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2. O Brasil na OMC
2.1 Antecedentes
A aspiração pelo reconhecimento internacional do Brasil, “mito fundador” da

Pedro da Motta Veiga*

política externa do Brasil (Soares de Lima, 2004), foi perseguida por via de uma

Sandra P. Rios*

presença ativa nos fóruns multilaterais desde a segunda metade do século XIX
quando surgiram os primeiros esforços de coordenação multilateral e, posterior-

1. Introdução

mente, na constituição das Ligas das Nações, em que o Brasil empenhou-se em

As dificuldades do Brasil para avançar na esfera dos acordos preferenciais, tanto

obter um assento permanente na organização.

com países desenvolvidos, quanto com países em desenvolvimento, acabaram

A configuração da ordem econômica do pós-Segunda Guerra também permitiu

Doha, que já ocupava lugar de destaque no ranking de prioridades negociais brasi-

espaços multilaterais, em uma linha de continuidade com a aspiração de exercer

levando a diplomacia brasileira a concentrar seus esforços negociadores na Rodada

leiras, dada a relevância historicamente conferida pela política externa e comercial
do Brasil ao multilateralismo. A importância que o Brasil passou a assumir na

que o Brasil pusesse em prática uma ativa política de participação nestes novos
alguma influência na negociação das grandes questões internacionais.

esfera multilateral ao longo das negociações da atual Rodada certamente contri-

Assim sendo, o país participou da Conferência de Bretton Woods, de 1944, que

nos últimos anos.

Comércio e Emprego das Nações Unidas de 1947, que instituiu a Organização

buiu para incentivar essa “focagem” do esforço negocial na esfera multilateral,

Esse trabalho descreve, na seção 2, os principais traços da atuação brasileira na
Organização Mundial do Comércio (OMC), com ênfase na Rodada Doha, em que
o Brasil vem desempenhando – pela primeira vez na história das negociações mul-

tilaterais - papel protagônico. A seção 3 discute o tema da reforma do sistema de

criou o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, e da Conferência de
Internacional de Comércio e cuja não ratificação daria origem ao Acordo Geral
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT). Também de forma precoce, relativamente aos países latino-americanos, a adesão brasileira ao GATT ocorreria em
julho de 1948.

governança do comércio mundial sob a ótica brasileira: qual a visão (em geral

A característica principal do regime de regulação econômica multilateral que

reforma do sistema de governança do comércio internacional? A seção 4 traz os

ções econômicas, em especial na esfera comercial, a partir da institucionaliza-

implícita) da diplomacia brasileira em relação aos principais temas da agenda de
comentários finais do trabalho.

*
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emerge depois da Segunda Guerra é a introdução de uma nova disciplina nas rela-

ção dos princípios liberais de não-descriminação e igualdade de tratamento entre

parceiros comerciais. Nestes foros que congregavam países desenvolvidos e em
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desenvolvimento, uma das principais demandas destes últimos era a introdução de
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regras especiais para fazer face ao próprio desequilíbrio entre parceiros econômicos desiguais.

Nas negociações da reforma do regime de comércio e de desenvolvimento, a par-

ticipação brasileira foi constante e ativa desde sua implantação em meados do
século XX. Juntamente com países como a Índia e o México, o Brasil teve papel

destacado na coordenação da coalizão terceiro-mundista, tendo liderado o G-77
nos anos 60.

Entre as décadas de 60 e o início da de 80, não sendo ainda um demandeur no

regime de comércio, o Brasil praticamente não negociava questões específicas e
centrava-se na defesa de certos princípios:

- Preferência por um regime de comércio baseado nos princípios de cooperação e
desenvolvimento (UNCTAD) em oposição aos princípios de mercados crescentemente livres (GATT);

- Forte apoio ao fortalecimento de normas comerciais tais como a de “não-dis-

Na Rodada de Tóquio um dos principais objetivos brasileiros foi impedir a introdução de medidas de “graduação” reservadas aos mais desenvolvidos entre os

países em desenvolvimento. Outro objetivo negociador prioritário foi fortalecer o
sistema multilateral, em especial a norma da Nação Mais Favorecida (MFN) no

caso da instituição dos diversos Códigos Não-Tarifários (NTB), alguns de grande
interesse para o Brasil como os de Anti-Dumping; Subsídios e Medidas Compensatórias; e Salvaguardas.

Entre o final da Rodada de Tóquio e o início da Rodada Uruguai, Brasil e Índia
vão cooperar ativamente no G-10 face à iniciativa norte-americana de ampliar a
agenda do GATT com a introdução de novas questões (propriedade intelectual,
comércio de serviços e investimentos) a serem objeto de regulação multilateral.

