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INTRODUÇÃO  

 

Os países da região da Ásia-Pacífico nas últimas décadas vêm tendo cada vez mais 

papel central no âmbito internacional. Com cadeias de valor extremamente complexas, a 

região pode ser entendida como a fornecedora mundial de manufaturas. Por conta disso, 

as relações comerciais entre esses países quase sempre foram estáveis e cooperativas. 

Entretanto, ao contrário de outras regiões como Europa e América do Norte, a Ásia-

Pacífico não possuía (até meados da década de 2010), um projeto de integração 

econômica e comercial do porte da União Europeia e NAFTA.  

A ASEAN surge em agosto de 1968 visando lidar muito mais com questões 

geopolíticas – levando em conta o contexto da Guerra Fria-, do que questões que levassem 

ao estabelecimento de um bloco econômico forte e estruturado para a região. Além do 

mais, na época de sua criação, apenas cinco países asiáticos eram membros e não 

possuíam tanto peso frente ao sistema internacional. Nas décadas seguintes do século XX 

desenvolve-se também uma cultura na região de estabelecer acordos comerciais 

bilaterais. Esses acordos muitas vezes se sobrepunham e por isso tinham sua eficácia 

comprometida. Isso piora frente a crise financeira asiática de 1997, que diminui 

expressivamente os investimentos estrangeiros nesses países. A solução foi começar a 

olhar cada vez mais para dentro da ASEAN e para seus parceiros regionais. É neste 

contexto que vemos o início dos movimentos para as negociações dos mega-acordos.  

 Influenciado pela crise de 2008, os Estados Unidos lideram as negociações para 

o Acordo de Associação Transpacífico (TPP), que é assinado em fevereiro de 2016. O 

Acordo possui doze signatários, na Ásia (Japão, Brunei, Malásia, Cingapura e Vietnã), na 

Oceania (Austrália e Nova Zelândia), na América do Norte (Estados Unidos, Canadá e 

México) e na América do Sul (Peru e Chile). O acordo tem como base a arena de discussão 

oferecida pela APEC. Entretanto, apenas um ano após a ratificação do acordo, Donald 

Trump é eleito presidente dos EUA com um discurso nacionalista contrário ao 

multilateralismo, retirando assim o país do recém-nascido TPP. Sem seu maior 

financiador, o Acordo fica estagnado. CPTPP (Acordo Integral e Progressivo de Parceria 

Trans-Pacífico) é criado a partir do texto TPP, porém perde grande parte do seu 

engajamento já que os EUA não participam. Os membros se comprometem a eliminar 
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quase todas as tarifas e encargos de importação sobre produtos e aceitar obrigações 

comuns sobre regulamentos alimentares, proteções ambientais, economia digital, 

investimento, trabalho e serviços financeiros, entre outros.  

Todavia, o crescimento e expansão chinês desde da virada do milênio não pode 

ser ignorada. A China não participa do TPP, e muito menos do CPTPP, o que faz com 

que o segundo maior player comercial do mundo fosse excluído de um mega-acordo 

dentro da sua própria região. Em 2013 se iniciam as negociações da Parceria Econômica 

Integral Regional (RCEP), com foco apenas nos países asiático e da Oceania. Criado 

sobre os tratados já existentes de livre comercio (TLCs) da ASEAN+1, o RCEP é assinado 

apenas em janeiro de 2022 e é considerado o atual maior acordo comercial do mundo. 

Abrangendo 15 países (Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, 

Cingapura, Tailândia, Vietnã, Austrália, China, Índia, Japão, Coréia do Sul e Nova 

Zelândia) entre eles 7 signatários do CPTPP, corresponde à 31% do PIB global. Além 

disso, afasta a influência estadunidense na região que solidifica os laços com a China – 

cartada importante frente a guerra comercial. 

Dessa maneira, este trabalho tem como objetivo entender como esses dois mega-

acordos, CPTPP e RCEP, promovem para uma integração não apenas comercial, mas 

também econômica na região da Ásia-Pacífico. Para isso, o capítulo 1 busca entender, por 

meio de uma breve historiografia, quais formas o regionalismo asiático assume, o que o 

difere dos blocos econômicos ao redor do globo e também por que a região foi uma das 

últimas a buscar uma real integração econômica. Já nos capítulos 2 e 3, olhamos afundo 

os textos do CPTPP e do RCEP, respectivamente, focando principalmente nos temas e 

capítulos que se alteram entre um acordo e outro.  

 

CAPÍTULO I-   HISTÓRICO DA INTEGRAÇÃO ECONÔMICA NA 

ÁSIA-PACÍFICO 

 

 REGIONALISMO NA ÁSIA  

Antes de começarmos a olhar para a "retardatária" integração regional na Ásia (e 

Pacífico) precisamos, primeiramente, definir o conceito de regionalismo: o que implica e 

quais são as vantagens e desvantagens de se adotar esse tipo de posicionamento. Pode-se 
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afirmar que o regionalismo tem como propósito “reorganizar as fronteiras nacionais”, de 

forma permitir que os governos tenham melhores condições de inserção no cenário global. 

O aspecto econômico tem grande centralidade, mas também é uma fortíssima ferramenta 

política.   

O motivo da cooperação econômica regional é muitas vezes político e também 

econômico. Para a União Europeia (UE), por exemplo, que não tem uma 

política externa ou de segurança comum, a política comercial representa o 

único instrumento disponível para influência externa. (DRAKE-

BROCKMAN; DRYSDALE, 2002, p.2. Tradução minha) 

O regionalismo é marcado por opositores e defensores. Há quem diga que as 

criações de blocos econômicos produzem contratempos à eficiência do sistema de 

comércio internacional da Organização Mundial do Comércio (OMC). Pois acordos 

bilaterais e sub-regionais poderiam levar a proliferação de mecanismos não transparentes 

e não coerentes com as diretrizes da Organização que aumentariam os custos de se fazer 

negócio. Quanto mais novos arranjos forem sendo feitos, mais complexa será a teia de 

emaranhado de novas regras – o chamado efeito “spaghetti bowl” (DRAKE-

BROCKMAN; DRYSDALE, 2002). Além disso, pode ser entendido como um ambiente 

desfavorável à liberalização do comércio, por prejudicar os não-participantes, via 

medidas discriminatórias. (BHAGWATI,1992; PANAGARIYA, 1994; apud 

MARCHIORI, 2002, p. 3). 

Os defensores do regionalismo afirmam que isso seja uma etapa necessária no 

processo de liberalização do comércio e investimentos internacionais. Esses 

projetos seriam previstos e permitidos pelo Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas 

(GATT)1, além de fortalecer o comprometimento dos países na busca de soluções 

comuns  e gerar estabilidade. Dessa maneira, o regionalismo toma duas formas: uma 

“aberta” - visa a integração- e uma "fechada" - que visa isolar seus participantes, sendo 

contrário às ideias de globalização. A primeira forma, a “aberta” é definida por objetivo 

de inserção de economias nacionais no contexto mundial, prevendo um baixo nível de 

institucionalização, liberalização unilateral do comércio/investimentos e respeito às 

práticas não-discriminatórias entre estados. “O regionalismo aberto facilita as interações 

intra-regionais e a cooperação inter-regional como incentivo para o crescimento 

                                                             
1 Artigo XXIV do GATT: é permitida a existência de acordos regionais desde que os mesmos contemplem 

ampla gama de fluxos comerciais entre os participantes, não exista discriminação contra os não-

participantes e o livre comércio seja atingido em determinado momento. 
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econômico" (KIM e KOO,1997. apud MARCHIORI, 2002, p.4). Já a segunda forma, a 

"fechada", sustenta a preservação dos valores internos como forma de enfrentar os 

desafios frutos da globalização. Nesta forma há uma institucionalização maciça das 

relações sob o controle de organismos supranacionais além de se adotar medidas 

discriminatórias. 

