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editorial

O Boletim BMJ continua seu processo de evolução para 
oferecer de maneira objetiva e assertiva informações que 
possam auxiliar o entendimento de cenários e os negócios 
de nossos leitores. 

Nesta edição, adotamos uma identidade visual nova, 
com uma versão modernizada de nossa marca. Fizemos 
refletir na diagramação aspectos e elementos gráficos que 
traduzem esse novo momento da Barral M Jorge. Nossa 
consultoria cresceu para além dos serviços em comércio 
internacional, relações governamentais e análise tributária. 
Inauguramos a especialidade de assuntos regulatórios e, 
mais recentemente, acrescentamos a expertise de relações 
públicas ao nosso portfólio, porque acreditamos que, na 
atual era da informação, a participação da sociedade nos 
assuntos públicos se expandiu grandemente, exigindo 
novas posturas de transparência e posicionamento das 
empresas.

Não à toa, escolhemos como matéria de capa desta 
edição uma entrevista com o professor doutor da 
Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP, Paulo 
Nassar, coordenador do Grupo de Estudos de Novas 
Narrativas e Diretor-presidente da Associação Brasileira 
de Comunicação Empresarial (Aberje). Em sua entrevista, 
Nassar aborda aspectos da sociedade brasileira atual onde 
a condução de assuntos de toda ordem pode provocar 
controvérsias e inúmeros pontos de vista, exigindo das 
empresas uma postura mais transparente e dialógica. 
É nesse contexto, que a atividade de relações públicas 
se torna uma ferramenta fundamental para as relações 
governamentais, na opinião de Nassar.

Outro tema bastante atual que escolhemos para esta 
edição, é o marco regulatório da internet. Mesmo com 
a sanção da Lei no 12.965 em 2014, alguns temas como 
a neutralidade da rede e a proteção de dados pessoais 
ainda geram polêmicas. Nosso assistente em Relações 
Governamentais Lucas Fernandes aborda em seu artigo 
“Legal Framework of Internet” os desafios para a regulação 
e governança desse sistema complexo e bastante peculiar 
que é o ambiente virtual. 

Na seara de assuntos regulatórios, nossa consultora Thais 
Uchôa escreve sobre a nova instrução normativa do 
Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 
25 de novembro, que visa o controle e monitoramento 
da Salmonella na produção avícola. A nova norma 
afeta diretamente a produção de frangos, galinhas e 
perus e tem como objetivo reduzir a prevalência da 

SOBRE ESTA EDIÇÃO

BOA LEITURA!

Salmonella e estabelecer um nível adequado de proteção ao 
consumidor. E nós não poderíamos deixar de abordar também 
novas facetas e desenvolvimentos esperados no comércio 
mundial a partir da eleição de Donald Trump à presidência dos 
Estados Unidos. Matheus Andrade, consultor em Comércio 
Internacional, ressalta, nesta edição, o novo papel que a China 
pode desempenhar caso o Acordo do Transpacífico (TPP) seja 
realmente preterido por Trump. A versão chinesa para o TPP é o 
chamado RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), 
um acordo de livre comércio de bens, serviços e investimentos, 
cujas negociações iniciaram em 2012 e inclui 10 países da 
Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Ainda 
que possa também ser considerado um mega-acordo por sua 
dimensão, o RCEP é menos abrangente que o TPP. Porém, com 
o potencial de transformar a China no novo hub de comércio do 
mundo!

Para facilitar a leitura, a partir desta edição também dividiremos 
os temas em editorias: Relações Governamentais, Comércio 
Internacional, Regulatório, Tributário e Relações Públicas. 
Nas edições que trouxerem artigos externos ou entrevistas 
a renomados profissionais, abrigaremos os textos na editoria 
“Palavra de Especialista”. Assim, ficará claro para os leitores, 
quando o autor do material não for um dos consultores 
associados da Barral M Jorge. Em cada revista, escolheremos 
três ou quatro das editorias citadas acima para compor a 
publicação. E em todas elas, como já é tradição, manteremos as 
colunas “Comércio em Foco” e “Agenda OMC”. 