A partir da Rodada do Uruguai, vão ficar claros os limites negociadores da estratégia brasileira, em um período em que grande número dos países em desenvolvi-

mento aderia ao paradigma liberal de políticas e tinha programas de ajustamento
estrutural com o FMI e o Banco Mundial (Soares de Lima, 2004).

criminação” e a de “nação mais-favorecida”, que garantissem menor arbitra-

Na Rodada Uruguai não apenas a agenda negociadora se tornou mais ampla e

parte dos países desenvolvidos;

principais modificações foram:

riedade e impedissem comportamentos unilaterais e medidas protecionistas da

- Forte apoio à implantação de normas diferenciadas favorecendo os países em
desenvolvimento, tais como a de “tratamento especial e diferenciado”; e

- Alinhamento político com o G -77 em outras arenas multilaterais.
A partir dos anos 80, a postura brasileira foi de limitação de danos (Soares de Lima,

2004), isto é, orientada pelo objetivo de retardar ou mesmo impedir a instituição

mais complexa, como se modificou a própria estrutura do processo negociador. As

- Mudança na estrutura das negociações, uma vez que estas últimas vão além das
medidas clássicas de fronteira, implicando em compromissos ativos em políticas governamentais com repercussões domésticas;

- Configuração de novas coalizões envolvendo países em desenvolvimento e países desenvolvidos, como a formação do Grupo de Cairns;

de normas e procedimentos que diferenciassem internamente o grupo de países em

- Crise do G-77 e divisão política entre os países em desenvolvimento: o G-10,

rias e questões substantivas sujeitas à disciplina normativa do regime de comércio.

disciplinas normativas e concentrando-se na agenda tradicional do GATT, ver-

desenvolvimento, enfraquecessem as normas multilaterais e ampliassem as maté-

4
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liderado por Índia, Brasil e Egito, bloqueando a introdução de novas questões e
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sus o G-20, com a participação de países desenvolvidos e em desenvolvimento,
mais favoráveis a aceitar o trade off entre a velha e a nova agenda; e

- Redução do escopo de abrangência do conceito de tratamento diferenciado e

mais favorável para países em desenvolvimento e distinção nítida e formal entre

Na virada do século, o país defendeu o lançamento da nova Rodada multilateral,

participando ativamente das negociações que a viabilizaram em Doha, em 2001.
Em relação à agenda de trabalho definida para a Rodada, eram os seguintes os
principais componentes da posição brasileira:

países menos desenvolvidos e países em desenvolvimento.

- aprofundamento das negociações agrícolas, contemplando o tripé acesso a mercados – subsídios às exportações – medidas de apoio doméstico;

Como se disse na seção anterior, os impactos da Rodada Uruguai sobre a economia

e especialmente sobre a política comercial brasileira não foram pequenos, mas o

- redução de tarifas de bens não agrícolas baseado em fórmula que permita aos

país não perdeu nenhuma margem significativa de liberdade para formular suas

países em desenvolvimento reduções proporcionalmente inferiores às dos paí-

políticas nacionais de desenvolvimento.

ses desenvolvidos; e

- revisão do acordo de subsídios e medidas compensatórios, especialmente no que se

2.2 Da Rodada Uruguai a Doha

refere às disciplinas aplicáveis a créditos à exportação, que se baseiam nas regras

Na fase de negociações setoriais pós-Rodada Uruguai, o Brasil participou ativa-

do Arrangement da OCDE. A experiência do país com o contencioso Embraer –

mente das negociações de serviços de transportes marítimos, que fracassaram, bem
como das de telecomunicações e de serviços financeiros. Em todas elas, o país

Bombardier está na origem desta demanda de revisão, por parte do Brasil1.

fez ofertas adicionais de liberalização, traduzindo o maior conforto do Brasil em

Propostas como a revisão do acordo sobre medidas de investimentos relaciona-

em 1995. No entanto, nenhum dos dois anexos ao Acordo Geral sobre Comércio

favor dos países em desenvolvimento, que foram discutidas no Brasil antes do

relação a serviços, proporcionado pela reforma regulatória liberalizante iniciada

de Serviços (GATS) foi ratificado posteriormente pelo Congresso Nacional e o
Brasil não fez oferta e nem assinou o Information Technology Agreement, voltado

para novas reduções de tarifas de bens de informática e telecomunicações, de tal

forma que o nível de compromissos multilaterais do Brasil em bens e serviços se
restringe àquele que resultou da Rodada Uruguai.