Para os membros da OMC, o melhor guia para as relações comerciais 

está incorporado nos princípios da OMC de transparência, não discriminação 

e tratamento nacional. Embora as regras da OMC sobre RTAs sejam fracas e 

não inibam, na prática países membros, no entanto, é importante minimizar, 

através de um projeto cuidadoso de quaisquer novos acordos, os custos e riscos 

potenciais associados ao regionalismo. O artigo XX1V do GATT permite o 

afastamento do princípio da não-discriminação para redução dos direitos 

aduaneiros e "outras" barreiras comerciais em RTAs se substancialmente os 

comércios é coberto e se não forem construídas novas barreiras. O artigo V do 

GATS permite integração econômica em serviços que abrange 
substancialmente todo o comércio de serviços e substancialmente todos os 

setores de serviços. A noção de "substancialmente todos" é vaga; a noção geral 

de "substancialmente todos" é vaga. A regra geral é de pelo menos 80%, mas 

é claro que isto precisa ser esclarecido. (DRAKE-BROCKMAN; 

DRYSDALE, 2002, p.9. Tradução minha) 

Há também a presença de uma terceira alternativa, de um chamado regionalismo 

desenvolvimentista, que permite a gradual inserção econômica dos países sem que a 

produção ou o nível de bem-estar internos sejam prejudicados pela competição externa 

(MITTELMAN, 1996. Apud MARCHIORI, 2002, p.4). Pode ser entendido como uma 

espécie de regionalismo híbrido (que mistura as duas formas anteriores) onde há uma 

estreita relação entre capital e Estado, no sentido que o papel econômico estatal é 

altamente influenciado pelo setor privado. A ASEAN (Associação das Nações do Sudeste 

Asiático) e a APEC (Cooperação Econômica Ásia- Pacífico) são bons exemplos desse 

tipo híbrido.  

Tendo essa base sobre o regionalismo apresentada, nós voltamos a atenção agora 

para as iniciativas regionais na Ásia-Pacífico. Elas refletem o próprio processo de 

industrialização da região, que se deu de maneira diferente de outros países em 

desenvolvimento na América Latina e África, por exemplo. A industrialização asiática se 

dá por um modelo exportador, no qual o Japão encabeça o processo produtivo realocando 

atividades menos tecno-intensivas para os países vizinhos. Cria-se assim uma interação 

comercial informal e dependente de governos nacionais para se manter estável. O 

surgimento de novas instituições – intragovernamentais, mas ainda assim com sua parcela 

privada-, a partir da década de 1990, para reduzir os custos da expansão comercial foram 

de grande importância para a região Ásia-Pacífico. Por outro lado, as instituições de 
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integração presentes na América do Norte e na União Europeia, que possuem grandes 

elementos discriminatórios, não excluem as pressões do mercado de desempenharem um 

papel importante na expansão do comércio nessas regiões (DRYSDALE; GARNAUT, 

2000). Na virada do milênio, a região começa a mostrar interesse em um o crescimento 

econômico e comercial baseado em um desenvolvimento das relações de integração 

regional. Essa mudança de atitude é impulsionada por três fatores principais: o 

surgimento (e sucesso) de grandes blocos regionais como União Europeia e o NAFTA 

(Acordo de livre-comércio da América do Norte), na América do Norte; a Crise 

Financeira Asiática de 1997, que assolou a região; a carência de uma representação forte 

e coesa da Ásia frente às organizações internacionais.  

Entende-se, portanto que o regionalismo é um fenômeno que surge no contexto 

de um sistema internacional pós-Segunda Guerra, no qual diversos países eram "recém-

nascidos'' e necessitavam do apoio um do outro para garantir a segurança de sua 

soberania. A distinção entre os termos “integração de mercado” e “integração 

institucional” são uteis para distinguirmos a integração econômica europeia e a da Ásia-

Pacífico. Esse foi o caso de diversos países do sudeste asiático (SEA) que entre as décadas 

de 1950 e 1960 estavam deixando de ser colônias. 

 A ASEAN 

O que começa como uma aliança militar, rapidamente adquire formas de 

cooperação econômica.  É neste contexto que temos o surgimento das bases que dariam 

origem a Associação de Nações do Sudoeste Asiático, ASEAN (KELING; SOM; 

SALUDIN; SHUIB; AJIS, 2011). A ideia de concentrar suas forças conjuntas em 

desenvolvimento econômico por meio de alguns acordos multi e bilaterais, a Asian 

Friendship and Economic Treaty (SEAFET), acordado em 1959, sendo um deles. Era um 

acordo que se restringia a economia, o comércio e a educação, mas não foi levado a frente 

por conta de discordâncias entre os membros. Em 1961, criou-se a Associação do Sudeste 

Asiático (ASA), entre Malásia, Tailândia e Filipinas, com o objetivo de cooperação 

econômica, científica e sociocultural, que oferecia também um ambiente de treinamento 

e pesquisa conjunto. Novamente, o projeto não seguiu em frente por conta de desavenças 

internas, assim como seu sucessor MAPHILINDO (Malásia, Filipinas e Indonésia).  
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Percebe-se um padrão onde todas as tentativas se veem frustradas devido à falta 

de consenso entres os membros, o que acaba gerando uma certa tensão na região. A 

conferência realizada em Bangkok em 1967 é a solução que os líderes regionais 

encontram para acalmar os ânimos e realinhar objetivos e interesses em comum. Dessa 

conferência é produzida a Declaração de Bangkok, em 8 de agosto do mesmo ano, que 

estabelece a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Neste primeiro 

momento, a ASEAN apenas contava com a participação de cinco países: Tailândia, 

Malásia, Cingapura, Indonésia e Filipinas.  A mudança na estrutura com o fim da Guerra 

Fria na década 1990, foi fator decisivo para o processo de globalização na Ásia pois levou 

países que antes estavam sob influência do bloco comunista a buscarem uma expansão de 

seus mercados e uma maior abertura de suas economias. É neste contexto que países da 

Indochina como Brunei, Camboja, Laos, Vietnã e Myanmar passam a ser membros da 

Associação. 

A Declaração de Bangkok estabelecia princípios e objetivos gerais da Associação, 

como: a ASEAN não é um pacto militar e sim uma organização que visa estabelecer 

cooperação econômica, política e sociocultural, levando em conta a proteção dos 

interesses mútuos dos seus membros; a Associação se baseia nos princípios fundadores 

da Organização das Nações Unidas e incentiva seus membros a seguir as preliminares 

descritas na Carta. Busca também promover a uma cooperação efetiva no setor agrícola, 

industrial, ampliando comércio de maneira a melhorar a qualidade de vida na região. 

Entretanto, mesmo em diversas conferências que aconteceram posteriormente à Bangkok, 

não se discutiu uma estruturação organizacional e operacional que fosse estável suficiente 

para que que a Organização tivesse eficácia real. Apenas em novembro de 1971, em Kuala 

Lumpur, se produz uma Declaração que se debruça sobre questões práticas e 

operacionais. Além disso, define-se duas características centrais da Associação: (i) A 

ASEAN concorda com a implementação de uma política neutra no sudeste asiático. A 

ASEAN ajudará toda superpotência a evitar sua interferência nesta região. (ii) A ASEAN 

busca alcançar Paz, Liberdade e Neutralidade no Sudeste Asiático. (KELING; SOM; 

SALUDIN; SHUIB; AJIS, 2011).   

