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RESUMO 

 

Os efeitos de políticas de desvalorização cambial geram caloroso debate 

internacional atualmente. Natural que se questione, nesse contexto, a ingerência que 

a Organização Mundial do Comércio (OMC) tem sobre a matéria. Em face disso, o 

presente trabalho defende que – i) diante do enquadramento dos efeitos e de outras 

características dessa política no conceito de subsídio passível de contestação 

estabelecido pela OMC e ii) considerando que a competência do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) sobre a matéria não exclui a competência da OMC– o tratamento 

de questões envolvendo políticas de desvalorização cambial e seus efeitos no âmbito 

da OMC, com base no Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias (ASMC), 

é legalmente pertinente. 

 

ABSTRACT 

 

The effects of exchange rate devaluations are currently a widely debated 

subject in the international scenario. It is only natural then that questions regarding 

the role of the World Trade Organization (WTO) in respect of this subject arise. In 

view of that, this paper sustains that – i) considering that the effects and other aspects 

of an exchange rate devaluation policy fit into the concept, set forth by the WTO, of 

countervailable subsidy and ii) considering the fact that FMI’s competence about the 

subject does not exclude WTO’s compentence about the same matter – it is legally 

reasonable to handle, based on the Agreement on Subsidies and Countervaling 

Measures (ASCM), issues arising from exchange rate devaluation policies in the 

WTO. 
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INTRODUÇÃO  

 

Debates sobre taxa de câmbio têm ganhado proeminência recentemente. 

Esses debates são suscitados não apenas devido às políticas cambiais chinesas, mas 

também a de vários outros países. A intervenção no câmbio é um meio bastante 

comum de os Estados exercerem seu poder econômico, especialmente no contexto de 

uma nova crise financeira. Matto e Subramanian (2008:3) sustentam, nesse sentido, 

que o desalinhamento da moeda é a política mais mercantilista e protecionista 

imaginável. Diante das implicações que o câmbio parece ter sobre o comércio é 

natural que se questione qual o fórum próprio para tratar dessa questão. Dado o 

acirramento das discussões, o tema já foi levado ao Grupo dos 20 (G 20). Contudo, 

os países não conseguiram encontrar uma saída ideal para o problema que se coloca 

(THORSTENSEN, 2011:3). Não há consenso sobre qual é o fórum adequado para 

dele tratar, quem é autoridade que deve determinar o que é ou não aceitável de 

acordo com as normas que regem, internacionalmente, a questão cambial e 

comercial.  

Convencido de que as políticas de manipulação cambial representam uma 

ameaça para suas relações comerciais, o Brasil insistiu e conseguiu aprovar, na 

Organização Mundial do Comércio (OMC), a realização de um seminário para 

discutir a relação entre câmbio e comércio internacional. O seminário realizado 

recentemente debateu pela primeira vez a questão cambial na OMC. Nele foram 

discutidas as causas e os efeitos do desalinhamento cambial, políticas concretas de 

alguns países que supostamente desvalorizam suas moedas com vistas a aumentar as 

exportações, bem como a possibilidade de a OMC contribuir para a resolução dos 

problemas que envolvem a matéria (UOL, 2012). Apesar de não haver consenso 

sobre questões cruciais e de ainda não se ter chegado a soluções definitivas, de 

acordo com o embaixador brasileiro no OMC, Roberto Azevedo, a leitura do 

governo brasileiro sobre o debate foi positiva uma vez que “começa a ganhar forma 

uma conversa que se movimenta do diálogo abstrato em direção a algo mais real” e 

que “há anos ninguém tinha imaginado essa discussão” (EXAME, 2012). Essa última 

ganha importância por ter recebido apoio de todos os membros do grupo, inclusive 

Estados Unidos e China. A disposição dos membros de colocar o assunto em pauta -



após anos tratando a discussão sobre câmbio na OMC como tabu- evidencia a sua 

relevância. 

Parece lógica a conclusão de que é a OMC a entidade apta e responsável a 

tratar do assunto, haja vista os eventuais impactos que intervenções na taxa de 

câmbio parecem ter sobre o comércio. Apesar de não haver consenso sobre como 

qualificar tais impactos, muitos não hesitam em afirmar que eles são idênticos à 

realização de uma política de subsídio às exportações associada à imposição de tarifa 

às importações (MATTOO, 2008:3), temas que reconhecidamente são de 

competência da OMC. Outro fator que torna a OMC atraente para abordar a questão 

é o fato de ela possuir um sistema de solução de controvérsias sólido e munido de 

mecanismos sancionadores que confeririam força a suas decisões.  

Contudo, a adequabilidade de se contestar, na OMC, os efeitos e a legalidade 

de se manipular o câmbio com vistas obter vantagens comerciais não pode se 

circunscrever a uma análise de conveniência. Há que se atentar não  apenas para os 

instrumentos com os quais a OMC foi munida e a compatibilidade dos mesmos com 

o assunto em tela. Considerar o contexto em que tal organização está inserida 

também é relevante. É dizer, o sistema internacional dispõe de outras instituições, 

cujas funções podem estar relacionadas à discussão e que, portanto, também devem 

ser analisadas com vistas a responder à questão de se a OMC é fórum competente 

para tratar da intervenção cambial e sua relação com o comércio. Esse parece ser o 

caso do Fundo Monetário Internacional (FMI). 

Diante desse cenário de incertezas, do intenso debate atual e do interesse de 

muitas economias nacionais (inclusive a brasileira) em tratar da relação entre 

manipulação cambial e comércio, o presente trabalho visa se debruçar sobre algumas 

questões que compõem essa calorosa discussão. No entanto, deve-se destacar que a 

questão central aqui, subjacente a todas as demais questões colocadas, é a 

possibilidade de se contestar políticas de desvalorização cambial com base no 

Acordo sobre Salvaguardas e Medidas Compensatórias da OMC (ASMC)1. 

                                                        
1 O debate sobre a possibilidade de se tratar, na OMC, e com base nas normas dessa organização, de 
políticas de desvalorização cambial como uma imposição de tarifa à importação não é objeto do 
presente trabalho. Tampouco se explorará aqui a possibilidade de se questionar tais políticas com base 
em outras normas da OMC, tal qual o artigo XV, 4, do GATT o qual estabelece: “As Partes 
Contratantes abster-se-ão de qualquer medida cambial que possa frustrar os objetivos considerados no 
presente Acordo e de qualquer medida comercial que possa frustrar os objetivos visados pelos 



A primeira parte desse trabalho aborda um ponto fundamental, que 

necessariamente antecede o debate sobre a possibilidade de se classificar 

desvalorizações cambiais como uma forma de subsídio. Ela se volta ao 

esclarecimento dos efeitos da desvalorização cambial. A análise desse aspecto é 

importante não apenas para responder uma questão mais abrangente que ainda causa 

polêmicas controvérsias: a desvalorização cambial afeta de fato o comércio 

internacional? Sua relevância principal está na utilidade de se contrastar os 

resultados dessa análise com os dispositivos do ASMC que estipulam o que é 

subsídio e quando esses podem ser contestados com base nas normas da OMC.  

Em outras palavras, entender os efeitos da desvalorização cambial é essencial 

para determinar se tal política se enquadra no conceito de subsídio estabelecido pela 

OMC e se ele pode, com base nisto, ser contestado. E é exatamente a essa análise 

que se irá proceder subsequentemente (Parte II). Há que se ressaltar, porém, que, 

para tanto, serão considerados não apenas os efeitos da desvalorização cambial, mas 

também outros aspectos que o ASMC prevê como determinantes para se caracterizar 

um subsídio passível de contestação.  

A terceira parte, por sua vez, busca responder à questão de se a eventual 

competência que a OMC possui para tratar de desvalorização cambial com base em 

suas normas sobre subsídios não resta excluída pela competência de outra instituição, 

mais especificamente, o FMI. Nessa tarefa considerar-se-á não apenas as normas do 

FMI que regulam a matéria em comento, como também as funções atribuídas às 

instituições internacionais em debate (OMC e FMI). 

Por fim,  será apresentada breve conclusão, a qual buscará, com base nas 

análises realizadas nas três partes acima descritas, ponderar os argumentos pelos 

quais se pode ou não, com base nas normas do ASMC da OMC, tratar a 

desvalorização cambial como uma forma de subsídio legalmente contestável.  

 

 

                                                                                                                                                             

Estatutos do Fundo Monetário Internacional.”. Essas e outras normas dos acordos da OMC que podem 
tocar a questão da contestação de uma política desvalorização cambial na OMC (porém, não como 
uma forma de subsídio) reservam-se para estudo posterior. 



1. A DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL E SEUS EFEITOS 

 

De acordo com Paul Krugman (1990:160, tradução nossa), “a ideia de que se 

deve tentar calcular uma taxa de câmbio real de equilíbrio – com a perspectiva 

implícita de que essa taxa possa ser diferente da taxa vigente atual – é em si 

controversa”.  Define-se taxa de equilíbrio como a taxa de câmbio esperada como 

sustentável, com base nas políticas existentes (THORSTENSEN, 2011: 4). A 

diferença atribuída à taxa de câmbio vigente e em desequilíbrio e a taxa de câmbio 

real de equilíbrio jaz na noção de que a primeira se deslocou ou deixou de se 

deslocar de maneira diferente do que deveria, do que se esperava dadas as condições. 