No período posterior à Rodada Uruguai, o Brasil tornou-se um usuário importante

do mecanismo multilateral de solução de controvérsias. Diversos países também
questionaram medidas adotadas pelo Brasil, utilizando este mesmo mecanismo.
O contencioso Embraer – Bombardier, que se estendeu por mais de seis anos, é o

mais conhecido caso de utilização pelo Brasil – e, ao mesmo tempo, contra o país
– do mecanismo de solução de controvérsias na etapa pós-Rodada Uruguai.
6
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das ao comércio (TRIMs) e de subsídios, para flexibilizar suas disciplinas em
lançamento da Rodada, acabaram não fazendo parte das propostas formalmente
apresentadas pelo Brasil nos diferentes grupos de negociação.

De maneira geral, o Brasil trabalhou na montagem e na liderança de coalizões de
países em desenvolvimento em temas de acesso a mercados de bens – o G-20, em
agricultura, o ABI e depois o G-11 em bens não agrícolas – mas não investiu em

propostas relativas a regras que se baseassem em tratamento diferenciado e mais
favorável para países em desenvolvimento.

Em relação à negociação da revisão do acordo antidumping, o Brasil começou a Rodada com a postura
de buscar reduzir o potencial de utilização protecionista deste instrumento de defesa comercial, mas
evoluiu para uma posição menos ofensiva na medida em que o país tornava-se um usuário freqüente de
ações antidumping.
1
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Antes da reunião ministerial de Seattle, em 1999, o Brasil e outros países em

O tema do desenvolvimento volta à agenda dos países do Sul e das instituições

postas negociadoras cujo objetivo central era, através da revisão dos acordos de

agenda de Doha é mais do que um efeito de retórica, na medida em que capta esse

desenvolvimento tinham levado a efeito intensa atividade de preparação de prosubsídios e de TRIMs, reintroduzir, nestes acordos, elementos do tratamento diferenciado e mais favorável para países em desenvolvimento.

Embora o Brasil tenha sido, em Doha, um dos países que mais resistiu às propos-

tas para diferenciar entre países em desenvolvimento – inclusive adotando algum
mecanismo de graduação – esta postura em regras sugere algo como um reconhecimento implícito de que uma flexibilização pouco qualificada de disciplinas multilaterais para beneficiar países em desenvolvimento pode já não interessar ao Brasil.

Ao longo da Rodada, o Brasil foi se tornando um dos principais atores das negociações, ao lado dos EUA, da União Européia, da Índia e da China. Entre os fatores

que ajudam a explicar o ganho de peso específico do Brasil nessas negociações,
pode-se citar:

- o ambiente político em que as negociações ocorreram, que favoreceu a integração dos grandes países emergentes aos processos de tomada de decisão e aos
mecanismos de legitimação da Rodada.

Quando Doha foi lançada em novembro de 2001 o ambiente político que “cer-

cava” as negociações comerciais já se havia distanciado – e muito – daquele que
caracterizava a primeira metade dos anos 90. O fracasso das negociações para a

multilaterais e certamente a denominação de “agenda de desenvolvimento” dada à
esprit du temps.

Nesse ambiente, os grandes países em desenvolvimento desempenharam papel
relevante na negociação da própria agenda e tornou-se inviável politicamente
manter os mecanismos de tomada de decisão típicos de rodadas anteriores (restri-

tos à “Quad” – Estados Unidos, União Européia, Japão e Canadá), sobretudo após
a Ministerial de Cancun, em 2003 (ver abaixo).

- a liderança exercida pelo Brasil na constituição do G-20, improvável coalizão
de países em desenvolvimento na área das negociações agrícolas.

O Brasil, como um dos maiores exportadores de produtos agrícolas e agroin-

dustriais, adotou uma postura ofensiva nas negociações sobre a liberalização do
comércio agrícola realizadas na OMC, bem como em outros processos de nego-

ciação. De maneira coerente, o país participou ativamente do Grupo Cairns – uma
coalizão de países desenvolvidos e em desenvolvimento, exportadores de produ-

tos agrícolas. No momento em que se discutia uma nova rodada multilateral de

negociações, o Brasil pressionou pela inclusão na agenda de metas ambiciosas

relacionadas com o acesso a mercados e a redução ou eliminação de esquemas de
apoio interno ou à exportação.

assinatura de um Acordo Multilateral de Investimentos na OMC (em 1998) e da

Contudo, nos meses que precederam a Reunião Ministerial da OMC em Cancún

claros de que as negociações comerciais entravam em uma nova etapa, fruto de

tura pró-liberalização do comércio nas negociações comerciais, o Brasil liderou a

Conferência Ministerial da OMC, em Seattle (1999) foram sinais suficientemente
avaliações muito críticas em relação à liberalização comercial propiciada pelos

acordos multilaterais e regionais e aos esforços de convergência regulatória em
áreas como investimentos, propriedade intelectual, etc.