Entre 1967 e 1976, a ASEAN ainda possuía uma estrutura organizacional fraca e 

o comitê eleito não era claro e se sobrepunha em diversos aspectos. Na Conferência de 

Bali em 1976, determina-se os cinco componentes chave da estrutura da ASEAN: 1. São 

realizadas reuniões dos Chefes de Estado da ASEAN para programas de cooperação; 2. 
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Reunião dos Ministros das Relações Exteriores da ASEAN, realizada uma vez por ano; 

3. As reuniões dos Ministros da Economia da ASEAN são realizadas duas vezes por ano; 

4. Conferência dos outros Ministros da ASEAN 5. Conferência dos Secretariados da 

ASEAN. (KELING; SOM; SALUDIN; SHUIB; AJIS, 2011). Essa formalização da 

instituição impede a sobreposição, de agendas e das Partes, de maneira que reduz os 

custos operacionais da Associação. Os governos nacionais, dessa forma, se tornam 

mecanismos de controle e equilíbrio, responsáveis pela definição das políticas que 

regulam a ação dos agentes privados (MARCHIORI, 2002). No mesmo ano da 

Declaração de Bali ser publicada, acontece a reunião entre os Ministros da Economia que 

decidem, enfim, um plano de ação. O que foi acordado em 1976 é o projeto de 

industrialização dos países da ASEAN, onde cada membro seria alocado a um projeto 

específico. Envolveu investimentos entre US$250 milhões e US$350 milhões, de 

propriedade conjunta dos membros. Os projetos se voltavam para a pesquisa, 

desenvolvimento e produção de fertilizantes com o objetivo de serem exportados para 

demais países da região. 

  O Plaza Accord2 , assinado em setembro de 1985, foi um ponto decisivo para a 

região. Após o acordo a divisão interacional do trabalho por empresas multinacionais 

(MNCs) começa a acontecer em um ritmo mais acelerado devido ao iene elevado e ao 

dólar desvalorizado. O investimento estrangeiro direto (IDE) do Japão nas economias 

asiáticas recém industrializadas e, principalmente, nos membros da ASEAN aumentou 

rápida e significativamente. Para além disso, os países da ASEAN fizeram uma mudança 

drástica em suas políticas de capital estrangeiro em meados da década de 1980, que foram 

fundamentais da criação das condições para a cooperação econômica intra-ASEAN.  

A Zona de Livre Comércio da ASEAN (AFTA) foi estabelecida em 1991, 

significando que todos os bens produzidos pelos países da ASEAN podem ser 

comercializados entre os membros sob uma tarifa mínima ou um sem qualquer tarifa. É 

dada prioridade a 11 indústrias, onde a eliminação de tarifas é para mercadorias em 11 

                                                             
2 O Acordo Plaza foi um acordo conjunto assinado em 22 de setembro de 1985, no Hotel Plaza em Nova 
York, entre a França, a Alemanha Ocidental, o Japão, o Reino Unido e os Estados Unidos, para desvalorizar 
o dólar americano em relação ao franco francês, o marco alemão, o iene japonês e a libra esterlina 
britânica, intervindo nos mercados monetários. O dólar americano depreciou-se significativamente desde 
a época do acordo até ser substituído pelo Acordo do Louvre em 1987. Alguns comentaristas acreditam 
que o Acordo do Plaza contribuiu para a bolha de preços dos ativos japoneses do final dos anos 80. 
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setores, entre elas: a eletrônica, indústria madeireira e automotiva, agroindustrial e 

pesqueira, linhas aéreas e turismo, produtos de borracha e têxtil. Entretanto, a ASEAN 

foi profundamente abalada pela crise financeira de 1997, que se iniciou na Tailândia. 

Rapidamente os países do bloco passam a ter crescimento econômico negativo, 

diminuição da demanda e estagnação de investimentos estrangeiros diretos. A crise levou 

a uma mudança de atitude na região, que agora observava um rápido desenvolvimento, 

modernização e aumento da influência da China. Além disso, há uma dificuldade no 

processo de liberalização promovida pela OMC. Tudo isso levou a um aprofundamento 

da cooperação intra-ASEAN (SHIMIZU, 2O21).  

Como forma de lidar com a crise na região as três superpotências China, Japão e 

Coréia do concordaram em participar da ASEAN. Cria-se assim a chamada ASEAN+3. 

A cooperação estreita as relações políticas em matéria de segurança também. De uma 

perspectiva econômica, os ganhos comerciais são maiores onde os países parceiros têm 

economias complementares. E, apesar de ser de interesse escolher parceiros com altas 

complementaridades, a realidade é que frequentemente os países escolhem parceiros cuja 

as economias não ameaçam seus setores "sensíveis", como é o caso da China e ASEAN 

(DRAKE-BROCKMAN; DRYSDALE, 2002).  

 O que a manteve a ASEAN estável durante 4 décadas foi a proximidade dos 

governos nacionais e a capacidade da Associação de agir reservadamente. 

(MARCHIORI, 2002). Portanto, pode ser entendida como um importante agente de 

integração econômica regional pelo seu sucesso em tratar adequadamente os interesses 

de seus membros, se fundamentando em um complexo conjunto de regras informais e 

traços culturais que acomoda as perspectivas de seus participantes de maneira coesa – ou 

o “modo ASEAN de agir”.  

 ASEAN E CHINA  

Logo no início da Guerra Fria, quando os países do Sudeste Asiático estavam 

deixando de ser colônias e buscando se apresentar frente ao sistema internacional como 

Estados soberanos independentes, a China representava uma ameaça. Com o 

fortalecimento dos laços entre Estados Unidos e China no início da década de 1970, se 

começa a produzir novas dinâmicas entre os governos comunista e liberais na região. A 
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modernização da China ao final do século a aproxima ainda mais da ASEAN, 

principalmente em termos econômicos e comerciais.  

Os laços comerciais entre a ASEAN e a China floresceram e aumentaram 

quando um memorando de entendimento (MOU) sobre cooperação em 
transportes foi selado em 1996. O objetivo é fortalecer a cooperação dos dois 

países no campo dos transportes e incentivar a Área de Livre Comércio 

ASEAN-China. O compromisso da China com a ASEAN foi confirmado pela 

proposta do país de estabelecer um grupo de figuras da ASEAN-China que 

estuda e recomenda a direção futura de ambos os lados da relação. A ASEAN-

China também emitiu uma declaração sublinhando vários campos para realizar 

cooperação regional durante 2005 a 2010. Esta declaração visa ancorar a paz, 

o desenvolvimento e a prosperidade nesta região. (KELING et al, p. 181, 2011. 

Tradução minha)  

A interação da China com a ASEAN pode ser vista sob duas perspectivas. A 

primeira sendo como uma identificação e interesse de crescimento regional por parte da 

China, beneficiando as economias em desenvolvimento da ASEAN. Uma vez que ajuda 

a estimular a inserção da FTA no mercado internacional. A entrada do país na ASEAN+3 

conferiu à Associação um status e reconhecimento de grupo econômico a nível global. 

Além disso, ao ter como parceiros fixo Malásia, Tailândia, Filipinas e Indonésia, 

permite que os países membros façam a fácil transferência de tecnologia e técnica. Tudo 

isso faria com que a imagem da China para o mundo transparecesse sua nova roupagem 

de abertura para o mercado global, se afastando da imagem da recém falecida União 

Soviética. 

A segunda perspectiva é de que com o desmantelamento da URSS e o fim da 

Guerra Fria, não haveria alguém para “bater de frente” com os Estados Unidos. A 

ascensão da China como potência na Ásia e Pacífico implica em um balanceamento de 

poder com os norte-americanos. Com a ASEAN+3 cria-se uma dependência do mercado 

chinês que barra uma dominação norte-americana na região. Isso vem a ser algo de 

extrema importância quando formos olhar mais a frente para a falência do CTPP e o 

surgimento do RCEP, tendo esse embate China X EUA como catalisador desses acordos.  