Esperamos que gostem da nossa nova cara. Ela foi pensada com 
muito cuidado para levar até você informações qualificadas e 
importantes para o mundo dos negócios, com um visual leve 
e atrativo. Estaremos sempre abertos a sugestões, críticas e 
reconhecimentos. Para isso, criamos um email exclusivo para 
você, leitor do boletim, falar conosco:  
boletimbmj@barralmjorge.com.br 
 
Aguardamos suas manifestações!
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The Legal Framework of Internet, regulated almost a semester 
ago, has fostered debates about the cyberspace in Brazil, but it 

is still not enough to guarantee a truly free internet 

LUCAS FERNANDES
Assistente em Relações Governamentais

lucas.fernandes@barralmjorge.com.br
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The Internet has emerged and proliferated in a 
surprising proportion. Nowadays, it offers an extensive 
range of information and services that deepens 
the process of globalization, promoting greater 
approximation and expanding the possibilities of social 
interaction. In this view, the advancement of new 
technologies, especially the increasing accessibility 
of mobile internet devices, contributes to creating 
an increasingly integrated society with the sharing of 
development. 

The transformations brought by the Internet are 
intersectional and influence from entertainment to 
economics. Almost all traditional media, such as music, 
television, newspapers and books are constantly 
being refurbished over the Internet, giving rise to new 
services. With the advent of social networking, instant 
messaging applications and discussion forums, human 
interactions were heavily impacted, just as online 
commerce and new features of the financial system 
were able to affect countless industrial sectors. This 
aggregation of functionalities through the Internet 
composes the phenomenon known as technological 
convergence. 

Precisely because it is such a peculiar and complex 
system, the Internet imposes governance and 
regulation challenges. The Internet does not have 
centralized governance in any technological apps or 
access and use policies. These conditions open space 
for large corporations to establish their own regulatory 
mechanisms and operate according to rules established 
by themselves, often in disarray with national laws.
Targeting these unresolved issues and the legal 
uncertainty provided by the lack of legislation, the Legal 
Framework of Internet (Law No. 12,965/2014) was 
sanctioned in April 2014 after seven years of debates 
involving government, academia, business sector 
and civil society in a series of public consultations. 
Considered the Brazilian Constitution of the Internet, it 
establishes principles, guarantees, rights and duties for 
the use of the network in the country.

The regulation of the Legal Framework was made 
two years after the sanction and, despite having been 
submitted to four public consultations, was strongly 
affected by the Brazilian political crisis. The discussions 
were conducted during the impeachment process and 
the publication of Decree No. 8,771/2016 was one of 
the last actions of Dilma Rousseff in the Presidency of 
the Republic, taking place on the last day before her 
removal of office.

Rousseff’s decree divides opinions. Some point out 
as beneficial the net neutrality measures that prevent 
the prioritization of data packets due to commercial 

arrangements and the protagonism granted to the 
Internet Management Committee (CGI.br). On the other 
hand, opponents argue that the regulation caused 
legal uncertainty over the definition of personal data 
that could conflict with a future law on data protection 
in addition to predicting an exaggerated amount of 
regulatory bodies with supervisory powers.
For the Ministry of Science, Technology, Innovations 
and Communications, rigid interpretations of the 
Civil Code may prevent Brazilians from having 
access to technological innovations and employment 
opportunities. The Ministry plans to substantially 
modify the principles of network neutrality and data 
protection and already works to reverse some vetoes 
proposed by Dilma Rousseff.

It is important to emphasize that this legislation did 
not place Brazil as a reference in freedom, quality and 
access to the Internet. In a recent report published 
by the independent organization Freedom House, 
Brazil’s internet rankings fell from “free” to “partially 
free”, ranking 18th among 65 countries surveyed. 
The reasons for the fall in the ranking are obstacles 
to access, limitation of content and violations of 
user’s rights. Among the specific cases are the judicial 
blocks of the Messenger and WhatsApp apps and the 
presentation of Bill 215/2015 (known as Spy Bill) that 
wants to restrict users’ anonymity.

Even with visible problems and gaps, the Legal 
Framework of Internet is considered one of the most 
progressive and comprehensive legislation on digital 
rights and has brought unquestionable advances 
such as the promotion of the cyberspace debate in 
the country. It should be recognized that laws have 
difficulties in moving in the rhythm of technology and 
in order to overcome delays it is fundamental that this 
topic be carefully debated, with a plurality of points 
of view and open spaces of contribution. The Legal 
Framework pays the price of pioneering and still needs 
to undergo many improvements.

A survey conducted by researchers from UFRGS and NIC.

br between February and September 2016 reveals that 

166 internet-related bills have been submitted since April 

2014 (date of sanction of the Legal Framework of Internet), 

compared to 139 bills in the previous 20 years.

Key issues include data franchise, application blocking, and 

proposals to change the Legal Framework. According to the 

researchers, this shows that the National Congress is in tune 

with the agenda that promotes most social involvement.