A controvérsia reside, portanto, na questão de se deslocamentos desse tipo são 

possíveis.  

Há praticamente unanimidade quanto ao entendimento de que uma das fontes 

do deslocamento da taxa de câmbio para direção diversa do seu ponto real de 

equilíbrio são os choques reais. Esses são causados principalmente por i) tendências 

de longo prazo relacionadas a diferentes taxas de mudança tecnológica, a diferença 

no mix de produtos, entre outros; e por ii) choques no preço de commodities 

(KRUGMAN,1990: 161). Uma outra fonte de desequilíbrio cambial um tanto mais 

controversa são os deslocamentos no fluxo de capital internacional. A razão para tal 

controvérsia se encontra no sério e difícil dilema de identificar quais fluxos são 

transitórios e tendem a minguar no futuro próximo e quais são duradouros, tendendo 

a se perpetuar no longo prazo (KRUGMAN,1990: 161). No entanto, a fonte de 

desalinhamento cambial sobre a qual se debruça o presente trabalho é outra, qual 

seja, políticas governamentais de intervenção que impedem que o câmbio se 

desloque livremente. 

  Apesar de tais intervenções também se darem com vistas a promover uma 

sobrevalorização do câmbio2, o debate público sobre desalinhamento cambial e 

“manipulação de moedas” está hoje centrado na desvalorização cambial 

(ZIMMERMANN, 2011: 437). Tal foco se deve à potencialidade de variações 

cambiais nesse sentido afetarem o comércio, gerando vantagens competitivas para os 

países que promovem a desvalorização.  

                                                        
2 Nesse sentido, ver Shatz e Tarr (2002). 



 Não apenas o desalinhamento cambial, como também seus efeitos tem sido 

um tema há muito tratado nos debates sobre relações econômicas internacionais. Já 

em 1931, John Maynard Keynes afirmou que a desvalorização cambial tem efeito 

idêntico a uma combinação de subsídios à exportação e tarifas sobre importações 

(CAMPOS, 2012: 5). Essa conclusão foi posteriormente reafirmada por estudiosos 

como  Gottfried Haberler, Emmanuel Farhi, Gita Gopinath e Oleg Itskhoki 

(CAMPOS, 2012: 5-6).  

A ideia de que a desvalorização cambial funciona tanto como subsídio, 

quanto como uma aplicação de tarifa se baseia em seu duplo efeito. Isto é, por um 

lado a desvalorização de certa moeda em relação a outra ou outras importantes 

moedas torna –tudo o mais constante– as exportações do país que efetuou tal política 

relativamente mais baratas internacionalmente. Isto porque são necessárias menos 

unidades de moedas estrangeiras para comprar a moeda em questão. Por outro lado, 

o preço relativo das importações destinadas ao país que desvalorizou sua moeda 

sofre uma elevação, haja vista que são necessárias maiores quantidades de moeda 

doméstica para comprar bens importados.  

Autores como Robert W. Staiger  e Alan O. Skykes contestam a possibilidade 

de que a desvalorização cambial de um país exerça o efeito de uma tarifa de 

importação e de um subsídio à exportação. Eles observam que, para que isto ocorra, 

é necessária não apenas uma movimentação na taxa de câmbio nominal, como 

também uma alteração na taxa de câmbio real, definida como a taxa nominal ajustada 

de acordo com o poder de compra das moedas (STAIGER, 2008: 3). Desse modo, a 

possibilidade de intervenções no mercado de câmbio “afetarem as taxas de câmbio 

reais é uma questão empírica, dependente de fatores como a capacidade dos preços 

de se ajustarem e a velocidade em que tais ajustes ocorrem” (STAIGER, 2008: 3, 

tradução nossa). 

 Em outras palavras, em um contexto em que os preços são flexíveis, uma 

desvalorização cambial acarreta apenas uma mudança na unidade de conta, os preços 

relativos permanecem constantes e ninguém tem nenhum incentivo para alterar seu 

comportamento (STAIGER, 2008: 12). Nessa hipótese a desvalorização do câmbio 

não tem qualquer efeito real sobre o comércio internacional. Tal proposição 

simplesmente reflete a neutralidade da moeda no longo prazo (STAIGER, 2008: 3). 



Apesar de considerar que acordos comercias são realizados primeiramente 

com vistas a tratar de questões de mais longo prazo, no qual a ideia de que os preços 

são flexíveis, é razoável (STAIGER, 2008: 8), Staiger e Sykes também analisam “a 

possibilidade de haver intervenções no mercado de câmbio em um cenário em que os 

preços são rígidos, uma presunção que reflete de maneira plausível o ‘curto prazo’” 

(STAIGER, 2008: 15, tradução nossa).  

Conforme observam, diferentemente da situação em que os preços são 

flexíveis, quando os preços são rígidos, a moeda na qual os produtos são precificados  

importa. Os autores referem-se a três formas de precificação e analisam os efeitos 

delas. Vejamos cada uma delas. 

 

1.1. Formas de precificação 

 

1.1.1. Precificação na moeda do país importador 

Considerando que os preços de exportação dos produtos são dados com base 

na moeda do país para o qual o produto é exportado e que as empresas determinam 

seus preços antes de saber a qual taxa de câmbio suas vendas serão realizadas (e se 

os preços são rígidos não é possível alterar o preço para tais vendas quando se tiver 

ciência da taxa de câmbio a elas aplicável), a alteração na taxa de câmbio tem apenas 

o efeito de uma aplicação tarifária, mas não de um subsídio à exportação (STAIGER, 

2008: 20). Com vistas a entender a razão disto, os autores em questão consideram 

hipoteticamente que a China, cuja moeda é o renminbi, e os Estados Unidos, cuja 

moeda é o dólar, exportam produtos um para o outro e que os preços são 

estabelecidos na moeda do importador. Caso a China promova uma desvalorização 

de sua moeda, os exportadores dos Estados Unidos receberão menos dólares por suas 

vendas para China (o renminbi vale menos), enquanto os exportadores chineses 

receberão mais renminbis para suas vendas para os Estados Unidos. Como os preços 

são pré-estabelecidos na moeda do país importador e antes que eles saibam a taxa de 

câmbio aplicável a tais vendas, a desvalorização não impacta nos preços relativos 

com os quais se deparam os consumidores desses países (STAIGER, 2008: 21). 

 

1.1.2. Precificação em dólar 



Caso os preços de exportação sejam estabelecidos em dólar a situação muda. 

Tomemos mais uma vez o exemplo hipotético das exportações efetuadas entre a 

China e os Estados Unidos. Nesse caso uma desvalorização cambial promovida pela 

China não afetaria a quantidade de dólares auferida por cada unidade de produto 

vendida pelos exportadores americanos ao país asiático. Os exportadores chineses, 

por outro lado, receberiam mais renminbis por suas vendas aos Estados Unidos. 

Nesse caso, Staiger e Sykes observam que: 

“a desvalorização cambial afetaria apenas os preços relativos 
encarados pelos consumidores chineses, mas não afetaria os termos 
de troca, os termos de acordo com os quais os exportadores 
comercializam, ou os preços relativos enfrentados pelos 
consumidores americanos” (2008: 25, tradução nossa).  

 

De acordo com os referidos autores, também nessa hipótese verificar-se-ia a 

réplica de uma imposição de tarifa à importação (no caso, às exportações 

americanas), mas não um subsídio à exportação (STAIGER, 2008: 23). 

 

1.1.3. Precificação na moeda do país exportador 

Por fim, outro meio de precificação referido por Staiger e Sykes é o do 

estabelecimento dos preços na moeda do próprio país produtor. Nessa hipótese –e 

mais uma vez considerando o exemplo da China e dos Estados Unidos– a 

desvalorização da moeda chinesa acarretaria um aumento dos preços relativos dos 

produtos americanos em relação aos produtos chineses tanto nos Estados Unidos, 

quanto na China (STAIGER, 2008: 18). Isto porque, com a mesma quantidade de 

dólares compra-se mais produtos chineses (num cenário de preços rígidos, o preço 

dos produtos chineses não se ajusta) e, naturalmente, com a mesma quantidade de 

renminbis compra-se menos produtos americanos. Os autores argumentam, porém, 

que os efeitos nefastos tradicionalmente atribuídos a políticas comerciais 

protecionistas (ineficiências geradas pelo peso morto) não são verificáveis na 

desvalorização cambial (STAIGER, 2008: 17). Ademais, de acordo com os autores, 

“o subsídio à exportação implícito, associado com a hipotética desvalorização da 

moeda chinesa, é completamente capturado por consumidores no resto do mundo” 

(STAIGER, 2008: 19, tradução nossa). Isto é, como o preço das exportações 



chinesas, em um cenário de preços rígidos, não sofre reajuste, os exportadores 

chineses não se apropriariam de tal subsídio.  

Expostas –conforme apontado por Staiger e Sykes– as três formas de 

precificação e seus efeitos em um cenário de preços rígidos, cabe, então, analisarmos 

cada uma dessas hipóteses e a relação dos referidos efeitos com a definição de 

subsídio. 