 APEC  

A Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) surge no final da década de 1980 

com a função de ser um fórum de discussão sobre a liberalização do comércio e 

investimentos na região. Mesmo com seu grau pouco institucionalizado, os membros 

usam a APEC como ambiente para pensar estratégias que compreendam tanto os países 

desenvolvidos quanto os em desenvolvimento dos dois lados do Oceano Pacífico. É uma 
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cooperação que busca aproximar adversários históricos, como China, Japão e EUA. A 

organização se modela de maneira informal no qual as decisões são voluntárias e não-

discriminatórias, tendo uma flexibilidade que é bem vista por seus membros. 

(MARCHIORI,2002). A APEC tem se mantido coesa e alcançado os resultados 

esperados, servindo inclusive de campo de negociação para o CPTPP. 

 

Sendo assim, A ASEAN e a APEC co-existem e exercem um fator central nas 

relações regionais na Ásia-Pacífico. Como o quadro acima nos mostra, quase todos os 

membros da ASEAN também participam da APEC, assim como a ASEAN enquanto 

Secretária participa da Cooperação. Ambas possuem também atuam de maneira muito 

semelhante. Entretanto, pode-se enxergar a existência da APEC - que prega um 

regionalismo aberto- focando apenas em questões econômicas, como uma ameaça a 

ASEAN - que prega um regionalismo desenvolvimentista- possui agendas de cooperação 

para além do campo econômico - como cultural, por exemplo (MARCHIORI, 2002). 

 

CAPÍTULO II - O CPTPP 

 

Durante os anos 2000 diversos tratados de livre comércio (TLC) foram 

negociados de maneira bilateral pelos governos da região Ásia-Pacífico, a região se 

tornou um dos locais mais ativos para negociação de TLCs em todo o mundo (DENT, 
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2010 apud WILSON,2014). Esse afastamento do multilateralismo liderado pela 

Organização Mundial do Comércio (OMC) tem a ver com a frustração frente ao não 

progresso das negociações na Rodada de Doha, que torna os TLCs bilaterais opções mais 

viáveis. As economias desenvolvidas da região também passam a se interessar no 

chamado “OMC Plus”, que abrange questões de propriedade intelectual, investimento e 

serviços dos quais os TLCs facilitam a liberalização. Além disso, alguns países passaram 

a usar esses acordos como ferramentas políticas, como sinalizar intenções diplomáticas, 

por exemplo. A ASEAN tem papel central nesse processo (WILSON, 20114). Todavia, 

essas propagações dos TLCs geraram 2 principais problemas para a integração na Ásia-

Pacífico:  primeiramente, o efeito “tigela de spaghetti” – ou noodle bowl no caso asiático 

(é a explosão de transações comerciais criadas a partir desses TLCS, com regras cada vez 

mais complexas e uma grande variação de tarifas fazem que haja um aumento do custo 

de transação, principalmente para empresas e medias empresas e economias menos 

estáveis). Segundo, a própria qualidade desses acordos acaba diminuindo, se tornando 

cada vez uma sobreposição de regras confusas e sobrepostas do que ferramentas de 

redução de custos.  

A partir da década de 2010 “o surgimento desses acordos comerciais mega-

regionais é uma resposta direta aos problemas enfrentados” pela arquitetura comercial da 

região e “procura a 'multilateralização' dos acordos bilaterais de comércio livre existentes 

na região em um acordo mais amplo” (WILSON, p. 01, 2014).    

Para Baldwin “a diferença crítica entre o comércio do século 20 e do século 21 

é o nexo comércio-investimento-serviços" que nas duas últimas décadas do 

século 20 foi abordado em tratados bilaterais de investimento, mas no século 

21 é cada vez mais abordado em RTAs profundos (CHAISSE e POMFRET, 

2019, p. 161) 

O Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP) tem 

suas origens no texto da Parceria Transpacífica (TPP), que por sua vez não obtém sucesso 

uma vez que um dos seus grandes “financiadores” decide sair do acordo. O TPP assim 

como seu sucessor, é uma mega-acordo de livre-comércio multilateral compreensivo e de 

alta qualidade que, entre seus membros, somava cerca 37% do PIB global e 23% de todas 

as exportações do mundo. Foi considerado o acordo mais rentável na época de suas 

negociações, dentre os signatários estavam doze economias de médio e grande 

porte:  Canadá, México, Peru, Cingapura, Chile, Brunei, Malásia, Austrália, Vietnã, Nova 

Zelândia, Japão e Estados Unidos. As negociações duraram cinco anos (de 2010 a 2015) 



 

12 
 

e foram necessárias trinta e cinco rodadas de negociações para se chegar ao texto final. 

Entretanto, o processo de negociação foi prejudicado por discrepâncias significativas nas 

prioridades e interesses das Partes (questões sobre acesso de mercado, propriedade 

intelectual, políticas de competição e licitações públicas). Como resultado, o regulamento 

TPP não previa a eliminação completa das tarifas, limitando seu escopo nos anos 

seguintes. Por tais motivos, essas questões acabaram sendo negociadas de maneira 

bilateral entre os doze países, ou seja, as programações tarifárias foram negociadas cada 

uma em formato bilateral entre os países da TPP. Enquanto isso, as regras sobre comércio 

e fluxos de investimento foram discutidas em um formato multilateral (BOBOWSKI, 

CVECIC, DOBRZANSKI, 2021).  

[...]o que é um atributo do CPTPP, análogo ao TPP, é o fato de que dentro de 
uma estrutura comercial de economias desenvolvidas e em desenvolvimento 

estão envolvidas, implementando uma agenda avançada e altamente intrusiva 

de cooperação econômica incluindo os componentes WTO-Plus, enquanto 

rejeita as regras de tratamento especial e diferenciado dos signatários com níveis 

inferiores desenvolvimento, exceto em circunstâncias especiais. (BOBOWSKI, 

CVECIC, DOBRZANSKI, 2021, p. 4607. Tradução minha) 

 Em 2017, Donald Trump é eleito nos Estados Unido com o lema “America 

First”, um discurso de cunho nacionalista e protecionista enfaticamente contrário ao 

multilateralismo e, por consequência, a participação norte-americana no mega-acordo. 

Trump alegava que o TPP era uma ameaça à economia, à indústria doméstica e à força de 

trabalho estadunidense. Segundo o ex-presidente, o país apenas retornaria ao acordo caso 

ele fosse melhorado: ‘I would do TPP if we were able to make a substantially better deal. 

The deal was terrible, the way it was structured was terrible. If we did a substantially 

better deal, I would be open to TPP.”3 .  A saída dos EUA do acordo significa que não 

seja legalmente possível fazer com que as medidas do Artigo 30  fossem impostas uma 

vez necessário a ratificação de ao menos seis países signatário que representassem, em 

conjunto, pelo menos 85% do PIB do bloco que estava sendo formado. 