8
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(setembro de 2003), sem romper com o Grupo Cairns e sem abrir mão de sua pos-

criação de uma coalizão temática de países em desenvolvimento que negociaria em
conjunto no decorrer da Reunião Ministerial e após seu encerramento. Essa nova
coalizão (o G-20) reuniu países em desenvolvimento que tradicionalmente adotavam
posições diferentes – até mesmo opostas – nas negociações agrícolas na OMC.
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Na realidade, o G-20 constituiu-se como uma resposta ao texto sobre agricultura

Como é sabido, as posições assumidas pelo Brasil ao participar dos grupos infor-

críticas feitas à atuação do G-20 e do fato de que não se chegou a nenhum acordo

desenvolvimento, que denunciaram a cooptação de Brasil e Índia pelos países

elaborado conjuntamente pelos EUA e a União Européia em Cancun. E apesar das
em Cancun, o G-20 passou a ser percebido daí em diante pela opinião pública,

tanto no Norte quanto no Sul, como o resultado de um esforço legítimo dos países
em desenvolvimento para “empurrar” seus interesses nas negociações da OMC e
para defender a idéia, oficialmente acordada em Doha, de uma “rodada de desen-

mais de major players da Rodada geraram muitas críticas entre outros países em
desenvolvidos. Na etapa final da Rodada, a atuação brasileira em favor do “pacote
Lamy” produziu pesadas acusações de traição por parte dos argentinos.

Essas críticas explicitam o trade-off que enfrentará a diplomacia brasileira na

volvimento”. Desde então, o G-20 foi amplamente reconhecido como um novo ator

OMC à medida que cresce a relevância do Brasil nas negociações multilaterais e

sariamente ser levados em conta para se chegar a um acordo nas negociações.

sentante dos países em desenvolvimento – tão prezada pela diplomacia brasileira

protagônico nas negociações agrícolas de Doha, cujos interesses deveriam neces-

- o pragmatismo e a flexibilidade demonstrados pelo Brasil na negociação de
temas como regras e acesso a mercados para bens industriais, entre outros.

Na área de regras, o Brasil evitou juntar-se a iniciativas e posições que demandas-

sem “horizontalmente” tratamento diferenciado para países em desenvolvimento.

Esta postura brasileira é também uma constatação de que as diferenças de interesses
entre países em desenvolvimento em áreas “sistêmicas” de negociação começam

a tornar inviáveis alianças Sul-Sul nestes temas. Na área de acesso a mercados de

que aumentam os interesses brasileiros nessas negociações. A posição de repre– se verá crescentemente contestada pelos fatos e pelos interesses econômicos de
diversos setores domésticos, mas também por outros países em desenvolvimento.

3. O Brasil e o sistema de governança do
comércio mundial

bens industriais, além de aceitar na prática a distinção entre países em desenvolvi-

O ambiente predominante na economia internacional durante boa parte da década

os least developed countries, o Brasil flexibilizou sua própria posição em relação

mentos na direção da abertura econômica, estimulando a convergência regulatória

mento e diversos grupos de países pobres não necessariamente classificáveis entre
ao coeficiente da Fórmula Suíça aplicável aos países em desenvolvimento.

A atuação do Brasil no G-20 e suas posições pragmáticas nas etapas finais da

Rodada aumentaram a legitimidade de posições brasileiras nas negociações e

de noventa facilitou a convergência de políticas nacionais de comércio e de investipor meio de acordos de livre comércio e de proteção de investimentos. O expres-

sivo crescimento dos fluxos de comércio e de investimentos diretos estrangeiros

(IDE) tornava o ambiente pouco propício à expansão de iniciativas protecionistas.

deram ao país capital político para participar dos grupos seletos de membros que

O final dos anos noventa traz uma nova mudança de contexto no que se refere às

sões (o G-5 (Estados Unidos, União Européia, Brasil, Índia e Austrália) depois o

OCDE ganha força a percepção de que a globalização teria ido “longe demais” e

se transformariam em mecanismos informais de negociação e de tomada de deciG-4 (G-5 sem a Austrália) ao longo da Rodada.

visões sobre liberalismo econômico e benefícios da globalização. Nos países da
que o crescimento da interdependência econômica promove a convergência para
padrões ambientais e sociais mínimos, ameaçando valores culturais das sociedades destes países.

10
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Enquanto nos países em desenvolvimento com maior peso nas negociações comer-

demanda – dos demais parceiros de que o país participe ativamente dos debates

mais condicionada pela “agenda de desenvolvimento”, nos países desenvolvidos

institucional da OMC. Mas, como se verá a seguir, o Brasil tende a adotar postu-

ciais a agenda de liberalização e de convergência regulatória se tornava cada vez
a postura frente às negociações passou a traduzir com intensidade crescente todo
tipo de “non trade concerns”.

sobre a governança do sistema multilateral de comércio e sobre a eventual reforma
ras cautelosas na maioria dos temas, evitando apoiar movimentos que alterem de
forma relevante o status quo.