 

1.2. Análise das formas de precificação e da relação de seus efeitos com a definição 

de subsídio 

 

Nota-se, primeiramente, que a ideia de que a desvalorização cambial pode 

afetar os termos do comércio internacional de fato depende da presunção de que os 

preços são rígidos. No entanto, a rigidez dos preços –e portanto a questão de quando 

o longo prazo chegará- depende, por sua vez, do nível de concorrência dos mercados. 

Em mercados de concorrência perfeita os preços são flexíveis e se ajustam 

rapidamente, inviabilizando qualquer efeito da desvalorização cambial sobre os 

termos de troca do comércio internacional (CAMPOS, 2012:7).  

Contudo, os mercados reais estão eivados de falhas, fazendo com que os 

preços sejam rígidos. Em todo caso, considerar arguendo que o efeito de 

desvalorizações cambiais desaparecerão no longo prazo não muda o fato de que 

danos são causados no presente e que esses podem ser extremamente nocivos para o 

sistema de comércio internacional (CAMPOS, 2012:8). Vale notar, nesse sentido, 

que a presunção de que os acordos internacionais são realizados primeiramente com 

vistas a tratar de problemas de longo prazo parece não se sustentar. Isso não apenas 

pela questão de não ser determinado o tempo necessário para se chegar ao longo 

prazo, mas pelo simples fato de que justamente no longo prazo muitos dos problemas 

relativos à economia e ao comércio internacional terão se resolvido 

espontaneamente. 

Também devem ser feitas algumas considerações a respeito dos efeitos 

causados pela desvalorização cambial no comercio internacional em um cenário de 

preços rígidos. Observa-se, em primeiro lugar, que Staiger e Sykes, em sua análise, 

não apenas se debruçaram sobre os efeitos em questão, como também buscaram 



determinar se a desvalorização cambial pode se traduzir em uma série de políticas 

comerciais equivalentes ou, mais especificamente, se os efeitos de tal desvalorização 

correspondem à imposição de uma tarifa de importação e um subsídio à exportação. 

Para tanto, os autores compararam os efeitos gerados por uma desvalorização 

cambial com os efeitos que –segundo eles– a teoria econômica atribui aos subsídios e 

às tarifas de importação.  

Considerando os preços rígidos, nas duas primeiras hipóteses analisadas –

quando o preço do produto exportado é determinado na moeda do país ao qual se 

destina e quando o preço do produto exportado é determinado em dólar– a conclusão 

dos autores é de que se poderia falar em uma equivalência entre a desvalorização e a 

imposição de tarifas à importação, mas não de uma equivalência entre a primeira e a 

concessão de subsídios à exportação. Analisemos com maior detalhe tal proposição. 

Na primeira hipótese, conforme exposto, o país que promover a 

desvalorização receberá mais unidades de sua moeda para cada unidade de produto 

vendido ao exterior. Porém, os produtos desse país não ficarão mais baratos nem 

mais competitivos no outro país que os importa. Os preços relativos com os quais se 

deparam os consumidores não se alteram, de modo que um dos tradicionais efeitos 

do subsídio não seriam verificáveis. Por outro lado, para o país que não realiza uma 

desvalorização, é gerado um desestímulo em exportar para o país cuja moeda está 

desvalorizada. Isto porque o exportador desse país enfrentará situação contrária e 

receberá menor quantidade de sua própria moeda por cada unidade de produto 

exportado ao outro país. É nesse sentido que se poderia falar em uma imposição de 

tarifa a importações.  

Na segunda hipótese, na qual o preço dos produtos exportados é estabelecido 

em dólar, a situação é semelhante, mas não idêntica. Também nesse caso o país que 

promover a desvalorização receberá mais unidades de sua moeda para cada unidade 

de produto que vender no exterior. Tampouco nesse caso os produtos desse país 

ficarão mais baratos ou mais competitivos no país que os importa. Contudo, a razão 

pela qual se pode falar em efeitos equivalentes à imposição de tarifa às importações 

no caso em comento é outra. O país que não realiza a desvalorização receberá para 

cada unidade de produto exportado a mesma quantidade de dólares que receberia 

caso não houvesse desvalorização. Por outro lado, esse produto ficará mais caro e, 



portanto, menos competitivo em relação ao produto doméstico (e cujo preço é 

estabelecido na moeda doméstica) do país que promoveu a desvalorização de sua 

moeda. É por isso que também nesse caso se verificaria uma imposição de tarifa a 

importações, mas não  um subsídio.   

O outro meio de precificação do produto exportado mencionado pelos autores 

se dá pelo estabelecimento de preços na moeda do próprio país produtor. Nesse caso, 

conforme mencionado, o preço do produto do país que efetuar a desvalorização se 

tornará mais barato e competitivo, tanto no seu mercado doméstico, quanto no 

exterior. Logicamente, o oposto se aplica ao país que não promove a desvalorização 

de sua moeda: seus produtos se tornam mais caros tanto internamente, quanto no país 

que os importa. No entanto, também nesse caso Staiger e Sykes fazem a ressalva 

quanto a possibilidade de se qualificar a desvalorização cambial como subsídio. De 

acordo com eles, as ineficiências geradas pelo peso morto –efeitos tradicionais do 

subsídio– não se verificariam nesse caso. Ademais, os exportadores chineses, em 

face da rigidez do preço de seu produto, não se apropriariam do suposto subsídio.  

Em face dessas razões pelas quais a desvalorização cambial não poderia ser 

considerada um subsídio mesmo em um cenário de preços rígidos, cabe, 

primeiramente, fazer uma observação (discretamente notada pelos próprios autores) 

relativa à terceira hipótese de precificação (produto exportado precificado na moeda 

no produtor).  

Nesse caso, ainda que os exportadores do país que desvaloriza sua moeda 

aufiram, para cada produto exportado, a mesma quantidade de moeda que auferiam 

antes da desvalorização, um eventual aumento do volume dessas exportações 

(decorrência de seu menor preço e maior competitividade) pode aumentar os lucros 

obtidos por esses mesmos exportadores. Naturalmente, como observam os próprios 

autores, o aumento desse lucro depende de uma série de fatores, tais como as 

características da indústria em questão (estrutura do mercado e tecnologia de 

produção, por exemplo) e da capacidade dos preços dessas vendas incrementais 

excederem o custo adicional da produção adicional necessária para atender ao 

aumento da demanda de exportação (STAIGER, 2008: 19). No entanto, a despeito de 

tais condicionalidades, resta claro que, mesmo que os exportadores não ganhem mais 

por cada unidade que vendem, é possível que seu lucro total aumente como 



decorrência do aumento das vendas, de modo que também eles se apropriariam dos 

efeitos da desvalorização.  

Porém, mais importante é destacar que –conforme demonstrado pelos 

próprios autores– os efeitos gerados por uma desvalorização cambial, ainda que não 

sejam exatamente idênticos aos efeitos que –segundo eles– a economia atribui aos 

subsídios e ainda que dependam de condições específicas (preço rígido), podem 

afetar o comércio internacional.  

A relevância dessa observação reside, em primeiro lugar, no fato de a própria 

definição de subsídio ser controversa. De acordo com a OMC, apesar de o termo 

“subsídio” ser amplamente utilizado em análises econômicas, ele raramente é 

definido (OMC, 2006). Ainda segundo essa organização: 

“A despeito de haver, aparentemente, uma concordância no 
sentido de que subsídios envolvem o governo e que resultam 
em benefícios para alguém, as abordagens divergem no que se 
refere a detalhes. De fato, a literatura relevante está repleta 
de referências às dificuldades em definir o termo ‘subsídio’[e] 
isto se reflete na frequente citada observação feita por 
Hendrik S. Houthakker: ‘Meu próprio ponto de partida foi 
também uma tentativa de definir subsídios. Mas, no decorrer 
de tal tarefa, cheguei à conclusão que o conceito de subsídio é 
apenas elusivo’.” (OMC, 2006: 48, tradução nossa) 

 
Em segundo lugar – e considerando a dificuldade acima mencionada–, 

ressalta-se o fato de que a caracterização e o tratamento, pelas normas de direito 

internacional, da desvalorização cambial como um subsídio depende de seu 

enquadramento nas regras de direito que determinam o conceito de subsídio e as 

medidas que lhe são aplicáveis e não da identidade absoluta entre seus efeitos e os 

efeitos atribuídos a um controverso conceito econômico de subsídio.  

Importante destacar que isto não significa que os efeitos econômicos da 

desvalorização cambial, abordados até o presente momento nesse trabalho, não sejam 

úteis e relevantes. O que se argumenta é que, mesmo que os efeitos econômicos da 

desvalorização cambial não correspondam completamente aos efeitos que uma 

vertente ou autor da teoria econômica confere ao o que se denomina de subsídio, 

caso certa desvalorização cambial se enquadrar nas normas que caracterizam e 



regulam essa política econômica (e isto inclui os efeitos econômicos), ela consistirá 

em um subsídio de acordo com as normas da OMC.   

Feitas tais considerações e mantendo em mente que a desvalorização pode ter 

efeitos sobre o comércio internacional, passemos à análise de se considerar, com 

base nas normas da Organização Mundial do Comércio, a desvalorização cambial 

como uma forma de subsídio.  