 Frente a isso, o Japão tinha um problema nas mãos: convencer os demais 

signatários de que de se manter no acordo ainda seria benéfico, mesmo após a saída 

estadunidense. Pois muitos países como Vietnã e Malásia tinham como objetivo obter 

acesso preferencial no mercado dos EUA de suas importações de mão-de-obra intensivas, 

                                                             
3 Entrevista à CNBC em Davos durante o Fórum Econômico Mundial em 2018. Disponível em: 
https://www.cnbc.com/2018/01/25/trump-says-he-would-reconsider-trans-pacific-partnership-trade-
deal.html 
 

https://www.cnbc.com/2018/01/25/trump-says-he-would-reconsider-trans-pacific-partnership-trade-deal.html
https://www.cnbc.com/2018/01/25/trump-says-he-would-reconsider-trans-pacific-partnership-trade-deal.html
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em troca da adoção de regras restritivas e normas comerciais consistentes com as 

economias desenvolvidas. Porém, mesmo sem a participação americana, é impossível 

depreciar a importância do bloco formado. Na Conferência da APEC no Vietnã, em 2017, 

foi acordado entre os signatários restantes do TPP a continuidade do acordo. Agora com 

onze membros, o TPP adota a forma de CPTPP, que carece dos atributos do acordo 

original, principalmente em termos de um núcleo forte na forma de um acordo bilateral 

entre a primeira e a terceira maiores economias do mundo (EUA e Japão, 

respectivamente). O CPTPP (ou TPP-11), que é proposto pelo Japão, é tido por muitos 

como um acordo com pouquíssimo potencial de realmente afetar a arquitetura do 

comércio e investimentos regionais quando comparado a seu antecessor (BOBOWSKI, 

CVECIC, DOBRZANSKI, 2021). Como consequência, vemos o foco da região se voltar 

para a Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP) que, como veremos mais à 

frente, a China tem grande ênfase.  

 A China - que historicamente exerce um papel central na região - apesar de não 

fazer parte do CPTPP é um parceiro muito mais importe para vários países signatários do 

que o próprio Estados Unidos, como pode-se ver no gráfico abaixo4. O país indicou desde 

da retirada estadunidense, que tinha intenções em participar em se tornar membro do 

acordo, como uma das frentes de sua guerra comercial com o governo Trump. Essa 

movimentação acaba esfriando no contexto da eleição de John Biden e da crise da 

pandemia do Covid-19. Além disso, o processo de ingresso no acordo é extremamente 

longo, complexo e custoso o que não valeria a pena uma vez que o RCEP já chegava em 

suas últimas rodadas de negociações.  

                                                             
4 Fonte: China's CPTPP bid puts Biden on the spot. Disponível em: https://www.piie.com/blogs/trade-
and-investment-policy-watch/chinas-cptpp-bid-puts-biden-spot  

https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/chinas-cptpp-bid-puts-biden-spot
https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/chinas-cptpp-bid-puts-biden-spot
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 TEXTO DO ACORDO  

O acordo original (TPP) era composto por 622 páginas divididas em trinta 

capítulos, dos quais dez foram alterados na transformação para o CPTPP (reduzindo o 

texto para 584 páginas). A maioria das mudanças foram feitas para adequação do acordo 

à saída dos EUA, dando ênfase para questões de investimento e propriedade intelectual. 

O novo texto leva em conta os procedimentos de retirada e adesão de membros ao acordo 

como também descreve os mecanismos para sua entrada em vigor. O acordo visa eliminar 

tarifas de 96% produtos que são comercializados na zona intra-regional. Porém, na prática 

pouca coisa muda. A saída dos americanos apesar de pesar no potencial econômico do 

mega-acordo, não afeta a inserção de das empresas da CPTPP nos EUA, uma vez que 

elas já possuem acesso a este mercado. O CPTPP não contradiz os regulamentos dos 

EUA, que também já possuem naturalmente tarifas baixa com algumas exceções (têxtil, 

calçados e certos produtos agrícolas).   

Todos os anexos existentes do acordo TPP foram mantidos inalterados, e os 

cronogramas de redução de tarifas planejados no acordo original serão 

implementados conforme planejado. A abertura mútua dos mercados de 

serviços, investimentos e compras públicas deve seguir as disposições da TPP. 
Nenhuma alteração foi feita nos textos legais da TPP. (BOBOWSKI, CVECIC, 

DOBRZANSKI, 2021. p. 4610. Tradução minha) 

O CPTPP é um acordo com grande densidade jurídica-normativa. Sendo assim, o 

texto do Acordo se estrutura da maneira como representado nas figuras abaixo:  
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Fonte: IPEA 

Devido à alta complexidade dos acordos comerciais contemporâneos, vemos a 

grande presença de capítulos com built-in agendas. Ou seja, os Estados signatários, em 

algumas disciplinas, não conseguem alcançar consenso e, portanto, deixam consolidados 

dentro do próprio texto do acordo o compromisso de se chegar a uma conclusão no futuro 

(CARVALHO e SALLES, 2021). No caso do CPTPP os temas para futuras negociações 

são: barreiras técnicas ao comércio; coerência regulatória; empresas estatais e monopólios 

designados; medidas sanitárias e fitossanitárias; serviços financeiros e serviços 

transfronteiriços.  

Em seu Capitulo 1, art. 1.2 e no preâmbulo, o CPTPP descreve sobre a sua relação 

com os outros acordos já existentes. As partes reconhecem a intenção de coexistir com 

acordos internacionais que todas as partes já são signatárias - como a OMC, por exemplo 

– e com acordos internacionais que ao menos dois Estados (do CPTPP) sejam signatários. 

Caso alguma das partes entenda que há algum tipo de inconsistência perante aos acordos 

já existentes, isso deve ser levado a uma consultaria junto aos demais signatários. 

Todavia, a nota de rodapé do mesmo artigo deixa claro que:  “o fato de um acordo prévio 

conceder tratamento mais favorável em termos de bens, serviços, investimentos ou 

pessoas se comparado ao CPTPP não será considerado uma inconsistência com este 
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acordo”. Se propõem em se manter fiel aos termos da OMC mas em ser também um 

acordo que “endereça desafios e oportunidades futuras em comércio e investimentos”5.  

O CPTPP possui uma natureza voltada ao desenvolvimentismo, principalmente 

quando olhamos para os capítulos sobre cooperação e capacitação técnica, pequenas e 

médias empresas, desenvolvimento, competitividade e facilitação de negócios. “Esse 

bloco de regras é de especial importância para os países menos desenvolvidos do acordo 

e para o nivelamento regulatório e institucional a que o CPTPP se obriga buscar” 

(CARVALHO e SALLES, p. 26, 2021). Vemos também que o acordo veio a focar em 

temas que não necessariamente avançaram multilateralmente nas últimas décadas, como 

meio ambiente, empresas estatais e monopólio, trabalho, comércio eletrônico e compras 

governamentais. Há também um bloco de regras no acordo voltado para questões de 

coerência regulatória, livre concorrência e combate à corrupção – temas extremamente 

importantes para o funcionamento do comércio internacional. São três capítulos que 

“tentam nivelar o aparato institucional de devido processo legal e direito ao contraditório 

das Partes do acordo, e aproximam os países de regras conhecidas internacionalmente 

sobre a matéria proposta” (CARVALHO e SALLES, p. 27, 2021).  

O capítulo sobre as Regras de Origem é um dos que possuem maior relevância no 

CPTPP por ser um tema utilizado como importante instrumento de política de comércio 

entre as Partes. As regras apoiam e fortalecem as cadeias de valor regionais por meio do 

incentivo aos produtores dos países signatários a utilizarem insumos, componentes, peças 

e materiais provenientes dos países da área de livre comércio na manufatura de outros 

produtos que serão exportados a outros países também signatários. Já os procedimentos 

de origem foram criados para identificar as obrigações que se aplicam aos exportadores, 

produtores, importadores e administrações aduaneiras em assuntos como manutenção de 

registros, certificação e verificação de origem. Esses procedimentos visam que os 

importadores se beneficiem da redução tarifária por meio da redução da carga 

administrativa dessas obrigações (THOMAZELLA e VIERA, 2019). Regras de origem 

específicas para determinados bens, baseadas em valor, possuem uma variação de 30% a 

60%, o que é considerada alta. Thomazella e Viera citam em seu texto “ Impactos 

Regulatórios e Econômicos do CPTPP para o Brasil e Argentina” (2019), o exemplo do 

setor de automóveis, que é de extrema importância para o Japão e para o Canadá, 

                                                             
5 Preâmbulo do CPTPP  



 

18 
 

determina um valor adicional de 45% a 55% para veículos finalizados e 35% a 45% para 

autopeças. O objetivo dessa regra, então, seria incentivar as Partes do Acordo a buscarem 

componentes e peças na região abrangida pelo CPTPP, privilegiando países como 

México, Vietnã e Malásia integrando-os na cadeia produtiva japonesa e canadense.  

