessão da China na OMC. Segundo a autora, a China possuía 

específico interesse em evitar que joint ventures contassem com capital majoritário estrangeiro, 

insistindo, inclusive em limitar operações em determinados setores de serviços como bancário 

e de telecomunicações21. Durante as rodadas de negociações, a China acabou por ceder a 

abertura para exportação/importação de serviços profissionais, seguros, distribuição interna de 

mercadorias, audiovisuais, turismo, entre outros. Além disso, ainda que não em sua totalidade, 

setores altamente cobiçados, como financeiro e bancário, foram abertos a prestadores de 

serviços estrangeiros.  

No que diz respeito ao setor de serviços, o de telecomunicações, um dos setores mais 

importantes, e até mesmo considerado como estratégico por alguns países, foi objeto de 

concessões pela China, no Protocolo de Acessão. Com sua participação na OMC, pela primeira 

vez, o país teve empresas estrangeiras prestando serviços de telecomunicação, como de internet 

e de telefonia móvel. Enfatize-se que, como todos os membro das OMC, a China também 

definiu as suas exceções à abertura para o comércio de serviços, os quais continuariam sob o 

controle do governo mesmo após a acessão à OMC.  

Isto posto, é possível perceber que a China assumiu compromissos adicionais quanto 

a abertura de setores da economia que permaneceram fechados para vários outros membros da 

                                            
20 PRAZERES, Tatiana Lacerda. “A China e a OMC”. Brasil-China: Comércio, Direito e Economia. LEX Editoras 

S.A. e Edições Aduaneiras Ltda. São Paulo – 2005. Pg. 40. 
21 PRAZERES, Tatiana Lacerda. “A China e a OMC”. Brasil-China: Comércio, Direito e Economia. LEX Editoras 

S.A. e Edições Aduaneiras Ltda. São Paulo – 2005. Pg. 37. 
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OMC, como por exemplo os setores de telecomunicações, serviços financeiros e bancários. 

Henry Gao22, fazendo referência à Aaditya Mattoo23, afirma, por exemplo, que os 

compromissos assumidos pela China quanto ao comércio de serviços, em termos de cobertura 

e abertura de mercado foram mais amplos e rigorosos que aqueles assumidos por outros 

membros da OMC, chegando a declarar os compromissos assumidos pela China no âmbito do 

Acordo Geral sobre Comércio de Serviços como o programa de reforma dos serviços mais 

radical negociado na OMC. 

Por fim, cabe mencionar que o Protocolo de Acessão da China traz em um de seus 

anexos cronograma para eliminação progressiva das barreiras não-tarifárias, bem como 

proibição quanto a limitação não-tarifária adicional à importação que possa vir a ser adotada 

pelo país, mesmo que não expressamente previstas nos acordos da OMC. Uma das obrigações 

assumidas pela China ao ingressar na OMC foi em adotar tarifa média consolidada de 15% 

sobre os produtos agrícolas e de 8,9% para os produtos industriais, além disso, comprometeu-

se em consolidar 100% das suas linhas tarifárias24, vinculando-se juridicamente a não aumentar 

o imposto de importação além do patamar ajustado no âmbito dos acordos da OMC25. Importa 

mencionar que um grande número de membros da OMC até os dias atuais não se comprometeu 

em consolidar todas as suas linhas tarifárias, como fez a China e o Brasil, de modo que mantêm 

assim margem de manobra na definição de suas políticas aduaneiras.  