2. A DESVALORIZACAO CAMBIAL COMO UMA FORMA DE SUBSÍDIO 

COM BASE NO ASMC 

 

Segundo o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias da OMC 

(ASMC), para que seja possível a aplicação de medida de defesa comercial –tanto 

unilateral, quanto multilateralmente– não basta que a política sob análise se enquadre 

na definição de “subsídio” por ele fornecida. É necessário também que tal política 

atenda ao critério de especificidade, o qual é estabelecido pelo artigo 2º e pelo artigo 

3º3 do ASMC4. Cabe, portanto, perquirirmos se a desvalorização cambial poderia se 

enquadrar em cada uma dessas condições. 

 

2.1. Definição de subsídio 

 

O artigo 1º do ASMC estabelece que, considerar-se-á a ocorrência de 

subsídio em duas hipóteses: i) quando houver contribuição financeira por um do 

governo ou órgão público no interior do território de um Membro (artigo 1º, § 1º do 

ASMC) ou ii) quando houver qualquer forma de receita ou sustentação de preços no 

sentido do Artigo XVI do GATT 1994 (artigo 1º, § 2º do ASMC). Constatada 

qualquer uma dessas duas hipóteses, é necessário, ademais, que a medida analisada 

se enquadre no artigo 1º, § 1º, b), o qual estipula que, para que haja subsídio, um 

benefício tem de ser conferido. Analisemos cada uma dessas condições. 

 

2.1.1. Contribuição financeira por um governo ou órgão público no interior do 

território de um Membro 

As normas do ASMC limitam a ocorrência de contribuição financeira a 

quatro casos: i) quando a prática do governo implica “transferência direta de fundos, 

potenciais transferências diretas de fundos ou obrigações”5; ii) “quando receitas 

                                                        
3 O Artigo 2º, parágrafo 3º faz remissão ao artigo 3º para fins de determinação de “especificidade”: 
“Quaisquer subsídios compreendidos nas disposições do Artigo 3 serão considerados específicos.” 
4 Artigo1º, parágrafo 2º do ASMC: um subsídio, tal como definido no parágrafo 1, apenas estará 
sujeito às disposições da PARTE II [subsídios proibidos] ou às disposições das PARTES III 
[subsídios recorríveis] ou V [medidas compensatórias] se o mesmo for específico, de acordo com as 
disposições do Artigo 2. 
5 Artigo 1º, § 1º, a), 1), i).  



públicas devidas são perdoadas ou deixam de ser recolhidas”6; iii) quando o governo 

fornece “bens ou serviços além daqueles destinados a infra-estrutura geral ou quando 

adquire bens”7, e iv) quando o Governo faz pagamentos a um sistema de fundos ou 

confia ou instrui órgão privado a realizar uma ou mais das funções descritas acima, 

“as quais seriam normalmente incumbência do Governo e cuja prática não difira de 

nenhum modo significativo da prática habitualmente seguida pelos governos”8. 

No sentido do que foi exposto na primeira parte desse trabalho, e conforme 

observado por Claus Zimmermann, para que uma desvalorização cambial produzisse 

efeitos reais sobre comércio, o país que a promovesse teria de manter um nível de 

preços artificialmente baixo, o que, por sua vez, exigiria que ele adotasse medidas 

específicas. Essas podem ser de diferentes tipos, sendo que as mais notáveis entre 

elas são “o controle de capitais combinado com a esterilização, a obrigação de as 

empresas cederem ao Estado as divisas resultantes das suas exportações, reservas 

obrigatórias elevadas e controles de preço diretos” (ZIMMERMANN, 2011: 442, 

tradução nossa).  

Nenhuma dessas e de outras medidas que se esperaria que um país 

promovesse com vistas a alcançar e manter sua taxa de câmbio real desvalorizada 

parece se enquadrar em uma das quatro categorias estabelecidas pelo ASMC na 

definição exaustiva de “contribuição financeira” (ZIMMERMANN, 2011: 447) 

acima exposta.  

No entanto, há autores que sustentam que a desvalorização cambial real 

acarreta uma transferência de fundos ou o não recolhimento de receitas públicas 

devidas, na medida em que “a quantidade de moeda local que os exportadores 

recebem por seus negócios em qualquer moeda estrangeira é maior do que 

receberiam se não houvesse desalinhamento cambial” (CAMPOS, 2012: 11, tradução 

nossa). A racionalidade por trás desse argumento é de que “o governo paga aos 

exportadores uma quantia extra ou bônus pelas reservas internacionais que eles 

trocam por moeda local” (CAMPOS, 2012: 10-11, tradução nossa) ou, visto de outro 

ângulo, abre mão de uma receita que lhe era devida (ZIMMERMANN, 2011: 448). 

                                                        
6 Artigo 1º, § 1º, a), 1), ii). 
7 Artigo 1º, § 1º, a), 1), iii). 
8 Artigo 1º, § 1º, a), 1), iv). 



Porém, conforme nota Claus Zimmermann, tal argumento não procede por 

dois motivos. Em primeiro lugar, o pagamento do bônus em questão é realizado pelo 

setor bancário. Ainda que esse fosse obrigado pelo país que promove a 

desvalorização cambial a realizar a troca das receitas de exportação à taxa de câmbio 

vigente, tal situação não se enquadraria no artigo 1º, § 1º, a), 1), iv) do ASMC, o qual 

considera contribuição financeira a instrução dada pelo governo a órgão privado no 

sentido de realizar uma ou mais das funções anteriormente caracterizadas como 

contribuições financeira, as quais seriam normalmente incumbência do Governo. 

Em segundo lugar, tal entendimento parece ignorar o texto do acordo, o qual 

exige não apenas que haja transferência de fundos, mas também que essa última seja 

direta. A inclusão desse termo (“direta”) se deu justamente para restringir a 

interpretação demasiadamente abrangente, a qual confunde os conceitos de 

“contribuição financeira” com o de “benefício”, elementos distintos da definição de 

subsídio pelo ASMC. O relatório do painel do caso U.S. –Export Restraints é 

bastante elucidativo nesse sentido: 

“O artigo 1.1 deixa claro que a definição de subsídio tem dois 
elementos distintos: (i) uma contribuição financeira (ou 
receita ou sustentação de preço), (ii) a qual confere um 
benefício. O Órgão de Apelação enfatizou esse ponto no caso 
Brazil –Aircraft, estabelecendo que contribuição financeira e 
benefício são ‘elementos legais separados no artigo 1.1 [...] 
que juntos determinam se o subsídio existe’, e que foram 
erroneamente  mesclados pelo painel no referido caso, na 
medida em que esse incorporou o conceito de benefício à 
definição de contribuição financeira.”9  

 
 Com base no argumento de que a inclusão das hipóteses de “contribuição 

financeira” no texto do acordo se deu justamente para restringir os tipos de medidas 

realizadas pelo governo que poderiam ser consideradas subsídios, o painel desse 

mesmo caso destacou: 

“[A]o introduzir a noção de contribuição financeira, os 
autores do acordo excluíram a possibilidade de que qualquer 
ação do governo que resultasse em um benefício fosse tratada 
como um subsídio [...] Considerar que o conceito de 
contribuição financeira está relacionada aos efeitos, mais do 

                                                        
9 U.S. –Export Restraints, WT/DS194/R, parágrafo 8.38. 



que à natureza, de uma ação do governo significaria, 
efetivamente, retirá-la do Acordo, deixando os conceitos de 
benefício e especificidade como os únicos determinantes do 
escopo do Acordo.” 10 

 
 Segundo Zimmermann, tampouco prospera o argumento de que a 

manutenção pelo governo de um câmbio desvalorizado fixo ou atrelado a outra 

moeda consistiria no fornecimento de uma proteção aos exportadores (hedging 

exporters) contra flutuações monetárias, resultando, assim, na prestação de “serviços 

além daqueles destinados a infraestrutura geral” 11. De acordo com esse autor: 

“Reduzir o risco cambial encarado pelos exportadores 
confere sim um benefício a eles, porém, tal medida não chega 
a ser a realização, pelo governo, de um serviço nos termos do 
ASMC. Caso contrário, qualquer arranjo cambial que não 
fosse o de câmbio livre e flutuante e qualquer política 
macroeconômica que aumentasse a estabilidade e reduzisse o 
risco de deslocamentos erráticos da taxa de câmbio 
resultariam no fornecimento de um serviço pelo governo”.  
(2011: 442, tradução nossa) 

 
Verifica-se, portanto, que a desvalorização cambial não se enquadra nas 

definições de contribuição financeira estabelecidas pela OMC, não podendo, 

portanto, com base nisto, ser considerada uma forma de subsídio.  

No entanto, resta apurar se tal medida tampouco se enquadra na outra 

definição de subsídio fornecida pelo ASMC, qual seja, existência de “qualquer forma 

de proteção de renda ou sustentação de preços no sentido do Artigo XVI do GATT 

1994” 12. Antes, porém, é necessário ressaltar que análise dos termos contidos no 

artigo em questão é dificultada pelo fato de esses ainda não terem sido objeto de 

análise e de interpretação pelos órgãos de resolução de controvérsias da OMC.   