Fonte
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SALMONELLA:
A IMPORTÂNCIA DAS 

NOVAS NORMAS PARA 
O CONTROLE E O 

MONITORAMENTO
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O Brasil, terceiro maior produtor mundial 
e líder em exportação de carne de frango, 
é referência em eficiência de produção. 
Nos últimos anos, a produção de outras 
aves, como peru e avestruz, se destacou 
e contribuiu para diversificar a pauta de 
exportação do agronegócio brasileiro.

As exportações brasileiras de carne de 
frango foram ascendentes em 2016. De 
acordo com os números da Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA), os 
embarques do setor (considerando todos 
os produtos, entre in natura, embutidos 
e outros processados) registraram 
crescimento de 5% entre janeiro e 
outubro na comparação com o mesmo 
período do ano passado, totalizando 
3,693 milhões de toneladas.

As granjas brasileiras empregam 
tecnologia em genética, manejo 
adequado do aviário, investimentos 
em estruturas adequadas de produção, 
controle da sanidade, alimentação 
balanceada e produção integrada. 
A manutenção dos altos índices de 
produção e exportação da avicultura 
brasileira exige um sistema de segurança 
alimentar moderno, que inclua medidas 
de prevenção, controle do processo de 
produção e aplicação da análise de risco, 
com o uso de técnicas que permitam 
o diagnóstico e a solução específica e 
eficiente para os patógenos em produtos 
de origem animal. 

De acordo com os dados da Secretaria 
de Vigilância em Saúde do Ministério 
da Saúde (SVS/MS) de 2007 a 2016, 
no Brasil, 90,5% dos casos de doenças 
transmitidas por alimentos (DTA) 
foram provocados pela contaminação 
por bactérias, sendo a Salmonella spp. 
responsável pelo maior número dos casos 
(7,5%), seguida pela Escherichia coli (7,2%) 
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e pelo Staphylococcus aureus (5,8%).

A Salmonella spp. é um dos agentes 
patogênicos, humano e animal, com 
maior impacto na saúde da população 
e pode ser utilizado como indicador 
da qualidade dos alimentos. A bactéria 
está envolvida nos surtos infecciosos 
de origem alimentar em países 
desenvolvidos e sua presença em 
alimentos é um relevante problema de 
saúde pública.

No dia 25 de outubro, o Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) publicou no Diário Oficial 
da União a Instrução Normativa (IN) 
20/2016, que estabelece novas normas 
para o controle e o monitoramento de 
Salmonella spp. nos estabelecimentos 
avícolas comerciais de frangos e perus 
de corte e nos estabelecimentos de 

abate de frangos, galinhas, perus de corte e reprodução, 
registrados no Serviço de Inspeção Federal (SIF). O objetivo 
é reduzir a prevalência desse agente e estabelecer um 
nível adequado de proteção ao consumidor, determinando 
um prazo de 120 dias para que os estabelecimentos se 
adequem às novas exigências.

Nos estabelecimentos avícolas comerciais de frangos 
e perus, todos os lotes serão submetidos a coletas de 
amostras para a realização de ensaios laboratoriais segundo 
a metodologia oficial. Já nos abatedouros registrados no 
Serviço de Inspeção Federal (SIF), ações de monitoramento 
de Salmonella spp. serão instituídas em seus programas 
de autocontrole, desde a entrada da matéria-prima até o 
produto final.
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Segundo o Vice-Presidente e Diretor 
Técnico da Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA), Rui Vargas, 
com as novas regras de controle e 
monitoramento de Salmonella spp 
haverá ajustes nas planilhas de custos 
das empresas do setor, conforme 
a adequação às mudanças, mas a 
expectativa é de que o impacto seja 
limitado. Segundo ele, a norma é uma 
modernização do que já vinha sendo 
cumprido pelas companhias. Vargas 
avalia também que a nova norma 
poderá beneficiar as exportações, 
mas não necessariamente abrir novos 
mercados, argumentando que não 
é por essa questão que o país não 
estaria exportando para determinados 
mercados.

Dessa forma, é possível concluir que 
todos os anos, as doenças de origem 
alimentar, resultantes principalmente 
da ingestão de alimentos contaminados 
por microrganismos, afetam a 
população, o que tem aumentado a 
demanda por produtos de qualidade. 

A maior parte das doenças transmitidas 
por alimentos podem provocar 
infecções ou algum tipo de toxicidade. 
A produção e o consumo em grande 
escala desses alimentos aceleram 
a propagação de microrganismos 
patogênicos e expõem o ser humano 
aos perigos da contaminação alimentar. 