Há uma especificidade também nas regras de origem sobre produtos têxteis e 

vestimentas. Essa atenção especial a esse setor se dá por conta da origem de parte 

significativa dos fios utilizados nos produtos têxteis e pela existência de indústrias 

folclóricas entre as Partes do Acordo. A origem asiática de diversos tipos de fios e tecidos 

primários demanda proteções, garantias de manufaturas e processos produtivos para a 

concessão da preferência de origem (CARVALHO e SALLES, 2021). 

O Capitulo sobre Comércio Transfronteiriços de Serviços se aplica a todas as 

medidas mantidas ou adotadas pelas Partes que afetem as transações comerciais como: 

produção, distribuição, comercialização, venda ou entrega de serviços; compra ou uso 

de/pagamento por um serviço; acesso e utilização de redes de distribuição, de transporte 

ou de telecomunicação e serviços relacionados à prestação do serviço; presença de 

prestador de serviço de uma Parte no território de outra; apresentação de título ou de outra 

forma de garantia financeira como condição para prestação do serviço. Não se aplica, 

entretanto, a compras governamentais; serviços prestados no exercício de autoridade 

governamental; serviços aéreos domésticos e internacionais; subsídios ou subvenções 

concedidas por uma Parte. Serviços considerados de frete e transporte também não estão 

inclusos. Segundo esse bloco de regras, os signatários se comprometem a não adotar ou 

manter medidas que imponham limitações quanto: ao número de prestadores de serviço; 

ao valor total das transações de serviços; ao número total de operações de serviços ou da 

quantidade total de serviços prestados; ao número total de pessoas físicas que possam ser 

empregadas em um determinado setor de serviços. O CPTPP não permite que as Partes 

exijam que um prestador de serviço mantenha escritório no território de outra Parte, com 

condição para prestar o serviço. 

O Acordo tem como objetivo incentivar que as Partes a adotarem critérios para 

autorização, licenciamento ou certificação de prestadores de serviços que pode ser 

baseada em um acordo de forma autônoma ou mediante outro arranjo entre as Parte 

envolvidas.  Quantos aos serviços financeiros, o CPTPP inova ao estabelecer disposições 

sobre: salvaguardas que garantam que as Partes possam aplicar medidas prudenciais; 
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compromissos específicos que permitam a prestação transfronteiriça de serviços 

eletrônicos de pagamentos de cartões e disciplinas mais restritas sobre entidades postais 

que vendam seguros. Prevê também, dispositivos específicos para liberalizar os serviços 

de gestão de portfólio e propõe mecanismos de solução de controvérsias diferentes: (i) se 

a questão a ser anulada se tratar de uma obrigação ordinária do Capitulo esta deve ser 

resolvida via Sistema de Solução de Controvérsias presente no Capitulo 28; (ii) se a 

disputa envolver uma obrigação relativa a um investimento da área de serviços 

financeiros, ela deve ser solucionada por meio a arbitragem Investido-Estado segundo o 

Capítulo 9; (iii) caso a controvérsia se referir à aplicação de uma exceção monetária ou 

prudencial, esta deve ser primeiramente resolvida entre as Partes, e caso isso não resolva 

o problema, deve-se acionar o Capitulo 11.  

 Resultados  

No ano de 2019, primeiro ano do CPTPP, vemos que o comércio dos membros 

caiu em cerca de 4%, com exceção da Austrália e Vietnã de que obtiveram 

crescimentos crescimento de 0,5% e 7%, respectivamente - além dos signatários que 

até o momento não haviam ratificado o acordo (Brunei, 27% e Peru, 24%). Já em 

2020, frente a pandemia da Covid-19, enquanto os demais membros tiveram uma 

significativa queda em suas exportações para o bloco, Vietnã e Chile aumentaram 

suas exportações globais em 6%, a partir da centralidade das manufaturas de celulares, 

eletrônicos e computadores no mercado global. O Vietnã ganhou em exportações de 

manufaturas principalmente para o Japão a partir da sua participação no Acordo. Em 

resumo, os ganhos intra-bloco do CPTPP entre os seus primeiros anos foram 

inexistentes, exceto para o Vietnã e para Brunei, ganhos que não podem ser atrelados 

apenas ao Acordo, mas também à suas capacidades individuais de ampliação de 

mercado. 
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Exportação de mercadorias dos membros da CPTPP para membros do 

CPTPP, 2016-2020 (em milhões de dólares)

 

Segundo dados de 20206, a região do CPTPP é menos relevante para a maioria do 

comércio de mercadorias entre os signatários, do que há uma década atrás. O Japão 

continua sendo um destino de exportação muito importante para todos os demais 

membros. A Malásia é um mercado de exportação líder para Cingapura, e Cingapura, tem 

papel significativo nas exportações japonesas e malaias. Todavia, de forma geral os 

signatários do CPTPP se tornaram cada vez menos proeminentes uns com os outros. Em 

contraste, a China cresce cada vez mais entre os membros - menos com o México, que 

                                                             
6 Disponível em: https://www.csis.org/analysis/two-years-cptpp  

https://www.csis.org/analysis/two-years-cptpp
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depende profundamente de seu comércio com os EUA. Isso fez (e faz) com que a atenção 

e os esforços se voltassem para o RCEP (SUOMINEN, 2021). 

   

Capítulo II: O RCEP 

Há uma tendência nas últimas décadas de integração na região do Leste 

Asiático com a participação do Japão, Coréia do Sul e China que historicamente possuem 

uma tensa relação política. A Parceria Econômica Regional Abrangente ( RCEP) - que 

começa ser negociado em 2013 e entrou em vigor  apenas em janeiro de 2022 - é criado 

com a função de " alcançar um acordo de parceria econômica moderno, abrangente, de 

alta qualidade e mutuamente benéfico entre os países membros da ASEAN e os parceiros 

de TLCs da ASEAN” visando cobrir “o comércio de mercadorias, serviços, 

investimentos, cooperação econômica e técnica, propriedade intelectual, concorrência, 

resolução de disputas e outras questões relacionadas” e “reconhecer a ‘centralidade da 

ASEAN’ nesta emergente arquitetura econômica regional7.  Atualmente é o maior acordo 

de livre comércio do mundo, onde seus quinze signatários (Brunei, Camboja, Indonésia, 

Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia, Vietnã, Austrália, China, Índia, 

Japão, Coréia do Sul e Nova Zelândia) correspondem a cerca de 30% do PIB global e 

30% da população mundial8.  É um acordo que aspira à uma integração profunda na Ásia-

Pacífico. Além disso, com o afastamento dos EUA da região (após sua retirada do TPP) 

e a sua guerra comercial com a China, o RCEP tem a oportunidade de preencher o vácuo 

e estabelecer regras e padrões para o comércio e investimento estrangeiro na região. 

Quem propõe a criação da RCEP é a própria ASEAN com o intuito de manter sua 

centralidade na região e principalmente uma centralidade do Leste Asiático, frente às 

pressões do Japão e China para uma mega-acordo após o “fracasso” do TPP (SHIMIZU, 

2021).  