 

2.1.2. Qualquer forma de receita ou sustentação de preços no sentido do Artigo XVI 

do GATT 1994 

                                                        
10 U.S. –Export Restraints, WT/DS194/R, parágrafo 8.38. 
11 Artigo 1º, § 1º, a), 1), iii). 
12 Artigo 1º, § 1º, a), 2). 



Alguns autores sustentam que considerar a desvalorização cambial como uma 

forma de subsídio nos termos do artigo1º, § 1º, a), 2) seria ampliar demasiadamente 

seu escopo13. De acordo com eles, a interpretação de “qualquer forma de proteção de 

renda ou sustentação de preços” deve se restringir a casos específicos, “como no 

setor agrícola, no qual a maioria dos membros da OMC depende de diferentes tipos 

de renda e de sustentação de preço para um produto específico” (ZIMMERMANN, 

2011: 449, tradução nossa). Tal interpretação seria reforçada pelo entendimento 

desses autores de que a causalidade entre a desvalorização cambial e a sustentação de 

preço seria apenas indireta, de modo que seu enquadramento no artigo em questão 

tornaria esse último excessivamente abrangente. 

 Cabe observar, primeiramente, que o artigo 1º, § 1º, a), 2) do ASMC e o 

próprio artigo do GATT 1994 ao qual ele faz referência –diferentemente o artigo 1º, 

§ 1º, a), 1), já analisado (realização de contribuição financeira pelo governo) –  não 

se limitam a uma série de hipóteses previamente estabelecidas. Pelo contrário, tais 

dispositivos legais empregam termos mais abrangentes e estipulam menos 

condicionantes para que o subsídio, nos moldes em que estabelece, reste 

configurado. Argumentar que a sustentação de preços deve se limitar a casos 

específicos, como o mencionado acima, é ignorar o próprio texto da legislação, o 

qual fala em:  

“Se uma Parte Contratante concede ou mantém um subsídio 

qualquer, inclusive qualquer forma de proteção das rendas 
ou sustentação dos preços que tenha diretamente ou 

indiretamente por efeito elevar as exportações de um produto 

qualquer do território da referida Parte Contratante ou de 
reduzir as importações do mesmo no seu território, dará 
conhecimento [...] não somente da importância e da natureza 
dessa subvenção, como dos resultados que possam ser 
esperados [...]..”14. 

 
 Conforme se observa, a “proteção de renda ou sustentação de preços no 

sentido do Artigo XVI do GATT 1994” está atrelada aos efeitos gerados por tais 

medidas, e não a uma forma específica. Caberia questionar, portanto, se a 

desvalorização cambial consistiria em uma forma de sustentação de preços, cujo 

                                                        
13 Nesse sentido ver Zimmermann (2011) e Staiger e Sykes (2008). 
14 Artigo do XVI do GATT 1994.  



efeito direto ou indireto fosse a elevação das exportações ou a redução das 

importações do país que a promovesse.  

De acordo com o que ficou demonstrado na primeira parte desse trabalho, 

para que a desvalorização cambial produzisse os efeitos em questão, uma série de 

condições teria de estar presente, tais como os preços serem rígidos, a precificação 

do produto a ser exportado se dar na moeda do país em que é produzido e a própria 

indústria ter capacidade de aumentar sua produção. No entanto, verificadas essas 

condições, a desvalorização cambial tornaria os produtos do país que a promoveu 

relativamente mais baratos tanto interna quanto externamente ao mesmo tempo em 

que tornaria os produtos dos demais países (que não promoveram uma 

desvalorização cambial) mais caros tanto interna quanto externamente. Nesse caso, o 

aumento da competitividade dos produtos do país que desvalorizou sua moeda seria a 

sustentação de preços, cujos efeitos seriam justamente aqueles descritos pelo artigo 

XVI do GATT. 

 Outro aspecto que merece destaque é o fato de que o Artigo XVI do GATT 

1994 não estabelece nenhum critério de grau de causalidade para que se possa falar 

em proteção de renda ou sustentação de preço. Justamente o oposto, tal dispositivo 

explicitamente determina que os efeitos dessas medidas (elevação das exportações ou 

redução das importações) podem ser diretos ou indiretos. Ainda assim, importa notar 

que a causalidade no caso em tela apenas é indireta no sentido de que seus efeitos 

não são imediatos. Não parece irrazoável imaginar que, a despeito de outros efeitos 

sobre a economia e apesar de serem necessárias certas condições, ao desvalorizar sua 

moeda, um país objetive justamente sustentar os preços de seus produtos, tornando-

os mais competitivos. Em tal hipótese a desvalorização cambial seria o meio 

utilizado para atingir esse fim e ignorar a causalidade entre ambos seria fazer com 

que a lei negligenciasse a realidade. 

Por fim, conforme observa Aluisio Lima Campos e Juan Antonio Gaviria, a 

falta de jurisprudência referente aos subsídios não implica que essa questão careça de 

embasamento legal (2012:15). A jurisprudência da OMC referente ao Acordo sobre 

Agricultura pode servir como uma orientação nessa matéria (CAMPOS, 2012:15): 

“O órgão de apelação desta organização determinou em 
diferentes casos que a proteção de renda ou a sustentação de 
preços existe quando o governo adquire bens agrícolas 



domésticos a preços elevados que não correspondem aos 
preços do mercado mundial.” 15 (CAMPOS, 2012: 15, 
tradução nossa)  

 
De acordo com os referidos autores essa interpretação pode, por analogia, ser 

aplicada aos casos de desalinhamento cambial. Nesse sentido, haveria “uma proteção 

de renda ou sustentação de preço quando um membro da OMC adquirisse moedas 

estrangeiras a preços elevados, independentemente dos preços de mercado” 

(CAMPOS, 2012: 15, tradução nossa).  

 Diante do exposto, verifica-se que, embora a desvalorização cambial não se 

enquadre no conceito de contribuição financeira, ela pode ser considerada como uma 

forma de sustentação de preço. Assim sendo, é necessário perquirir se a 

desvalorização cambial satisfaz o segundo elemento definidor de subsídio: a 

concessão de um benefício.  

 O conceito de benefício já foi amplamente explorado pelos Órgãos de 

Resolução de Controvérsias da OMC. De acordo com esses um benefício envolve 

necessariamente alguma forma de vantagem, a qual deixe seu recipiente em situação 

melhor do que estaria caso ele não fosse conferido 16. O foco no recipiente e não no 

governo que confere o benefício também é um traço definidor do conceito em 

comento17. Em outras palavras, não se verifica se um benefício foi concedido com 

base no custo gerado ao governo, mas sim na vantagem conferida por aquele que o 

recebe. Essa ideia é reforçada pelo entendimento de que um benefício não existe 

abstratamente, senão deve ser recebido e desfrutado por seu destinatário18.  

Em face do significado atribuído ao conceito de benefício pela OMC e dos 

eventuais efeitos causados por uma desvalorização cambial –conforme explorado na 

Parte 1 do presente trabalho–, há que se concluir que é possível que tal política gere 

um benefício nos termos do ASMC.  

                                                        
15 Campos e Gaviria citam, nesse sentido, os seguintes casos: European Communities– Customs 
Classification of Certain Computer Equipment, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R; Canada–  
Measures Affecting the Importation of Milk and the Exportation of Dairy Products, 
WT/DS103/AB/R; Korea– Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef, 
WT/DS161/AB/R. 
16 Canada–Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft, WT/DS70/AB/R, parágrafo 149. 
17 Id., parágrafo 154. 
18 Id., parágrafo 157. 



Não se ignora, conforme foi notado por alguns autores19 e por esse próprio 

artigo em trechos anteriores, que, para que a desvalorização cambial gere um 

benefício é necessário que diferentes condições estejam presentes. No entanto, uma 

vez verificadas tais condições –ou seja, uma vez averiguado que os preços são 

rígidos, que os produtos do país que promove a desvalorização são precificados em 

sua moeda, que as indústrias em questão não sofrem de problemas estruturais e que 

essas mesmas indústrias têm capacidade de aumentar sua produção e vendas de 

maneira a elevar seus lucros– não se pode negar que a desvalorização cambial gera o 

que o ASMC qualifica como benefício. Afinal, o ganho de competitividade pelo 

produto do país que desvaloriza sua moeda, em detrimento dos produtos de outros 

países que não efetuam tal política, nada mais é do que uma vantagem ou uma 

posição vantajosa nos moldes do estabelecido pela jurisprudência da OMC. 

Não raramente se faz a ressalva de que, ainda que tal benefício exista, sua 

quantificação, necessária para a aplicação de medidas compensatórias, seria 

extremamente complexa (ZIMMERMANN, 2011: 451). Argumenta-se que a 

extensão dos efeitos de uma desvalorização cambial são controversos na medida em 

que não há consenso sobre o método adequado de medi-los (CAMPOS, 2012: 21).   