Segundo os estudos de Henry Gao26, a China assumiu o dever de traduzir todas as 

suas leis e regulamentos de comércio exterior para uma das línguas oficiais da Organização 

Mundial do Comércio, ou seja, para o inglês, francês ou espanhol, ao passo que tal obrigação 

não é exigida de nenhum outro membro. Em segundo lugar, a China permitiu que suas políticas 

comerciais fossem revisadas pela Organização todos os anos desde a sua adesão, sendo a última 

revisão no mais tardar no décimo ano após sua acessão à OMC. Contudo, em regra geral, o 

mecanismo normal de revisão das políticas comerciais ocorre a cada quatro anos contados a 

                                            
22 GAO, Henry. “China’s participation in the WTO: A lawyer’s perspective”. Singapore Year Book of 

International Law and Contributors. 2007. Pg. 53. 
23 MATTO, Aaditya. “China’s Accession to the WTO: The Services Dimension”. 2003. Journal of International 

Economic Law 300. 
24 Segundo definição do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (“ICONE”), Linha 

tarifária é a representação precisa e detalhada de um produto de acordo com o sistema harmonizado (SH). Estas 

linhas estão harmonizadas internacionalmente quando representadas até 6 dígitos. Todavia, elas podem ser 

utilizadas e difundidas pelos países em níveis superiores a 6 dígitos, não havendo, neste caso, essa harmonização 

internacional de nomenclaturas. Assim, acima de 6 dígitos do SH as tarifas não são comparáveis 

internacionalmente. Disponível em < http://www.iconebrasil.org.br/biblioteca/glossario/letra/l> 
25 PRAZERES, Tatiana Lacerda. “A China e a OMC”. Brasil-China: Comércio, Direito e Economia. LEX Editoras 

S.A. e Edições Aduaneiras Ltda. São Paulo – 2005. Pg. 33. 
26 GAO, Henry. “China’s participation in the WTO: A lawyer’s perspective”. Singapore Year Book of 

International Law and Contributors. 2007. Pg. 54. 
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partir da acessão de cada membro. Destaque-se que, também, a China obrigou-se a conceder 

tratamento nacional a indivíduos estrangeiros, e empresas com investimento estrangeiro, 

enquanto que a cláusula de tratamento nacional da OMC abrange apenas as medidas aplicáveis 

aos produtos.    

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como bem afirmou Tatina Lacerda Prazeres a respeito do longo processo da acessão 

chinesa à OMC, “não apenas 15 anos de negociações, mas também cerca de 900 páginas de 

acordos foram necessários para que a China viesse a fazer parte da OMC”27.  

Contudo, é inegável que a entrada da China na OMC fortaleceu o comércio 

internacional e nacional. Segundo Yanling Wang28, presidente da Chinese Economists Society 

de 2010 a 2011, na primeira década após a adesão da China à OMC, sua economia tornou-se a 

segunda maior do mundo, bem como um dos maiores parceiros econômicos para as principais 

economias mundiais. Além disso, a China tem sido o maior receptor de investimentos 

estrangeiros diretos entre os países em desenvolvimento 

Fato é que, na primeira década após seu ingresso na OMC, a China testemunhou 

notável crescimento. Em 1987, as exportações da China representavam cerca de 1,82% das 

exportações mundiais, sendo que, em 2001, sua participação nas exportações mundiais subiu 

para 4,48%, em 2008, atingiu 9,35% e em 2010, representava 10,57% das exportações 

mundiais29 (Tabela 1 do Anexo II).  

Ainda na primeira década como membro da OMC, a China apresentou mudanças 

significativas na sua política e economia, registrando nesse período uma média de crescimento 

do produto interno bruto (PIB) de 10% ao ano, vindo a se tornar o segundo maior país em fluxo 

comercial, bem como o maior exportador e segundo maior importador30. No setor dos serviços, 

o país tornou-se o quarto maior exportador e terceiro maior importador31.  

                                            
27 PRAZERES, Tatiana Lacerda. “A China e a OMC”. Brasil-China: Comércio, Direito e Economia. LEX Editoras 

S.A. e Edições Aduaneiras Ltda. São Paulo – 2005. Pg. 44. 
28 WANG, Yanling. 2012. “Ten years after accession to the WTO: China and the world economy”. The Journal of 

China and Global Economics. Vol. 1. Pg 46. 
29 WANG, Yanling. 2012. “Ten years after accession to the WTO: China and the world economy”. The Journal of 

China and Global Economics. Vol. 1. Pg 4.. 
30 MARTINA, Michael. “Analysis> after 70 years, China’s WTO ride could get bumpier”. Reuters. 29.11.2011. 