Assinado em plena pandemia de COVID-19, em novembro de 2020, o RECP é 

uma luz no fim do túnel para a região e uma fonte de esperança de recuperação do 

                                                             
7 Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership 
8 Dados da OMC de 2020.  
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crescimento econômico. Como o Pronunciamento Conjunto dos Líderes da ASEAN9 

sobre o RCEP declara:  

Nós estamos muito contentes em presenciar a assinatura do Acordo RCEP, o 

qual vem em um momento em que o mundo enfrenta um desafio sem 
precedentes causado pela pandemia global do Coronavírus (COVID-1). Nós 

acreditamos que o RCEP, sendo o maior acordo de livre comércio do mundo 

represente um passo adiante importante a um framework ideal para o comercio 

global e regras de investimento (TRADUÇÃO MINHA) 

   O acordo é bem visto por conta de alguns fatores chave: primeiramente, é grande 

suficiente para ter efeitos significativos no crescimento econômico na região, lidando 

diretamente com os problemas do já citado “noodle bowl”, causado pela sobreposição dos 

acordos bilaterais. Segundo, "a maior proporção de comércio intra-regional entre as 

economias membros da RCEP, superior a 40%, é outro fator promissor na expectativa de 

um grande efeito de criação de comércio” (CHAISSE e POMFRET, 2019, p.160). Dentre 

os vinte capítulos do acordo, diversos são específicos sobre compras governamentais, 

facilitação comercial nas fronteiras e desenvolvimento de micro, pequenas e médias 

empresas (NONNENBERG, MARTINS, PEDROSA, 2020, p. 3). Esses fatores ajudam a 

aprofundar as raízes das cadeias de valor, uma vez que a redução desses custos fixos de 

comercialização.  

O Acordo estabelece três principais objetivos: (i) estabelecer uma estrutura de 

parceria econômica moderna, abrangente, de alta qualidade e mutuamente benéfica 

facilitando a expansão do comércio e investimento regional levando em consideração os 

diferentes estágios de desenvolvimento das Partes; (ii) liberalizar e facilitar, de forma 

progressiva, o comércio de bens e serviços entre as Partes por meio da eliminação de 

barreiras tarifárias, restrições e medidas discriminatórias; (iii) criar um ambiente de 

investimento liberal, facilitador e competitivo na região, aumentando as oportunidades de 

investimento assim como a promoção e proteção de investimentos entre as Partes. Na 

seção a seguir veremos como o RCEP se estrutura.  

 Texto do Acordo  

O texto final do RCEP possui 20 Capítulos com anexos específicos e temáticos e se 

estrutura de acordo com o esquema abaixo. Além dos anexos específicos para cada 

capítulo, possui também outros quatro anexos: Anexo I- Cronogramas de Compromisso 

                                                             
9 ASEAN, “Joint Leader’s Statement on the RCEP.” 
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Tarifários; Anexo II- Cronogramas de Compromissos Específicos de Serviço; Anexo III- 

Cronogramas de Reservas e Medidas não conformes para serviços e investimentos; 

Anexo IV- Cronogramas de Compromisso Específico sobre Circulação Temporária de 

Pessoas Físicas.  
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Fonte: IPEA 

O capítulo 2 sobre Comércio de Bens, contempla os compromissos relacionados ao 

comércio de bens visando um alto nível de liberalização por meio da redução de tarifária. 

Diversas tarifas são eliminadas para além das prevista no TLCs ASEAN +1, algumas 

sendo eliminadas imediatamente após a assinatura, algumas irão demorar um certo tempo. 

No geral, cerca de 91% dos produtos terão suas tarifas zeradas. Esse capitulo também 

prescreve uma maior transparência nos procedimentos de licenciamento de importação e 

na aplicação de taxas e formalidades aos fluxos comerciais.  

Quando olhamos para os capítulos com built-in agendas, no RCEP está centrado em 

Solução de Controvérsias, Capítulo 19, e sua aplicabilidade em outros capítulos. Entre 

eles: medidas sanitárias e fitossanitárias; regulamentos técnicos; defensa comercial; 

comércio eletrônico; concorrência; compras governamentais; e investimentos. Já no 

capítulo sobre e-commerce, Capítulo 12, inclui provisões inéditas que preveem o livre 

fluxo de informação entre os membros e a proibição de data localization 

(SHIMIZU,2010).  

Quanto a coexistência com acordo já existentes o RCEP segue a mesma lógica e regra 

do CPTPP. Estabelece que “ as Partes contratante reafirmam os direitos e obrigações 

contidas em (i) acordos internacionais no qual todas as Partes são signatárias – como o 

Acordo da OMC-; (ii) acordos internacionais que ao menor dois Estados parte sejam 

signatários”10. No preâmbulo do Acordo há considerações em relação a acordos prévios 

                                                             
10 Texto do RCEP 
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e entende que os acordos de livre comércio existentes ente os Estados membros da 

ASEAN e seus sócios (China, Coréia do Sul, Japão e Nova Zelândia) devem ser 

respeitados.  

 No Capítulo 3, sobre Regras de Origem, determina as regras de origem e as 

mercadorias que irão receber o benefício tarifário. Nesse bloco é delimitado os 

procedimentos de certificação operacional e os requisitos para determinar a condição de 

origem dos bens (NONNENBERG, MARTINS, PEDROSA, 2020, p. 4). Possuí um papel 

central no acordo uma vez que, uniformiza as regras de origens - com um percentual 

mínimo de acumulação de regras de 40%-  para um grande número de países que já 

comercializavam produtos bilateralmente. Ou seja, praticamente todo comércio de bens 

entres as grandes economias da Ásia- Pacífico apenas necessitará de um certificado para 

ser comercializado com tarifa zero. A partir disso, os signatários passam a ter uma maior 

perspectiva de comércio regional, aumentando o fluxo de comercial entre eles. Isso terá 

impacto direto nas cadeias de valor, com a previsão de incentivo aos países fora do arranjo 

a entrarem no acordo (CARVALHO e SALLES, 2021). Os maiores beneficiários dessas 

novas regras são as empresas de médio porte da ASEAN +1. 

O RCEP adota o conceito de conteúdo de valor regional (RVC) que é uma 

prática comum nos TLCs asiáticos. É importante observar que o conceito de 

RVC incorpora a noção de acumulação. De fato, tendo em vista que o limite 

percentual ad valorem é atingido como região e não como país individual, isto 

é, um comércio amigável e uma abordagem facilitadora do comércio. (Asian 

Development Bank, p.1, 2022. Tradução minha)  

Quando olhamos para os capítulos temáticos percebemos que o RCEP é mais 

restrito do que o CPTPP. Temas como meio ambiente e trabalho não são discutidos 

nos termos do acordo, o que é preocupante visto a relevância asiática no debate desses 

assuntos. Há capítulos sobre comércio eletrônico e compras governamentais, 

entretanto, suas abordagens são rasas. Compras governamentais, por exemplo, não 

possuí dispositivos obrigacionais e opera em torno das boas práticas (CARVALHO e 

SALLES, 2021). Para além disso, o RCEP apresenta um menor viés 

desenvolvimentista, como é visto nos capítulos sobre pequenas e médias empresas e 

também sobre cooperação técnica e capacitação que “visa aproximar os países menos 

desenvolvidos em ações de nivelamento, que segue a mesma ótica de práticas, 

transparência e melhores esforços” (CARVALHO e SALLES, p. 27, 2021). O Acordo 

aborda a questão da corrupção e da coerência regulatória a partir de dispositivos 

genéricos presentes no ultimo capitulo. Enquanto isso, as regras referentes a 
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concorrência são estabelecidas no Capítulo 13, que foca em um nivelamento da 

estrutura de combate a condutas anticompetitivas das Partes, com ênfase nas 

economias menos desenvolvidas.  