A segurança alimentar inclui as boas 
práticas na produção, o controle 
dos perigos - de acordo com a 
legislação vigente - e a informação 
dos consumidores, objetivando a 
minimização do risco de contaminação 
dos alimentos por microrganismos 
patogênicos. 

A nova normativa é importante, pois 
traz a modernização de medidas para 
controlar e monitorar a Salmonella spp., 
dada a importância que as mesmas 
representam na saúde das aves e os 
perigos que apresentam para a saúde 
pública, levando ao consumidor um 
produto com um nível adequado de 
segurança.
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SAIBA MAIS

Elaborado pela 
EQUIPE DE COMÉRCIO INTERNACIONAL BMJ 

O Chile é o país da América do Sul com o maior 
número de acordos comerciais em vigor (26) e tem 
grande abertura para o comércio internacional. 
Com uma pauta exportadora fortemente apoiada 
na mineração, pesca e agricultura, o Chile não é 
considerado “uma ameaça comercial” pela maioria 
dos países e assim tem maior facilidade para concluir 
seus acordos.
O Chile era um dos três países latino-americanos, 
juntamente com o México e o Peru, envolvidos na 
negociação do acordo de Parceria Transpacífico 
(TPP) e já demonstrou interesse em se juntar 
aos países que estão negociando o Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

(Dados do Banco Mundial)

DADOS GERAIS

População: 17,9 milhões
PIB (2015): US$ 240,2 bilhões
PIB per capita (2015): US$ 13.383 
PIB por setor:
• Agricultura: 3,7%
• Indústria: 34,6%
• Serviços: 61,7%
Taxa Média de Crescimento (2011-2015): 3,8%
Taxa de Crescimento (2015): 2,1%
Inflação (2015): 4,3%  
Projeção de Crescimento (2016): 1,6%

(Dados do Comtrade)

Data da acessão: 01/01/1995

(Dados da UNCTAD)

BALANÇA COMERCIAL (2015) 

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO 
DIRETO

ACORDOS REGIONAIS

PRINCIPAIS PRODUTOS 
EXPORTADOS (2015):

PRINCIPAIS PRODUTOS 
IMPORTADOS (2015):

Exportações: US$ 63,3 bilhões
Importações: US$ 63,1 bilhões
Saldo: US$ 0,2 bilhões
Corrente: US$ 126,4 bilhões

Total de casos como demandante: 10
Total de casos como demandado: 13
Total de casos como 3ª parte: 43

Atração de IED (2015): US$ 20,17 bilhões
Posição no Ranking de IED da UNCTAD: 20º

Acordos regionais que é signatário: 26
Acordos em negociação ou ainda sem vigência: 6
Principais acordos em vigor: Chile – Mercosul, 
Chile – União Europeia, Chile – Japão, Chile – 
EFTA, Chile – Austrália e Chile – Estados Unidos
Principais acordos em negociação ou ainda sem 
vigência: Chile – Malásia, Chile – Vietnã e  
Chile - Turquia

Cátodos e ânodos de cobre, fios de cobre, vinhos, 
uvas, celulose, lascas de madeira, salmão, ouro, 
maçãs e molibdênio.

Petróleo, motores veiculares, celulares, aviões, 
gás natural, carne bovina, carvão, medicamentos, 
computadores e partes e acessórios de veículos.
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SOBRE PAULO NASSAR 

Entrevista realizada por Elisa Diniz,  
Diretora de Relações Públicas.

DIÁLOGO 
COMO 
ESTRATÉGIA

A seção de entrevistas do Boletim BMJ traz nessa edição 
uma conversa especial com o Diretor-Presidente da 
Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), 
Paulo Nassar. Professor doutor da Escola de Comunicações 
e Artes, da Universidade de São Paulo (ECA-USP), é 
coordenador do Grupo de Estudos de Novas Narrativas 
da instituição e também do curso de MBA em Gestão da 
Comunicação Empresarial da Aberje/ESEG. Desenvolve 
pesquisas e é um dos maiores especialistas no país em 
Comunicação Organizacional e Relações Públicas.

DEZEMBRO 201612
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suas necessidades e as necessidades e aspirações dos 
inúmeros públicos que fazem parte desse cenário.  

As relações governamentais hoje necessitam cada 
vez mais de licença social para operar. Em função dos 
escândalos que vêm sendo cobertos pela imprensa e 
que se referem às relações entre o privado e o público, 
a atividade carece de maior legitimidade na arena 
retórica. É sabido que a atividade goza de legalidade, 
mas é importante alcançar também uma legitimidade 
mais abrangente e mais visível. Isso porque a narrativa 
histórica das relações governamentais no Brasil é muito 
ruim. Em termos populares, quando se fala em lobby os 
filtros são contaminados por esse passado. 