A maior hostilidade das sociedades aos processos de liberalização comercial e

3.1 O processo decisório na OMC

desenvolvimento – vêm dificultando a conclusão das negociações da Rodada

O lançamento da Rodada Doha, no início da década atual, coincide com dois

relevantes no comércio internacional. Nos últimos anos, o acordo de maior expres-

temente multipolar do comércio a partir da emergência dos BRICs e a substituição

as críticas crescentes à globalização – nos países desenvolvidos e nos países em

Doha, como também de qualquer acordo regional ou bilateral envolvendo países

são econômica foi negociado entre os Estados Unidos e a Coréia, mas este não foi
ainda ratificado pelo congresso norte-americano.

As dificuldades de avançar na liberalização do comércio em bases multilaterais e a
simultânea proliferação de acordos regionais/bilaterais de comércio de baixa qua-

lidade – que geram distorções causadas por complexas e variadas regras de origem
e por longas listas de exceção à liberalização – vêm estimulando debates sobre

a governança do comércio multilateral. Iniciativas como o Relatório Sutherland
(2004), patrocinado pela OMC para discutir o seu futuro, e o Relatório da Warwick
Commission (2007) apresentam desafios e recomendações para a reforma e o fortalecimento do sistema multilateral do comércio mundial.

Entre os temas apontados como relevantes por essas iniciativas e por outros autores

em artigos recentes (ex: Castillo 2008), estão: (i) o processo decisório na OMC;
(ii) o princípio de single undertaking; (iii) os instrumentos para lidar com as neces-

sidades dos países em desenvolvimento (tratamento especial e diferenciado); (iv)
o mecanismo de solução de controvérsias; (v) as regras para disciplinar a relação

movimentos relevantes no sistema de comércio internacional: a natureza crescen-

da clivagem entre países desenvolvidos e em desenvolvimento por uma geometria
variável de interesses multifacetados dos países membros da OMC. Esses movi-

mentos não são necessariamente convergentes com o reforço do multilateralismo.
Ao contrário, a ausência de uma ou poucas lideranças capazes de “empurrar” o pro-

cesso decisório pode transformar-se em fonte de paralisia. O novo cenário requer

um processo decisório capaz de assegurar que os diversos interesses estejam bem
representados, mas que os principais atores, em particular Estados Unidos e União
Européia, continuem engajados.

Entre a Reunião Ministerial de Hong Kong em 2005 e 2007, as negociações na
OMC estiveram concentradas em de grupos menores, muitas vezes realizadas
longe de Genebra. Esse processo representou uma mudança gradual na metodologia de construção do consenso a partir de entendimentos por blocos de países, afas-

tando-se do esquema “Quad” (Estados Unidos, União Européia, Canadá e Japão)
para transformar-se no G-4, onde supostamente os interesses variados dos países
desenvolvidos e em desenvolvimento estão mais adequadamente representados.

entre regionalismo e multilateralismo; e (vi) o escopo da agenda da OMC.

Essa metodologia de construção de consenso mostrou seus limites nas prolon-

Com a atuação do Brasil no G-20 e sua ascensão a membro dos grupos informais

consenso em torno de uma agenda mínima, como sofreu diversas críticas quanto

de negociação na OMC (G-5 e, depois, G-4), cresce a expectativa – e mesmo a
12
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gadas negociações dos últimos anos. Não apenas o G-4 foi incapaz de chegar ao
ao grau de representatividade de seus membros, de transparência de seus procediO Brasil na OMC e a governança do sistema multilateral
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mentos e de falta de atenção a temas de interesse específico dos países de menor
desenvolvimento relativo.

A decisão por consenso é a tradição do GATT/OMC e é considerada por muitos
como sendo um de seus principais pilares. Entretanto, as evidentes dificuldades
com esse sistema decisório em um contexto de ampliação do número de membros

e de mudanças na configuração do comércio mundial têm estimulado visões de
que novos métodos são necessários para lograr avanços nas negociações multila-

terais. Entre as possibilidades aventadas estão os sistemas de votação e de decisão
por obtenção de “massa crítica”, como defendido pela Warwick Commission.

De acordo com o relatório da comissão, a decisão por consenso pode acabar refle-

tindo o resultado de um jogo de “queda de braços” atrás de portas fechadas. A
decisão por voto implicaria na inevitável e infindável discussão sobre os critérios
de ponderação de votos, dadas as enormes diferenças em termos de representatividade populacional e econômica dos membros da OMC.