O Capítulo 8 contempla o setor de Serviços com um bloco de regras que 

garante que os compromissos de acesso aos mercados permaneçam atualizados, de 

forma a corresponderem à realidade dos ambientes regulatórios dos países signatários. 

Além disso, garante que barreiras inesperadas não sejam encontradas quando os 

exportadores de serviços tentarem fornecer seus serviços offshore11. Este capítulo 

inclui uma regra de Nação Mais Favorecida, o que significa que os fornecedores de 

serviço de países como Nova Zelândia recebem automática os benefícios de qualquer 

liberalização adicional que os países do RCEP possam fornecer a terceiros países em 

acordos futuros. O Acordo fornece também uma “Regulamentação Interna” que 

indicam a necessidade de os prestadores de serviço obterem uma licença e registro 

para prestar serviço região abrangida pelo acordo. Outro ponto contemplado são os 

processos de visto facilitado, no chamado Movimento Natural Temporário de 

Pessoas, que permite o fácil acesso de pessoas envolvidas no comércio de serviços a 

países do RCEP12.  

 Resultados  

O RCEP foi oficializado e entrou em vigor no início do ano de 2022, 

mesmo ano em que este trabalho está sendo escrito. Como consequência disso, 

temos poucos dados reais sobre a eficácia do Acordo e seus impactos reais nos 

fluxos de comércios que abrange. O que temos então (em maior quantidade), são 

estimativas e projeções sobre os ganhos relativos para os próximos treze anos, 

disponibilizados pelo World Bank Group 13.  O resultado da análise dos dados 

disponíveis, segundo o working paper, indicam que com a liberalização fruto das 

novas regras de origem, os ganhos em renda real podem dobrar em 0,49%. O 

comércio entre as Partes do acordo aumentaria em até 12,3% em 2035. Tem o 

potencial de também elevar ao status de classe média mais de 27 milhões de 

                                                             
11 RCEP Factsheet, New Zealand Foreign Affairs & Trade.  
12 Regras de imigração e visto de trabalho permanente seguem de acordo com as leis individuais de cada 
Estado.  
13 Estimating the Economic and Distibutional Impacts of the Regional Comprehensive Economic 
Partnership, Policy Research Working Paper. World Bank Group, 2022.  
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pessoas, aumentando os salários, com ganhos maiores para os setores que 

empregam uma maioria de trabalhadoras mulheres.  

Ao considerar um cenário completo, com redução de tarifas, medidas não-

tarifárias e custos comerciais sob o regime do RCEP, Laos, Tailândia, Camboja, 

Vietnã e Malásia são os países mais beneficiados. Neste cenário, a renda real do 

Vietnã e da Malásia é estimada em crescer em quase 5%, o Japão, apenas 0,5%. 

 

Ganhos reais de renda por país no RCEP: Mudança percentual em 

relação ao cenário de negócios como de costume – 2035 

 

Fonte: World Bank Group 

O comércio dos membros com o resto do mundo cai, uma vez que o comércio é 

redirecionado para fluxos intra-RCEP– motivado pelas novas regras de origem. Porém 

em um cenário completo onde há um “productivity kick”, as exportações para o restante 

do mundo também aumentariam, como pode ser visto no gráfico abaixo.  

 

Fonte: World Bank Group 
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Os países que mais irão experienciar uma elevação nas exportações são Vietnã 

(11,4%), Japão (8,9%) e Camboja (6,5%). Em relação as importações, Vietnã segue na 

frente com um aumento de 9,2%, seguido por Filipinas (7,2%) e Japão (6,4%). Os setores 

do Vietnã que mais possuem perspectiva de crescimento devido à redução de medidas 

não-tarifárias são de automóveis, têxtil e vestuário. O Japão, também tem crescimento 

nos setores têxtis e de vestuário, mas apresenta um crescimento no setor de serviços de 

turismo. Já o Camboja tem perspectiva de crescimento o setor de produtos e madeira (que 

sofrem uma redução de 14,8% nas medidas não tarifárias de 2020 a 2035) e no setor 

químico, de borracha e plástico (redução de tarifas em 2% no mesmo período).  

Exportações de manufaturas e de agriculturas pelos membros do acordo são esperadas de 

terem um aumento substancial, devido às reduções tarifárias em produtos como carne, 

alimentos, bebidas e grãos.  

 

CONCLUSÃO  

O quadro comparativo abaixo apresenta as principais mudanças entre os textos 

dos dois mega-acordos analisados neste trabalho. Podemos ver que o RCEP é – mesmo 

que levemente- menos robustos que o CPTPP, não abrangendo temas como trabalho e 

meio ambiente. O que pode ser preocupante visto a importância dos signatários nesses 

assuntos nas discussões internacionais.  

O CPTPP e o RCEP possuem os mesmos objetivos principais, de ampliar os 

ganhos, diminuir os custos de transição e facilitar os fluxos de comercio entre as 

Partes.Comumente as decisões pela adoção de mega-acordos regionais se baseia 

fortemente em questões geopolíticas, pois faz sentidos racionalmente você ser parceiro 

de seus vizinhos. Dessa forma, o sucesso a longo prazo desses acordos vai depender da 

eficácia nos âmbitos econômicos e comercias. Como podemos com Mercado Comum 

Europeu ou o NAFTA, que começam como acordos geopolíticos mas se mantem pelos 

ganhos em fluxo de comércio. Entre as motivações para se seguir nesse tipo de acordo 

estão: aumento de competividades, criação de novos procedentes para futuros acordos 

multilaterais e estímulos econômicos em uma era de orçamentos apertados. Todavia, o 

chamado mega regionalismo pode significar boas e más notícias para o sistema de 

comercio mundial. A boa notícia é que melhoram a questão do noodle bowl asiático. A 
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má noticia é que, ao longo do tempo, pode vir a minar a governança da OMC e excluir 

países que não signatários.  

 

Quadro Comparativo entre os Capítulos e disciplinas dos Acordos

 

Fonte: IPEA 

Em relação a integração econômica visada (e prometida) por estes dois mega-

acordos, chegamos as seguintes conclusões: primeiramente, o CPTPP possuía um grande 

escopo legal e financeiro para alcançar os resultados prometidos, porém enquanto TPP. 

A saída dos Estados Unidos, a guerra comercial com a China, a crise do COVID-19 e a 

ratificação do RCEP tornaram o acordo em sua maior parte, irrelevante com ganhamos 



 

30 
 

médios aceitáveis. O que se pode esperar é que com a eleição do atual presidente John 

Biden e sua tentativa de reaproximação com a China (14e com a ASEAN)dê uma sobre 

vida ao acordo.  

Segunda conclusão é que o RCEP, apesar de ainda não possuir dados concretos 

até o momento de escrita deste trabalho, possui previsões muito positivas para o 

desenvolvimento de uma relação entre as Partes. A partir das novas Regras de Origem, 

se prevê uma grande integração econômica principalmente devido ao fluxo de 

manufaturas e peça/componentes entre os países da região. Por ser um acordo mais 

geograficamente centralizado na região da Ásia e Pacífico, os fluxos de serviços também 

são altamente beneficiados pelas novas regras. Além do mais, a presença da China faz 

com que o bloco econômico mantenha seu peso frente ao sistema internacional e também 

seja benéfico para as cadeias de valor do qual a economia chinesa faz parte. Entretanto, 

ainda é cedo demais para poder ser uma real noção da eficácia do RCEP.  
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