A despeito da veracidade de tais considerações, a complexidade que envolve 

essa matéria não pode ser transformada em um obstáculo intransponível para o 

cumprimento dos direitos que possui um membro da OMC de se proteger contra 

medidas ilegais. O fato de existirem diversas técnicas de medição desses efeitos não 

pode ser percebido como indício de que o consenso é impossível, senão como sinal 

de que esse tema amplamente debatido é relevante. Conforme observa Vera 

Thorstensen, Emerson Marçal e Lucas Ferraz, as estimativas dos desalinhamentos 

cambiais não têm de ter um grau de precisão absoluto, mas devem apontar para 

“intervalos a partir dos quais haja evidência de que os desalinhamentos estejam 

causando distorções.” (2011: 3).  São esses limiares que devem pautar a aplicação 

das medidas compensatórias. Ademais, o simples reconhecimento de que tal medida 

pode configurar um subsídio nos termos do ASMC, pode forçar a uma convergência 

sobre o melhor método de cálculo a ser adotado. Não se pretende que esse último 

reflita uma verdade inquestionável –mesmo porque nenhum método de análise e 

                                                        
19 Ver, nesse sentido, Zimmermann (2011: 451) e Koops (2010: 4). 



quantificação desfruta dessa qualidade, independentemente da política considerada–, 

mas sim um acordo que expresse, senão o que se considera o melhor método, pelo 

menos o que se considera um método razoável.  

Verifica-se, portanto, que é possível que a desvalorização cambial se 

enquadre na definição de subsídio estabelecida pela OMC, na medida em que pode 

consistir em uma sustentação de preço nos termos do artigo XVI do GATT 1994, que 

confere um benefício.  

 

2.2. Especificidade 

 

Conforme mencionado no início dessa parte do trabalho, para que seja 

possível a aplicação de medida de defesa comercial, a desvalorização cambial tem de 

não apenas se enquadrar na definição de subsídio prevista no ASCM. É necessário 

também que tal política atenda ao critério de especificidade estabelecido por esse 

mesmo acordo.  

Segundo o artigo 2o do ASMC, três tipos de especificidade são possíveis: i) 

subsídios que destinam-se “especificamente a uma empresa ou indústria, ou a um 

grupo de empresas ou indústrias”20; ii) subsídios regionais, isto é, que sejam 

limitados “a determinadas empresas localizadas dentro de uma região geográfica 

situada no interior da jurisdição da autoridade outorgante”21; e iii) subsídios 

proibidos  nos termos do artigo 3o do ASMC, ou seja, subsídios que sejam, quer 

individualmente, quer como parte de um conjunto de condições, “contingentes de 

fato ou de direito ao desempenho exportador”22 ou “contingentes de fato ou de 

direito ao uso preferencial de produtos nacionais em detrimento de produtos 

estrangeiros”23.  

A desvalorização cambial evidentemente não pode ser considerada um 

subsídio específico nos termos da primeira e da segunda hipótese, uma vez que seus 

efeitos não se circunscrevem a determinadas empresas ou indústrias, nem a certas 

regiões do país que efetuou tal política. Tampouco parece cabível afirmar que a 

                                                        
20 Artigo 2º, § 1º, a), b) e c). 
21 Artigo 2º, § 2º. 
22 Artigo 3º, § 1º, a). 
23 Artigo 3º, § 1º, b). 



desvalorização cambial consiste em um subsídio contingente ao uso preferencial de 

produtos nacionais, ainda que isso possa ocorrer como decorrência do aumento do 

preço relativo das importações. No entanto, existe controvérsia quanto a 

possibilidade de a desvalorização cambial ser considerada um subsídio específico 

contingente ao desempenho exportador. 

Nota-se, primeiramente, que, diferentemente do que é afirmado por alguns 

autores24, o fato de a desvalorização cambial não estar contida na lista do Anexo I do 

ASMC (lista ilustrativa de subsídios específicos condicionados ao desempenho 

exportador), mencionado no próprio artigo 3o, § 1º, a), não é indicativo de que tal 

política não pode se enquadrar na hipótese prevista no aludido dispositivo legal. 

Afinal, a lista é expressamente qualificada como ilustrativa, de modo que 

impossibilitar a caracterização de certa medida como “contingente à exportação” 

simplesmente porque essa última não está contida no Anexo I seria contradizer os 

próprios termos da lei. Conforme observado por Zimmermann, a questão em 

comento exige um exame mais minucioso (2011: 142).  

Parece natural que a desvalorização cambial dificilmente será contingente de 

direito ao desempenho exportador. Ao menos até o presente momento não se tem 

conhecimento de nenhum país que possua leis determinando que a desvalorização 

cambial está vinculada à exportação. Por outro lado, resta determinar se a 

desvalorização cambial pode ser considerada como um subsídio contingente ao 

desempenho exportador de fato. Conforme observado pelo Órgão de Apelação no 

caso Canada –Aircraft, em tal hipótese (contingência de fato): 

“[...] a relação de contingência entre o subsídio e o 
desempenho exportador tem de ser inferida da configuração 
total dos fatos que constituem e envolvem a concessão do 
benefício, sendo improvável que qualquer um deles seja, 
sozinho, determinante em qualquer caso.”25(tradução nossa) 

 
A jurisprudência da OMC acerca do artigo 3o, 1, a) também é bastante útil 

para a interpretação do significado do termo “contingente”. De acordo com ela, tal 

termo designa uma relação de condicionalidade, de dependência, entre a concessão 

                                                        
24 Ver, nesse sentido, Koops (2010:6). 
25 Canada–Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft, WT/DS70/AB/R, parágrafo 167. 



do benefício e o desempenho exportador26. A nota de rodapé do artigo sob análise, 

além de reforçar a estreita conexão entre esses dois elementos (concessão do 

benefício e o desempenho exportador), também auxilia a esclarecer sua relação com 

o termo “de fato”: 

“Essa condição [da contingência de fato] será satisfeita 
quando os fatos demonstrarem que a concessão de um 
subsídio, ainda que não esteja vinculada de direito ao 
desempenho exportador, está de fato vinculada a exportações 
ou ganhos com exportações reais ou previstos. O simples fato 
de que subsídios sejam concedidos a empresas exportadoras 
não deverá, por si só, ser considerado como subsídio a 
exportação, no sentido definido nesse artigo.” 

 
 Nota-se, portanto, que, para se qualificar a desvalorização cambial como 

subsídio específico, não basta que os exportadores se beneficiem de tal política. Tem 

de ser demonstrado que a concessão desse subsídio, que a realização da 

desvalorização cambial, está condicionada ao desempenho exportador. 

 Alguns autores sustentam que essa relação de condicionalidade entre a 

concessão do benefício e o desempenho exportador não existe, haja vista que um país 

pode ter diversos objetivos ao desvalorizar sua moeda, tais como a liberalização 

econômica gradual ou controle de inflação27.  

Outros, por sua vez, contestam esse entendimento, argumentando que o 

elemento subjetivo (a intenção do governo) é irrelevante para determinar se um 

subsídio é contingente ao desempenho exportador28. No entanto, esses mesmo 

autores defendem, por outro lado, que tal contingência inexiste no caso da 

desvalorização cambial, pois as vantagens geradas por essa política são  amplamente 

disponíveis em toda a economia do país que a promoveu. Em outras palavras, 

considerando que “investidores externos, o setor de turismo do próprio país que 

desvaloriza sua moeda ou simplesmente qualquer um que efetuar a troca de moeda 

estrangeira pela moeda desvalorizada receberá igualmente o subsídio” 

                                                        
26 Australia–Subsidies  Provided to Producers and Exporters of Automotive Leather, WT/DS126/R, 
parágrafo 9.55. 
27 Ver, nesse sentido, Koops (2010:5). 
28 Ver, nesse sentido, Zimmermann (2011:453). 



(ZIMMERMANN, 2011:453), não se poderia dizer que a desvalorização cambial é 

condicionada ao desempenho exportador. 

  A crítica desses últimos autores quanto a necessidade de se perquirir a 

intenção do governo com vistas a determinar se a desvalorização cambial é ou não 

contingente à exportação procede. A existência da contingência em questão deve ser 

determinada com base em critérios objetivos. No entanto, a razão pela qual  

entendem que não pode haver dependência entre a desvalorização cambial e o 

desempenho exportador tampouco se sustenta. Isto é, o fato de outros atores também 

desfrutarem da desvalorização do câmbio não impede que o desempenho exportador 

seja a condição para que a moeda seja e se mantenha desvalorizada. A 

disponibilidade dos efeitos da desvalorização para outros setores ou agentes poderia 

ser tão somente uma externalidade da aplicação de tal política, sendo essa última, por 

sua vez, contingente ao desempenho exportador. Pode-se imaginar, por exemplo, que 

nesse caso, ainda que outros desfrutassem da desvalorização, caso se constatasse que 

essa última não repercute nas exportações (seja porque a indústria doméstica não tem 

capacidade de ampliar sua produção, ou por qualquer outro motivo), o subsídio 

deixaria de ser concedido, ou seja, o câmbio seria realinhado.  