Disponível em: < http://www.reuters.com/article/us-china-wto-anniversary-idUSTRE7AS0BM20111129> 
31 YI, Xiaozhun. “A Decade in the WTO, a Decade of Shared Development”. In: A Decade in the WTO: 

Implications for China and Global Trade Governance. Genebra: ICTSD, dezembro/2011. Disponível em:  < 

http://www.ictsd.org/downloads/2011/12/2011-ebook-on-china-and-wto.pdf> 
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As empresas de investimento estrangeiro têm desempenhado um importante papel na 

exportação de produtos chineses. As empresas de propriedade privada gradualmente, e de forma 

constante, também aumentaram suas exportações, ao passo que as empresas estatais 

declinaram. Por exemplo, em 2007, para todas as exportações da China, 57,10% foram 

efetuadas por empresas de investimento estrangeiro, 18.46% por empresas estatais, e 20,32% 

por empresas privadas32 (Tabela 2 do Anexo II).  

Além do crescimento comercial, a acessão da China na OMC possibilitou a 

diversificação dos seus parceiros comerciais, especialmente no que se refere aos países em 

desenvolvimento e menos desenvolvidos. O país se tornou um dos maiores parceiros comerciais 

do Brasil, Austrália, Japão e Áfrico do Sul33. Nesse aspecto cumpre destacar, inclusive, a 

participação da China no BRICS, e o seu importante papel no grupo, encabeçando como uma 

das maiores economias. 

Outro grande impacto relacionado à participação da China na OMC está associado ao 

âmbito jurídico do país. Isso porque, na primeira década da sua participação, foram cerca de 

3.000 leis nacionais e 190.000 leis de âmbito local promulgadas ou alteradas para adaptação da 

legislação chinesa às regras e princípios da OMC34. 

Atualmente, segundo as estatísticas da OMC, em 2015, a China foi a única economia 

com crescimento positivo tanto para as exportações, quanto para as importações de 

mercadorias. Nesse ano, a China foi líder de exportações, acumulando um total de U$$ 2.27 

trilhões em exportação, representando 14% das exportações mundiais, seguida pelos Estados 

Unidos (US$ 1.50 trilhões – 9%), Alemanha (US$ 1.33 trilhões – 8%) e Japão (US$ 624 bilhões 

– 4%). Em relação as importações de mercadorias, a China representa a segunda posição do 

ranking mundial de maior importador, 10% das importações mundiais, com US$ 1.68 trilhões 

de dólares em importações. O primeiro lugar é dos Estados Unidos, com U$$ 2.31 trilhões de 

dólares, representando 14% das importações mundiais35 (vide Tabela A6 do Anexo III). 

No que concerne ao comércio de serviços, segundo as estatísticas da OMC, em 2015 

os Estados Unidos mantêm a primeira posição nas relações comerciais de serviços. Em 

                                            
32 WANG, Yanling. 2012. “Ten years after accession to the WTO: China and the world economy”. The Journal of 

China and Global Economics. Vol. 1. Pg 46. 
33 SINGH, Harsha V. “WTO Membership: Impact on China and Global Trade”. In: A Decade in the WTO: 

Implications for China and Global Trade Governance. Genebra: ICTSD, dezembro/2011. Disponível em:  < 

http://www.ictsd.org/downloads/2011/12/2011-ebook-on-china-and-wto.pdf>. 
34 NAIDIN, Leane Cornet; BRANDÃO, Fernanda; VIANA, Manuela Trindade. “O processo de adesão da China 

e da Rússia à OMC e as implicações para a agenda dos BRICS”. Núcleo de Desenvolvimento, Comércio, Finanças 

e Investimentos. BRICS Policy Center/Centro de Estudos e Pesquisa BRICS. 2012. Pg. 10. 
35 World Trade Organization. International Trade Statistics 2016. Pg 46. Disponível em: 

<https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf> 
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contrapartida, em relação as importações, a China ocupa a segunda posição do ranking mundial, 

e a terceira posição como maior exportador do mundo36 (vide Tabela A8 do Anexo III). 