A Warwick Comission defende a introdução de flexibilidade no processo decisório

quando se formam os grupos menores. As coalizões formadas na Rodada Doha
são mais estáveis e estruturadas e o Brasil teve participação ativa em várias delas
(G-20, NAMA-11, Friends of Antidumping, por exemplo). A participação do Brasil nessas coalizões facilitou seu acesso aos grupos relevantes no processo decisó-

rio e permitiu ao país exercer o papel de liderança de países em desenvolvimento,
ainda que para isto tenha tido que ceder em muitos de seus interesses econômicos
nessas negociações.

3.2 O princípio de single undertaking
Quando a OMC foi criada, herdou a agenda de “unfinished business” da Rodada
Uruguai. A expectativa era de que se pudesse avançar nos temas pendentes, sem

que fosse necessário lançar uma nova rodada abrangente de negociações. Diante

da dificuldade de fazer concessões de liberalização agrícola sem compensações

em outras áreas que permitissem angariar apoio político interno, a União Européia
passou a advogar o lançamento de uma nova rodada abrangente, em que o princípio de single undertaking seria um elemento-chave.

através da combinação de obtenção de “massa crítica” (i.e. o apoio de um número

O princípio de single undertaking combinado a uma agenda suficientemente

a observância do princípio de Nação Mais Favorecida, em que os benefícios esta-

sam ver seus interesses representados de alguma forma no acordo final. Dadas as

de membros com representatividade substancial no comércio internacional) com
riam garantidos independentemente da adesão aos acordos negociados.

Para o governo brasileiro, a preservação do consenso como método de tomada de

decisão é inevitável e continua sendo uma prioridade. De acordo com essa visão, a
articulação em blocos é a forma natural de construção gradual do consenso. A participação nos grupos menores, como o G-4 deve obedecer a critérios de peso econômico, representatividade e capacidade de contribuir com propostas construtivas.

De acordo com entrevistas realizadas com autoridades brasileiras envolvidas nas
negociações, a proliferação de coalizões que surgiram ao longo da atual Rodada

de negociações contribui para que os diversos interesses estejam representados
14
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abrangente facilita o estabelecimento de trade-offs, de modo que os países pos-

dificuldades de se obter progressos com uma agenda tão ampla como a acordada
em Doha, ao longo do processo negociador os países membros passaram a se

concentrar nos temas considerados fundamentais (agricultura e bens industriais
(NAMA) da Rodada. Além dos temas de Singapura (compras governamentais,

investimentos e política da concorrência) terem sido formalmente eliminados da
agenda na Reunião Ministerial de Cancun, outros temas foram sendo informal-

mente relegados a segundo plano, à medida que as atenções concentraram-se em
agricultura e NAMA.

A introdução de acordos setoriais para eliminação de tarifas como modalidade
central de liberalização comercial de bens industriais e a aceitação de que a adeO Brasil na OMC e a governança do sistema multilateral
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são à negociação e aos resultados desses acordos teriam caráter voluntário foi

vidos promovessem a abertura de seus mercados aos least developed countries. Ao

a Rodada. A combinação de acordos setoriais com a adesão voluntária a partir da

ção de reconhecimento de diferentes categorias de países em desenvolvimento no

outra demonstração de flexibilização do conceito de single undertaking durante

formação de “massa crítica” cria novos acordos plurilaterais, prática que esteve
presente na Rodada Tóquio do GATT e que foi considerada por muitos como pre-

aderir voluntariamente à iniciativa, o governo brasileiro deu mais uma demonstrainterior da OMC e se aproximou do grupo dos desenvolvidos.

judicial ao caráter multilateral que deveria presidir os acordos na instituição.

É nessa área que o dilema vivido pelo Brasil em termos de sua posição relativa na

O Brasil continua defendendo a manutenção do conceito de single undertaking e a

negociações multilaterais reforçada pelo boom exportador de meados da década

adoção de agendas abrangentes que permitam o equilíbrio entre benefícios e conces-

sões. O abandono desse princípio e a aceitação da negociação de acordos setoriais
plurilaterais dificultariam a formação dos trade-offs necessários à geração de resultados equilibrados, tornando menos provável a obtenção de ganhos relevantes para

OMC se expressa de forma mais intensa: a ambição de um papel protagônico nas

atual torna-se crescentemente incompatível com a permanência do país na categoria dos “em desenvolvimento” e, principalmente, com sua aspiração de permanecer como representante dos países em desenvolvimento nos foros multilaterais.

o país em termos de abertura dos mercados agrícolas dos países desenvolvidos.