Dar legitimidade é mais do que regulamentar a 
atividade. Não adianta ter regulamentação, se 
a atividade não for realizada seguindo o melhor 
da técnica, da ética e da estética. Muitas vezes a 
regulamentação é pensada de forma cartorial e pode 
tirar a licença social para operar, inclusive daqueles 
que exercem as representações de forma legítima, 
pelas redes sociais, na forma de grupos ou dentro de 
estruturas formais.

Lembrando que estamos falando de um ambiente 
social mais complexo do que quando a gente não tinha 
nem democracia, nem as tecnologias de informação e 
comunicação, que potencializam tanto a necessidade de 
transparência nos processos.

BMJ   Tem sido cada vez mais frequente que as 
empresas utilizem estruturas organizacionais que 
colocam sob uma mesma gerência ou diretoria as áreas 
de comunicação e de relações governamentais. Qual é 
a relação entre essas áreas?

Paulo Nassar   Olhando numa perspectiva histórica, 
é possível perceber que as vitórias e derrotas das 
atividades de relações governamentais se dão no 
campo das narrativas. Na sociedade brasileira atual, 
assuntos de toda ordem, privados ou públicos, sempre 
provocam controvérsias e inúmeros pontos de vista. 
É uma espécie de Torre de Babel, que não deve 
ser amaldiçoada, mas percebida como uma bênção 
conquistada nesses 30 anos de democracia. Porém, 
é também um ambiente onde há a necessidade de se 
estabelecer conversas o tempo inteiro para buscar 
consensos em relação às questões que são colocadas, 
e que provocam uma série de impactos com grande 
influência no cotidiano das pessoas. 

Num recorte organizacional, esses assuntos se 
transformam em uma matriz de riscos. Por exemplo, a 
construção de uma nova hidrelétrica, de novas rodovias, 
uma série de medidas econômicas ou até mesmo 
atos de terrorismo. Na condução de cada um desses 
temas, se não houver diálogo, dificilmente se consegue 
implantar algum projeto. 

Hoje, ser dialógico é ser estratégico. E é aí que se 
dá a ligação profunda entre as áreas de relações 
públicas e de relações governamentais. As relações 
públicas vão, por meio de políticas, de planejamentos 
e ações, estabelecer pontes entre as organizações e 

“AS RELAÇÕES PÚBLICAS VÃO 
ESTABELECER PONTES ENTRE AS 

ORGANIZAÇÕES E SEUS INÚMEROS 
PÚBLICOS DE INTERESSE.”
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Paulo Nassar   Na realidade, a área de relações 
governamentais tem que trabalhar necessariamente 
com outras, dentro da lógica de interfaces. Por 
exemplo, tem que trabalhar com relações públicas 
e comunicação, que são interfaces poderosas, mas 
também com relações internacionais, com ciências 
sociais, enfim toda essa gama de humanidades que 
ajuda a construir narrativas de consenso. Essa abertura 
para outras áreas fortalece as ações de relações 
governamentais, deixando-as mais sólidas, mais 
legítimas e mais embasadas tecnicamente. 

Na sociedade hoje, você não pode ter uma perspectiva 
só estratégica. Porque a perspectiva estratégica vem da 
visão militar de que alguém vai perder. E na sociedade 
atual nós temos que pensar cada vez mais numa 
lógica de ganha-ganha, que minimiza controvérsias e 
obstáculos. Nessa medida, as relações governamentais 
deixaram de ser feitas dentro de gabinetes apenas, 
a partir de contatos privilegiados, de amizades, e 
passaram a ser feitas dentro da chamada arena pública.

Paulo Nassar   Nós temos hoje, adicionado às 
ferramentas e processos tradicionais, os processos 
ligados à cultura digital, nos quais é importante que o 
trabalho de relações governamentais seja inserido. Em 
recente artigo na Folha, eu enfatizei que os argumentos 
dos públicos de interesse e da sociedade como um 
todo, se organizam hoje não dentro das estruturas 
tradicionais, mas dentro de uma lógica de redes, que 
se beneficiam das novas tecnologias de comunicação, 
entre elas a digital. 

É fundamental hoje uma alfabetização dos profissionais 
de relações governamentais em relação às formas 
comunicacionais contemporâneas. E os públicos hoje 
(grupos sociais, redes de relacionamento) têm sido mais 

BMJ   Como as estratégias e planejamentos 
de relações governamentais influenciam e são 
influenciadas pelas estratégias e planejamentos de 
comunicação das empresas?