Diante dos diferentes objetivos e efeitos que pode ter a desvalorização 

cambial, não se ignora a dificuldade de determinar se a realização de tal política é 

contingente à exportação. De fato, tal análise depende da consideração de muitos 

fatores. Porém, conforme mencionado anteriormente, a complexidade da tarefa não 

serve de justificativa para deixar de executá-la. Mesmo que uma taxa de câmbio não 

tenha sido realinhada devido à verificação de que as exportações permaneceram 

inalteradas diante da desvalorização, isto é, mesmo que não haja um indício direto de 

que a desvalorização cambial é vinculada ao desempenho exportador, pode-se, com 

base em elementos objetivos, analisar se esse vínculo existe. É com base nele que 

muitos estudiosos falam em desvalorização cambial com vistas a obter uma 

vantagem competitiva. Mais, é com base nele que muitos explicam a política cambial 

da China e de outros países (PREEG, 2006: 267-269). Em tais análises, além do 

nível de intervenção monetária, aspectos como “adequação” das reservas mantidas, 

ajustes no balanço de pagamento e déficits e superávits nas transações correntes e na 

conta capital (PREEG, 2006: 267-269) são analisados e servem de critério para 



determinar se as desvalorizações cambiais são promovidas primordialmente para 

auferir vantagens competitivas no mercado internacional de modo que –ainda que 

outros efeitos sejam verificáveis– se possa demonstrar a dependência entre a 

desvalorização cambial e o desempenho exportador. 

 Em face do exposto nessa segunda parte do trabalho, conclui-se que a 

desvalorização cambial pode ser enquadrada como um subsídio nos moldes do 

ASMC, o qual pode, por sua vez, ser objeto de medida de defesa comercial, tanto 

unilateral, quanto multilateralmente. Destaca-se que o emprego do termo “pode” se 

deve ao reconhecimento de que para que isso (enquadramento como subsídio e 

aplicação de medida de defesa comercial) ocorra, uma série de condições, que vão 

desde a conjuntura econômica até os efeitos da desvalorização, tem de ser verificada. 

Não é qualquer política de desvalorização cambial que poderá ser enquadrada como 

subsídio contestável pelas normas da OMC. Ressalta-se, porém, que tampouco nesse 

aspecto a desvalorização cambial se distingue de outras medidas ou políticas 

analisadas à luz das normas da organização. 

 



3. A POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DA OMC PELA 

COMPETÊNCIA DO FMI 

 

Uma vez estabelecido quais são os efeitos da desvalorização cambial no 

comércio internacional e que tais efeitos, juntos a outros aspectos, podem levar ao 

enquadramento de tal política como uma forma de subsídio passível de contestação 

com base nas normas sobre subsídios da OMC, cabe verificar se a competência dessa 

organização de tratar dessa matéria não resta prejudicada ou até mesmo excluída por 

outra norma de direito internacional. Mais especificamente, deve-se apurar se a 

possibilidade de tratar a desvalorização cambial como um subsídio nos termos 

anteriormente expostos não estaria comprometida por normas de outra instituição 

que tradicionalmente se ocupa das questões cambiais: o FMI.  

 

3.1. A competência do FMI 

 

“O FMI é a principal organização internacional na área de política monetária” 

(SANFORD, 2011: 1, tradução nossa), de modo que não se debate o fato de “as 

regras chaves de direito internacional referentes a políticas cambiais [estarem] 

estabelecidas nos artigos do Acordo do FMI” (ZIMMERMANN, 2011: 425, tradução 

nossa). Não é necessário uma leitura muito aprofundada dessas regras para constatar 

a competência do Fundo nessa matéria. O próprio título conferido ao artigo IV do 

mencionado acordo é bastante direto nesse sentido: “Obrigações Relativas a Arranjos 

Cambiais”. As seções em que se subdivide esse dispositivo legal dispõem sobre 

diferentes aspectos relacionados a questão cambial, tais como os tipos de arranjos 

cambiais29, o dever do Fundo de monitorar o sistema monetário internacional30 e a 

possibilidade de estabelecer arranjos cambiais baseados em valores nominais31. No 

entanto, para o presente trabalho se destaca a importância da Seção 1 do referido 

artigo, a qual trata das obrigações gerais dos membros do acordo.  

Dentre as obrigações gerais, dos membros do FMI, relativas à material 

cambial, há aquelas de natureza mais vaga e que se atentam mais às condutas dos 

                                                        
29 Acordo do Fundo Monetário Internacional, artigo IV, seção 2. 
30 Acordo do Fundo Monetário Internacional, artigo IV, seção 3. 
31 Acordo do Fundo Monetário Internacional, artigo IV, seção 4. 



agentes e aquelas de natureza mais precisa e que são voltadas ao resultado das ações 

desses mesmos agentes (ZIMMERMANN, 2011: 427). Na primeira categoria se 

encontram as obrigações dos itens i) e ii) da Seção. Esses itens estabelecem, 

respectivamente, que os membros devem “se empenhar em dirigir suas políticas 

econômicas e financeiras visando a promoção do crescimento econômico ordenando, 

com estabilidade de preços e com a devida consideração das circunstâncias”32 e que 

eles devem “buscar contribuir para estabilidade, promovendo condições econômicas 

e financeiras ordenadas e de base e um sistema monetário que não tenda a produzir 

rupturas erráticas”33. Com base nessas disposições já seria possível questionar a 

realização de políticas que deslocam a taxa de câmbio para fora de seu ponto de 

equilíbrio. No entanto, conforme observado acima, o Acordo do FMI estabelece 

regras de natureza ainda mais específicas. 

De acordo com os itens iii) e iv) da Seção 1 do artigo IV do acordo em 

comento, os países membros devem “evitar manipular taxas de câmbio ou o sistema 

financeiro internacional com vistas a evitar o ajuste efetivo da balança de 

pagamentos ou com vistas a ganhar vantagens competitivas injustas sobre os outros 

membros”34 e devem seguir políticas cambiais compatíveis com as obrigações gerais 

previstas nessa seção35. Em face de tais dispositivos, resta clara a competência do 

FMI para tratar de desvalorizações cambias que, conforme observamos em outras 

partes do presente trabalho, geram vantagens competitivas injustas. Tal competência 

é ainda reforçada pelos itens a) e b) da Seção do artigo ora analisado. Segundo 

estabelecem, o FMI deve monitorar a observância por parte de cada membro das 

obrigações estabelecidas na já descrita seção 136 e deve exercer firme fiscalização 

das políticas cambiais adotadas por esses mesmos membros37.  

Diante de tais dispositivos observa-se, mais uma vez, que a competência do 

FMI para tratar de desvalorizações cambiais –inclusive aquelas que geram vantagens 

competitivas, afetando, portanto, o comércio– é inconteste.  

                                                        
32 Acordo do Fundo Monetário Internacional, artigo IV, seção 1, i). (tradução nossa) 
33 Acordo do Fundo Monetário Internacional, artigo IV, seção 1, ii). (tradução nossa) 
34 Acordo do Fundo Monetário Internacional, artigo IV, seção 1, iii). (tradução nossa) 
35 Acordo do Fundo Monetário Internacional, artigo IV, seção 1, iv). (tradução nossa) 
36 Acordo do Fundo Monetário Internacional, artigo IV, seção 3, a). 
37 Acordo do Fundo Monetário Internacional, artigo IV, seção 3, b). 



A questão que se coloca, porém, é se a competência do FMI acaba por excluir 

a competência da OMC sobre a matéria. Há aqueles que acabam por defender isto ao 

sustentar que “as tentativas de invocar os acordos da OMC para contestar políticas 

cambiais desconsideram o papel central do Fundo Monetário Internacional” 

(DENTERS, 2003: 1). Outros são críticos dessa última ideia e argumentam que o 

entendimento de que “câmbio é assunto do FMI e não afeta o comércio é 

desconsiderar o óbvio” e que continuar com essa mentalidade faz com que a OMC 

corra o “risco de perder contato com a realidade e [transforme-se] apenas em um 

exercício de ficção.” (THORSTENSEN, 2011: 3).  Há ainda outros autores que 

afirmam que, devido a sua abordagem inadequada e a sua desgastada legitimidade, o 

FMI não é o âmbito em que se deve contestar políticas de desvalorização cambial, 

sendo a OMC –organização provida de eficiente órgão de resolução de 

controvérsias– foro mais adequado e eficiente para tanto (MATTOO, 2008). No 

entanto, ao mesmo tempo em que tecem tais críticas (impactos do câmbio sobre o 

comércio, ineficiência do FMI, etc.), esses autores reconhecem que, ainda que 

infelizmente, a realidade atual é que o FMI e não a OMC –seja por motivos 

históricos, seja por atribuições e desenhos estruturais– é a organização competente 

para tratar da desvalorização cambial e seus efeitos.  

 Apesar de não ser desprovido de fundamento38 o argumento de que o FMI 

apresenta sérias limitações para tratar de maneira efetiva da desvalorização cambial e 

de seus efeitos, não se defende aqui que, por conta disto, sua competência deve ser 

transferida para a OMC. O que se pretender, conforme mencionado anteriormente, é 

apurar se a competência que o FMI possui, exclui a da OMC. Para tanto, nos 

debruçaremos, portanto, sobre os papéis dessas organizações. 