3.4 O mecanismo de solução de controvérsias

3.3 Tratamento especial e diferenciado (S&D)

O mecanismo de solução de controvérsias da OMC tem sido apontado por muitos

Durante a Rodada Doha o Brasil se viu confrontado com a pressão crescente dos

países desenvolvidos pela “graduação” do país, que deveria deixar de se beneficiar
do tratamento especial previsto para países em desenvolvimento em termos de
compromissos menos ambiciosos de redução de tarifas, entre outros. A participação cada vez maior de alguns países em desenvolvimento no comércio internacio-

como uma das principais motivações para que o Brasil privilegie as negociações

multilaterais como principal prioridade de sua política comercial. Prevalece a idéia
de que o mecanismo tem sido relevante para a defesa dos interesses comerciais do
país, que de outro modo estariam sujeitos a negociações desiguais com os países
desenvolvidos.

nal reforçou a percepção nos países desenvolvidos de que era preciso introduzir

Mas, mais importante é a percepção de que o sistema de solução de controvérsias

ações em que se encontram os candidatos a esses benefícios.

da OMC das decisões emanadas do mecanismo. A experiência da OMC mostra

modulações nos instrumentos de S&D de modo a adaptá-los à diversidade de situ-

Na realidade, ao longo da Rodada diversas categorias informais de países em desen-

volvimento foram sendo criadas e o Brasil foi paulatinamente adotando posições

pragmáticas para lidar com a questão, como mencionado na seção anterior. Além
de aceitar as diferentes categorias de países em desenvolvimento que foram estabe-

lecidos nas negociações de modalidades de liberalização comercial para produtos
industriais, o Brasil se dispôs a participar da iniciativa de “duty-free e quota-free”,
lançada em 2005 na Reunião Ministerial de Hong Kong para que países desenvol16
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tem sido bem-sucedido no que se refere ao grau de cumprimento pelos membros
que o grau de cumprimento tem sido semelhante ao observado nos relatórios do
GATT (Warwick Commission, 2005), apesar da introdução de sanções na OMC,

que não estavam previstas no sistema do GATT. Isso indicaria que a preocupação

com percepção de legitimidade e de reputação dos membros soa mais alto do que
o receio dos efeitos de possíveis retaliações.

Esse é certamente o caso das disputas envolvendo países desenvolvidos e em
desenvolvimento simultaneamente. Os países em desenvolvimento têm dificulO Brasil na OMC e a governança do sistema multilateral
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dades em impor retaliações que tenham significado econômico e comercial. A

Os três instrumentos procuram organizar as condições em que os países podem

senso, além de contraproducente. Se o objetivo do sistema é promover o comércio,

ção de acordos regionais. Embora tenham o objetivo de reduzir o grau de liberdade

adoção de medidas de retaliação incorporando restrições ao comércio é um contra-

a autorização para que os países adotem medidas protecionistas como retaliação
faz pouco sentido.

O Brasil tem enfrentado essa dificuldade. Embora ainda não tenha chegado a ado-

ferir o princípio fundamental do GATT de não-discriminação através da negocia-

dos países membros para entrar em acordos regionais, as regras estabelecidas são
em geral vagas e incompletas. Mas, mais importante, pouco esforço tem sido dedicado pelos membros para que estas regras sejam “enforced”.

tar sanções formais, em alguns casos houve debate interno sobre que medidas

Embora esteja previsto que os acordos sejam submetidos ao exame por parte dos

salvaguardas para produtos siderúrgicos e o relacionado aos subsídios ao algodão).

com as regras estabelecidas, não há um esforço efetivo para demandar mudanças

poderiam ser adotadas (nos casos envolvendo os Estados Unidos com medidas de
A dificuldade de se estabelecer uma lista de produtos para aumento de tarifas, cujo
montante de importações fosse significativo e para os quais o aumento de custos de

importação não fosse prejudicial ao interesses de outros setores econômicos ficou

evidente nessas tentativas. Outra possibilidade aventada, inclusive em proposta

de legislação que tramitou no Congresso Nacional, foi a de retaliação cruzada em
direitos de propriedade intelectual, que não chegou a ser aprovada.

demais membros e a maioria dos acordos notificados apresente diversos conflitos
nesses acordos. Em geral, não há aprovação formal dos acordos por que a maio-

ria dos países prefere preservar a oportunidade de apresentar questionamentos no
futuro. Por outro lado, também não há desaprovação formal, uma vez que todos

os membros atuais da OMC estão envolvidos em algum ARC, com a exceção da
Mongólia, e há o reconhecimento implícito de que todos os arranjos incorporam
vulnerabilidades frente às regras da OMC. (Ver Warwick Commission, 2007).