BMJ   As atividades de relações públicas e relações 
governamentais possuem um núcleo comum: gerenciar 
o relacionamento com públicos de interesse e 
defender pontos de vista da organização por meio de 
argumentação e convencimento. Como as ferramentas 
utilizadas pelas relações públicas podem auxiliar a 
atividade de relações governamentais?

BMJ   A atividade de relações governamentais é 
exercida atualmente por uma grande diversidade de 
perfis profissionais. Pesquisa do Irelgov identificou, 
entre outros, formação em Direito, Administração, 
Engenharia, Comunicação e Medicina/Farmácia. Esse 
cenário reflete a importância da multidisciplinariedade 
do profissional de relações governamentais. Porém, 
independentemente da formação acadêmica, 
habilidades de comunicação são sempre fundamentais 
quando o assunto é o relacionamento entre pessoas 
ou instituições (também formadas por pessoas). Quais 
habilidades de comunicação poderiam ser identificadas 
como essenciais aos profissionais de relações 
governamentais?

rápidos nas defesas dos seus interesses, usando essas 
novas tecnologias. 

Quanto a ferramentas específicas, além das grandes 
plataformas de conteúdo e de interação como Facebook 
e Google, por exemplo, há também as plataformas 
de seleção e interpretação de dados. Os profissionais 
de relações governamentais precisam ter de forma 
permanente e online processos e ferramentas que 
permitam que eles selecionem aquilo que é estratégico 
para as organizações e promovam a interpretação 
do que foi selecionado. Mais que isso, precisam ter 
capacidade de opiniar de forma estratégica sobre o 
que foi selecionado e interpretado. A tecnologia é uma 
grande aliada. 

Em pouco tempo, não haverá mais divisão entre 
o analógico e o digital. Nós vamos conviver com 
esse tipo de tecnologia como convivemos hoje com 
a eletricidade, com a água. Até lá, é preciso uma 
adequação profunda dos profissionais e das empresas 
para o ambiente da cultura digital. 

Agora, o que é analógico não será levado para o lixo 
da história. Nada vai substituir o face a face, o valor 
e a força da palavra. Todos os processos anteriores 
continuam válidos. O novo será adicionado. 

Mesmo na imprensa. Temos visto cada vez mais formas 
híbridas entre o analógico e o digital. Os contatos 
pessoais, legais e legítimos, são também um capital 
profissional das organizações. A tecnologia não destrói 
esse capital relacional que é construído ao longo dos 
anos, mas eles são potencializados pela cultura digital. 
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Paulo Nassar   Temos dentro da Aberje hoje as 1.000 
maiores empresas do país. E 92% das diretorias e altas 
gerências relacionais têm de duas a três formações. São 
diretorias de Public Affairs, Relações Governamentais, 
Relações Públicas, Relações Institucionais, Relações 
com Investidores, com Comunidades enfim, os nomes 
são variados. Mas percebemos que se trata de uma 
“meta área”, que integra diferentes áreas relacionais 
para conseguir desempenhar seu trabalho. Elas 
partem de origens diferentes: comunicação, química, 
engenharia, mas agregam outras formações relacionais 
como filosofia, ciências sociais, etc. Ou seja, o 
profissional de relações governamentais é um mestiço. 
E um mestiço é um ser democrático, porque ele sempre 
soma, não subtrai. 

BMJ   A comunicação empresarial vem explorando 
muito a técnica de storytelling em seus processos de 
relacionamento. Essa metodologia pode ser aplicada 
também na construção de narrativas e argumentações 
próprias das relações governamentais?  

Paulo Nassar   A narrativa é o que situa nossas 
experiências no tempo e no espaço. Dentro de seu 
espectro, entram desde a retórica grega e romana até 
a forma como os algoritmos hoje organizam a narrativa 
dentro da cultura digital. É a arquitetura da informação. 
E as relações governamentais precisam se preocupar 
com a arquitetura das informações das organizações e 
da atividade de relações governamentais em si. Como 
não existe mais uma única narrativa, o objetivo é 
superar o ambiente de guerra de narrativas. 

O storytelling é uma ferramenta contemporânea 
que busca recuperar o elemento de afetividade, de 
humanização, para superar as narrativas técnicas. 

E aqui, voltamos para o início da nossa conversa: o 
ponto onde as ações de relações governamentais 
sofrem derrotas ou conquistam vitórias é o campo das 
narrativas. Eu acredito muito nisso.