É preciso destacar que há também aspectos problemáticos relacionados à acessão 

chinesa na OMC. Um dos pontos mais criticados foi justamente o fato das regras aplicadas à 

China terem sido muito mais restritivas que as normalmente aplicadas aos países membros da 

Organização. Outro desafio, é justamente quanto a implementação das normas acordadas no 

âmbito da Organização pelo governo chinês. Além desses aspectos gerais, outro fato está 

associado à desvalorização cambial do Yuan, bem como a presença, ainda, do favorecimento 

de empresas nacionais pelo governo chinês em processos de licitação, tarifas e concessão de 

subsídios. 

No âmbito da OMC, as disputas envolvendo a China totaliza, atualmente, 194 casos, 

sendo em 15 casos, como reclamante, em 39 casos como reclamada, e em 140 casos como 

terceiro interessado, considerado um dos países mais acionados no âmbito do Órgão de Solução 

de Controvérsias da OMC37, o que demonstra as dificuldades na implementação/adequação do 

país as regras do sistema multilateral. 

Fato é que, apenas recentemente a China deixou de ser controlada rigorosamente pelas 

fiscalizações as quais se submeteu no âmbito da OMC, o que pode levar o país a duas vertentes, 

seja de desafio no cumprimento das regras acordadas, seja no desenvolvimento e crescimento 

das relações comerciais. Contudo, é incontestável que, ao longo dos anos a China se mostrou 

um país extremamente importante para o comércio mundial, sendo considerado um dos maiores 

mercados mundiais, bem como um participante comercial à altura das grandes economias 

capitalistas. Apesar de quase 16 anos da sua acessão na OMC, na linha histórica ainda é cedo 

para dirimir todos os impactos positivos e negativos desse fato. 

Conclui-se que, a despeito da longa jornada para o ingresso da China na OMC e todas 

as consequências daí advindas, nas palavras de Tatiana Lacerda Prazeres, “tem-se apenas a 

convicção de que o ingresso do país mais populoso do mundo na OMC, com mercado 

extremamente promissor, e com participação ativa no comércio internacional representa fato 

dos mais significativos para o sistema multilateral de comércio desde os seus primórdios”. Fato 

é que, até os dias atuais, a China já se mostrou uma economia à altura das grandes potências 

capitalistas. 

                                            
36 World Trade Organization. International Trade Statistics 2016. Pg 46. Disponível em: 

<https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf> 
37 Dispute cases involving China. Disponível em < 

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm> 

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_
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ANEXO I 

 

RESUMO CRONOLÓGICO DA ACESSÃO CHINESA À OMC 

 

ANO FATOS 

Maio/1948 A China foi um dos primeiros signatários do GATT 

Maio/1950 Taiwan sai do GATT 

1984 A China obtém o estatuto de observador do GATT 

Julho/1989 O GATT suspende as convenções depois de Tiananmen 

Setembro/1992 O GATT negocia a entrada de Taiwan 

Outubro/1992 O GATT negocia a entrada da China 

Janeiro/1995 Criação da OMC 

Julho/1995 A China obteve o estatuto de observador da OMC 

Agosto/1998 Acordo de negociação bilateral Coréia-China 

Maio/1999 Pequim suspende conversações depois de bombardeio da embaixada 

chinesa em Belgrado, pela NATO 

Julho/1999 Acordo de negociação bilateral com Japão e Austrália 

Novembro/1999 Acordo de negociação bilateral EUA-China 

Maio/2000 Acordo de negociação bilateral UE-China 

Setembro/2001 Acordos Multilaterais 

Novembro/2001 Conferência Ministerial que aprovou a entrada da China na OMC. 

Dezembro/2001 A China torna-se o 143º membro da OMC. 
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FONTE: WANG, Yanling. 2012. “Ten years after accession to the WTO: China and the world economy”. The 

Journal of China and Global Economics. Vol. 1. 
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FONTE: WANG, World Trade Organization. International Trade Statistics 2016. Disponível em: 
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