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O trabalho apresenta uma análise do crescimento da aplicação de estratégias de caráter 
protecionista na política econômica e comercial pelos Estados nos últimos anos, tendo como 
enfoque as ações realizadas nesses âmbitos pelos Estados Unidos América, durante o governo 
do 45º presidente do país, Donald Trump, assim como as consequências do uso desse método 
nas relações multilaterais mantidas por ele e demais países na Organização Mundial do 
Comercio (OMC). O problema principal desenvolvido foi como o aumento do uso de políticas 
econômicas de base protecionista influencia no sistema multilateral de comércio e na atuação 
da Organização Mundial do Comércio.Tendo como objetivo esclarecer os impactos de tal 
política econômica no cenário internacional, fez-se uso da teoria da Interdependência 
Complexa, a fim de compreender a estruturação da organização que ocorre entre os atores 
internacionais no setor econômico de suas relações no sistema internacional. Com isso, foi 
possível concluir queas praticas protecionistas, em especial considerando os Estados Unidos 
da América e sua influência, é notável que, por ser um país com características de hegemonia 
no sistema internacional, o impacto direto e indireto da aplicação dessas medidas em sua 
política econômica se mostra grande e proporcional a seu nível de influencia global. Dessa 
forma, mesmo que as políticas econômicas internacionais utilizadas pelos países estejam 
sempre se modificando para se adequarem ao cenário global em que se encontrem, regimes de 
cooperação e regulação permanecem com muita importância. 
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