 
“MESMO QUE SE 
TENHA ESTRATÉGIA 
DE RELAÇÕES 
GOVERNAMENTAIS, 
SE NÃO TIVER UM 
FORTE COMPONENTE 
RELACIONAL E 
COMUNICACIONAL, 
NÃO HAVERÁ 
EXCELÊNCIA NESSES 
PROCESSOS.”

Qualquer pesquisa que se faça nas áreas relacionais 
vai trazer esse dado: o que sustenta a atividade é 
uma sólida formação política e em ciências sociais, 
misturando com áreas relacionais. Nesse aspecto, eu 
vejo a comunicação como o elemento mais importante 
porque é ela que vai dar qualidade e excelência para o 
processo. Mesmo que se tenha estratégia de relações 
governamentais, se não tiver um forte componente 
relacional e comunicacional, não haverá excelência 
nesses processos. 

A atividade de relações governamentais tem que estar 
integrada na grande narrativa de uma organização. 
Se ela não tiver um alinhamento com conceitos 
corporativos como missão, visão, identidade etc, em 
algum momento vai encontrar um obstáculo na arena 
da opinião pública.



A HORA  
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DO RCEP

O fim do TPP abre as portas para a China ganhar maior 
relevância no mercado internacional
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Quando o acordo de Parceria Transpacífico (Trans-
Pacific Partnership - TPP) começou a ser negociado em 
2008, era possível imaginar dois desfechos antagônicos: 
ou as negociações fracassariam ou seriam um grande 
sucesso, marcando assim o início de uma era de mega 
acordos comerciais. O que não se esperava, porém, era 
a eleição de Donald Trump para o cargo de Presidente 
dos Estados Unidos, fato que cravaria um dos finais 
esperados para o TPP: o fim das negociações.

O acordo, que inclui os Estados Unidos e outros 
11 países1  - entre eles, alguns dos seus parceiros 
tradicionais como Canadá, Japão e México e países 
emergentes na Bacia do Pacífico como Cingapura, Peru, 
Malásia e Vietnã -, destacava-se em três aspectos: 
liberalização comercial, questão geopolítica e regras de 
comércio.

As regras de comércio negociadas no acordo devem 
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ser a grande e única herança a ser deixada 
pelo TPP, uma vez que representam 
uma evolução em relação às regras 
negociadas no âmbito da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e elevam os 
acordos comerciais a um novo nível de 
complexidade e sofisticação - seguido em 
grande parte pelas negociações comerciais 
em vigor atualmente. Ainda que nem todas 
as regras do TPP sejam mantidas, uma 
vez que eram adaptadas às necessidades 
dos países signatários do acordo, a 
necessidade de negociar essas regras, 
chamadas de OMC+, deverá ser mantida.

Em relação à liberalização comercial, o 
TPP eliminaria tarifas de importação de 
99,6% dos produtos comercializados entre 
os países signatários do bloco em até 
30 anos, o que poderia representar um 
crescimento de USD 465 bilhões no PIB 
dos países envolvidos2. Com o fim do TPP, 
o crescimento e a liberalização comercial 
que estavam previstos no acordo não 
devem ser concretizados.

O fim do TPP também marca um golpe 
na política desenhada por Barack Obama 
para aumentar a influência geopolítica na 
Bacia do Pacífico. A região compreendida 
pelo acordo é o lar de quase 800 milhões 
de pessoas, um PIB de 27 milhões e 
apontada por muitos como o próximo 
centro comercial do mundo, desbancando 
a clássica rota União Europeia – Estados 
Unidos. 

Obviamente, o espaço que vai ser 
deixado pelos Estados Unidos não deve 
ficar vago por muito tempo ou até por 
tempo nenhum. O principal candidato 
para ocupar esse espaço é a China e a 
sua própria versão do TPP, o Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

O RCEP é um acordo de livre comércio de bens, serviços 
e investimentos. Suas negociações começaram em 2012 e 
incluem os 10 países da Associação de Nações do Sudeste 
Asiático (ASEAN) - Brunei, Camboja, Cingapura, Filipinas, 
Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia e Vietnã - e os 
seis países que já firmaram acordo com o bloco – Austrália, 
China, Coreia do Sul, Índia, Japão e Nova Zelândia.

Ainda que os dois acordos possam receber o aposto 
“mega” devido à dimensão de comércio, PIB e população 
envolvidos, existem diferenças claras entre os dois. O 
RCEP pode ser considerado menos abrangente do que o 
TPP por não incluir áreas como regras trabalhistas, meio 
ambiente, segurança alimentar e compras governamentais. 