 

3.2. As funções do FMI e da OMC 

 

Na década de 40, quando o Banco Mundial, o FMI e o GATT foram criados, 

estabeleceu-se que essas instituições teriam diferentes vieses. O primeiro deles, o 

                                                        
38 Apesar de Mattoo e Subramanian apontarem diversas razões pelas quais o FMI não é o foro 
adequado para tratar da questão da desvalorização cambial (2008: 4-7), ressalta-se aqui um único, 
porém, relevante fato já mencionado por autores como Zimmermann e Mussa: até o presente o FMI 
não considerou que sequer um membro estivesse violando os termos do artigo IV, Seção 1, iii) do 
Acordo do FMI. 



Banco Mundial, ficaria responsável pelo financiamento do desenvolvimento e da 

reconstrução necessária no pós-guerra. O FMI, por sua vez, se responsabilizaria pela 

cooperação monetária e financeira  e seu foco seria na “estabilidade das taxas de 

câmbio e do balanço de pagamentos” (THORSTENSEN, 2011: 2). Por fim, a OMC 

se ocuparia do aspecto comercial da cooperação econômica internacional (IEO, 

2008: 4). É claro, portanto, porque se atribui primordialmente ao FMI a competência 

sobre questões cambiais e, dentre elas, a desvalorização cambial. No entanto, o 

entendimento de que a competência do FMI sobre o referido tema exclui a 

competência da OMC vai além disso, ela tem como pressuposto que a referida 

divisão de funções é estanque de modo a circunscrever a abordagem de cada tema ao 

âmbito que lhe foi designado. 

Conforme mencionado acima, Thorstensen, Marçal e Ferraz criticam, mas 

confirmam que a divisão de funções tenha se dado desta forma rigorosa. De acordo 

com eles o “grande problema [de não se conseguir tratar da desvalorização cambial 

na OMC] foi gerado [...] com a especialização funcional entre GATT e FMI” na 

época de sua criação (THORSTENSEN, 2011:4). A rígida divisão de funções entre 

as organizações impossibilitaria, dessa forma, que políticas de desvalorização 

cambial e seus efeitos fossem discutidos na OMC.  

No entanto, muitos autores chamam a atenção para um objetivo comum por 

trás da criação dessas instituições e para a conseqüente complementaridade existente 

entre elas. Segundo Sykes e Staiger:  

“O FMI e o GATT/OMC foram criados para tratar de 
spillovers ou ‘externalidades’ internacionais que podem 
surgir quando governos escolhem sua políticas econômicas 
unilateralmente e, se funcionando propriamente, tais 
instituições internacionais devem servir para internalizar 
essas externalidades e, dessa forma, levar o mundo à fronteira 
da eficiência internacional.” (2008: 4-5, tradução nossa)  

 
Deborah Siegel, por sua vez, observa que: 

“Os propósitos da OMC e do FMI são complementares. Os 
participantes da Conferencia de Bretton Woods de julho de 
1944 reconheceram que, além do Fundo e do Banco 
Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento (i.e., o 
Banco Mundial), uma organização internacional do comércio 



para liberalizar o comércio seria benéfica para o mundo. 
Junto do FMI, essa organização trabalharia para a expansão 
do comércio internacional [...]” (2002:563, tradução nossa) 

 
No mesmo sentido, o Independent Evaluation Office do FMI afirma que o 

“FMI, o Banco Mundial e a OMC partilham do objetivo comum de 

facilitar/promover a expansão equilibrada do comércio de bens e serviços.” 

(IEO/2008: 5). 

Não se nega que, quando de sua criação, haja havido uma divisão dos grandes 

temas entre as referidas instituições. O que se sustenta é que, diante de objetivos em 

comum e de sua complementaridade, não se pode pensar que está divisão seja 

estanque e que não existam áreas comuns e de sobreposição. Mais do que se pensar 

em temas exclusivos à cada instituição, há que se pensar nas diferentes abordagens 

oferecidas por cada uma delas.  

“Os direitos e obrigações estabelecidos pelo Acordo do FMI existem apenas 

entre cada membro do FMI e o próprio FMI como instituição, e não horizontalmente 

entre os membros do FMI.” (ZIMMERMANN, 2011: 433, tradução nossa). Dessa 

forma, violações ao referido acordo não dão margem a contestações legais de um 

membro contra outro (ZIMMERMANN, 2011:433). Tais diferenças também se 

refletem no aspecto institucional. O FMI não dispõe de um procedimento de 

resolução de controvérsias como o da OMC e suas sanções também operam de 

maneira distinta. Na OMC, por outro lado, conforme nota Deborah Siegel: 

“[...] as obrigações se caracterizam pela natureza recíproca das obrigações 
comercias originadas no GATT. Apesar de as Partes Contratantes do GATT em 
muitos casos agirem como uma organização, o GATT é um tratado pelo qual as 
partes assumiram obrigações em relação às outras partes.” (2002: 563) 

Isto é, os direitos e obrigações criados pela OMC fluem de maneira 

horizontal entre seus membros (ZIMMERMANN, 2011: 433). Desse modo, foi 

criado um sistema de resolução de controvérsias que trata de litígios existentes entre 

um membro e outro. Naturalmente, conforme observa Siegel, tal sistema apresenta 

limitações, não sendo adequado para tratar de questões de arquitetura internacional 

(2002: 562). Esse mecanismo é apropriado para resolver conflitos que afetam 

interesses recíprocos dos membros que figuram na disputa.  

É justamente com base nessas diferenças de estrutura e foco que se defende 

que a competência do FMI não conflita com aquela da OMC. O FMI, quando 



chamado a tratar da desvalorização cambial, fará sua análise com foco e base em 

critérios distintos dos da OMC (considerará, por exemplo, a intenção da parte que 

realizou essa política, o impacto de tal medida no sistema de comércio internacional 

como um todo e não apenas entre duas partes, etc.)  e sua deliberação deverá refletir 

o papel mais abrangente que desempenha de zelar pela arquitetura institucional em 

âmbito internacional. A OMC, por sua vez, na medida em que deverá tratar, com 

base em seus próprios critérios (se houve, por exemplo, dano, independentemente de 

ter havido intenção), das consequências que a política de desvalorização contestada 

tem sobre uma outra parte, se debruçará sobre um universo mais restrito. Seu foco 

não é alterar uma política, propondo mudanças que impactarão indistintamente todos 

seus países membros, mas sim corrigir os danos que a desvalorização promovida por 

um membro causa em outro membro que está a contestar essa política. Conforme 

notou o embaixador brasileiro na OMC, Roberto Azevedo, no contexto de recente 

debate sobre desalinhamento cambial na OMC, “[p]or si só, a política comercial não 

provoca nem cura as assimetrias cambiais, mas pode ser ajustada para responder a 

elas.” (O ESTADO DE SÃO PAULO, 2012). 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto no presente trabalho, constatou-se, primeiramente, que as 

políticas de desvalorização cambial não produzem sempre um resultado idêntico. 

Uma série de fatores (cenário de preços rígidos, precificação dos produtos a serem 

exportados com base na moeda do país produtor, entre outros) tem de estar presente 

para que se possa concluir que a política de desvalorização cambial tem o potencial 

de afetar o comércio internacional, gerando vantagens para uns e obstáculos para 

outros. No entanto, tão importante quanto, é reconhecer a outra conseqüência lógica 

dessa constatação, qual seja: ainda que nem todas as políticas de desvalorização 

cambial possam produzir os referidos efeitos (vantagens para uns, obstáculos para 

outros), nos casos em que os fatores acima mencionados estiverem presentes, 

algumas dessas políticas podem. 

Averiguou-se, subsequentemente, que assim como esses efeitos, outras 

características de uma política de desvalorização cambial podem vir a se enquadrar 

no conceito de subsídio passível de contestação com base nas normas do ASMC da 

OMC.  

Conforme se pode observar, as normas desse acordo restringem –para além 

da consideração dos efeitos– a possibilidade de se enquadrar uma política de 

desvalorização cambial como uma espécie de subsídio contestável. Isso se reflete no 

fato de que, para ser objeto de uma medida de defesa comercial, o referido acordo 

exige que tal política –além de ter que operar de uma certa forma (sustentação de 

preços) e ter de produzir determinado efeito (concessão de um benefício) – seja 

contingente ao desempenho exportador.  

A despeito de tais restrições, mais uma vez chega-se à conclusão acima de 

que, ainda que nem todas as políticas de desvalorização cambial possam ser 

consideradas um subsídio contestável com base no ASMC, algumas o podem e é 

com base nessas que se afirma a competência da OMC para tratar da matéria. 

Verificou-se, por fim, que, apesar de o FMI possuir competência para tratar 

de políticas de desvalorização cambial promovidas por seus países membros, tal 

competência não exclui a competência da OMC para tratar da matéria com base nas 

normas acima citadas. Essas instituições têm objetivos complementares que fazem 



com que haja coincidência entre algumas matérias por elas tratadas. No entanto, seus 

diferentes focos e suas distintas maneiras de operar fazem com que não exista 

conflito entre a competência de uma e de outra instituição.  

Considerando, destarte, que a desvalorização pode produzir efeitos no 

comércio internacional; que esses efeitos e outros aspectos podem se enquadrar na 

definição fornecida pelo ASMC de subsídio passível de contestação; e que a 

competência do FMI sobre a matéria não exclui a da OMC, conclui-se que o 

tratamento de políticas de desvalorização cambial no âmbito da OMC é legalmente 

pertinente. 
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