 1 Os membros do TPP são Austrália, Brunei, Canadá, 

Cingapura, Chile, Estados Unidos, Japão, Malásia, 

México, Nova Zelândia, Peru e Vietnã.

 2 Estimativa do Peterson Institute for International 

Economics. Disponível online neste link.
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Mas busca também promover o desenvolvimento de 
economias menores envolvidas no acordo como Brunei, 
Laos e Camboja, por meio de compromissos diferenciados 
de liberalização comercial e programas de cooperação 
econômica e técnica.

O RCEP também busca padronizar as regras vigentes nos 
acordos comerciais da Ásia, principalmente aqueles que 
envolvem as nações da ASEAN, o que deve estabelecer 
os futuros padrões dos acordos comerciais naquele 
continente, um mercado altamente complexo e integrado 
com diversas cadeias transacionais.

Além de permitir que a China tenha participação nas 
negociações e formulações das regras e disciplinas 
comerciais da região, o RCEP ainda dará acesso privilegiado 

aos produtos de Pequim em uma região 
que agrega 3 bilhões de pessoas e 
40% do PIB mundial, e pode servir de 
trampolim para um acordo mais amplo 
no Pacífico e para a “nova rota da seda 
da China”.

Um acordo mais amplo no Pacífico é 
uma possibilidade aventada desde que 
as negociações do TPP começaram. 
Com a morte desse acordo, o RCEP 
surge como a alternativa mais viável. 
Durante a última cúpula da Cooperação 
Econômica da Ásia e do Pacífico 
(APEC)3, em 20 de novembro desse ano, 
essa possibilidade ganhou ainda mais 
força com o apoio de muitos membros 
do bloco. Um grande acordo da APEC 
que utilize o RCEP como base, pode 
dar um acesso inédito para a China 
em mercados tradicionais dos Estados 
Unidos como Canadá, México e Japão.

A China também deve se posicionar 
como a porta de entrada de produtos 
asiáticos na Europa através do seu 
projeto “nova rota da seda” que prevê 
grandes investimentos em logística e 
infraestrutura para ligar a Europa à Ásia.

Diante desse cenário, a possibilidade do 
RCEP ocupar o espaço do TPP é uma 
oportunidade de ouro para a China. 
Além de lhe dar acesso a um grande 
mercado consumidor, dará espaço para 
que o país tenha papel preponderante 
na definição das regras de comércio 
na Ásia e, em um momento futuro, 
no Pacífico como um todo. Isso pode 
consagrar a China como o novo hub 
comercial do mundo. 

3   A Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) é um fórum de 21 países-membros localizado no Círculo do Pacífico, que visa promover 

o livre comércio e a cooperação econômica em toda a região da Ásia-Pacífico. Os seus membros atuais são Austrália, Brunei, Canadá, 

Chile, China, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Rússia, Singapura, 

Taiwan, Tailândia e Vietnã.
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Acompanhe as atividades da Organização nos meses de novembro e dezembro.

Em 08 de novembro, o Órgão de Solução de 
Controvérsias estabeleceu a pedido dos Estados Unidos 
um painel para examinar as restrições impostas pela 
China nas exportações de matérias-primas. 

Em 11 de novembro, o Brasil solicitou consultas com os 
Estados Unidos em relação à salvaguarda imposta pelos 
Estados Unidos sobre as importações brasileiras de aço 
laminado. 

Em 15 de novembro, um painel de arbitragem 
estabeleceu que o prazo razoável para que a Colômbia 
adote as recomendações e decisões do Órgão de 
Solução de Controvérsias no painel “Colombia – 
Measures Relating to the Importation of Textiles, Apparel 
and Footwear (WT/DS461/14)” é o dia 22 de janeiro de 
2017. 

Em 18 de novembro, a China protocolou sua apelação 
no caso “United States — Certain Methodologies and their 
Application to Anti-Dumping Proceedings Involving China” 
(DS471)”.

Entre os dias 01 e 03 de novembro, aconteceu o  
4º Trade Policy Review de Sri Lanka. 

No dia 02 de novembro, a OMC lançou novas edições 
expandidas de duas das suas publicações estatísticas 
anuais, Trade Profiles e World Tariff Profiles. 

Em 10 de novembro, a OMC lançou o seu 16º Relatório 
de Monitoramento das medidas relacionadas ao 
comércio do G20.

Entre os dias 16 e 18 de novembro, aconteceu o  
3º Trade Policy Review da Guatemala.

DISPUTAS OUTROS

OMC
Agenda
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