O governo brasileiro tem insistido no diálogo como forma mais eficiente de lidar

O Brasil é um país que tem evidente preferência pelo multilateralismo e que vem

tantes das disputas comerciais na OMC. A proposta incorporada no relatório da

acordos regionais. Como comentado na seção 2 desse artigo, depois do Mercosul,

com o não cumprimento por parte dos parceiros comerciais das decisões resulWarwick Commission de que os membros paguem compensações monetárias por

não-cumprimento havia sido descartada pelo Relatório Sutherland (2004), mas
poderia eventualmente ser considerada como alternativa transitória.

enfrentando nos últimos anos dificuldades para movimentar-se no mundo dos
o Brasil não foi capaz de negociar nenhum acordo regional ou bilateral economi-

camente relevante. Além disso, as exportações brasileiras vêm sofrendo os custos
de desvio de comércio frente ao expressivo crescimento do número de acordos

envolvendo de um lado países com mercados relevantes e de outros países concor-

3.5 Regras para disciplinar o regionalismo

rentes com os produtos brasileiros.

Além das inúmeras distorções ao comércio mundial, a proliferação de acordos

Apesar disso, o governo brasileiro não tem demonstrado interesse em defender a

das causas de distração dos membros da OMC dos objetivos de liberalização pela

tem uma nítida preferência por manter graus de liberdade que permitam ao país

bilaterais/regionais de comércio (ARCs) tem sido apontada por muitos como uma
via multilateral. A OMC tem três instrumentos para regular esses acordos: o Artigo
XXIV do GATT, a “Enabling Clause” e o Artigo V do GATS.

18
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adoção de regras mais rigorosas na OMC para o tratamento dos ARCs. O Brasil

seguir negociando acordos regionais pouco profundos no que se refere à cobertura
de produtos e ao tratamento de regras comerciais.
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analistas crêem que se já não é possível lidar com os temas que estão no atual

3.6 O escopo da agenda da OMC
A discussão em torno dos limites da agenda temática da OMC voltou a ganhar
espaço a partir do impasse a que chegaram as negociações da Rodada Doha em
julho de 2008 e da percepção de que a retomada dos entendimentos poderia demo-

rar alguns anos. Para alguns, a agenda da atual Rodada incorpora apenas os temas
considerados “do passado”. De acordo com essa visão, quando as negociações

mandato da Rodada Doha, a ampliação da agenda traria apenas novos elemen-

tos complicadores ao processo negociador. De todo modo, é importante lembrar
que estes temas já entraram de forma dispersa na agenda da OMC: a negociação

de eliminação de tarifas para bens ambientais como modalidade de liberalização
comercial em NAMA é apenas um dos diversos exemplos.

forem retomadas, esses temas serão pouco relevantes, pois os non-trade concerns

Também aqui a posição do governo brasileiro tem sido refratária a mudanças. Os

ao comércio, que tornam a eliminação de tarifas insuficiente para garantir efetivo

mas defendem que os novos temas devam estar restritos a aspectos específicos rela-

dos países do Norte já estão resultando na introdução unilateral de novas barreiras
acesso a mercados.

Questões como as relações entre mudança climática, direitos sociais e normas

negociadores brasileiros reconhecem que a agenda muda conforme a conjuntura,
cionados às necessidades de acomodar problemas que surgem no processo negociador (ex: a criação do mecanismo de salvaguardas especiais em agricultura).

ambientais ganham relevância na agenda daqueles que estão preocupados com os

Ainda que as exportações brasileiras estejam sendo afetadas por novas regulações

temática da OMC. A maioria dos países continua vendo esse movimento com sus-

temas laborais, sociais, ambientais ou de mudança climática na agenda da OMC

efeitos indesejáveis da globalização e pressionam por uma expansão da agenda

peição, prevalecendo a preocupação de que a introdução destes temas contribua
para ampliar as barreiras não-tarifárias ao comércio.

Assim como aconteceu com os temas de Cingapura, os países em desenvolvi-

mento também tendem a rejeitar essa nova agenda. Além das preocupações com

o possível aumento das BNTs, há o receio de que as dificuldades de cumprimento
de novas regras em áreas de difícil enforcement aumentem a vulnerabilidade
dos países em desenvolvimento ao mecanismo de solução de controvérsias. Já

governamentais ou novas exigências do setor privado importador, a introdução de
é percebida como um risco pelo governo brasileiro. Duas ordens de preocupação

parecem informar essa posição. Em primeiro lugar, estão as relacionadas às condi-

ções de cumprimento pelo Brasil do que vier a ser negociado. Embora o país conte

com legislações relativamente avançadas nessas áreas, tem dificuldade de fazer
cumprir as leis. Em segundo lugar, aceitar o tratamento desses temas representa
um distanciamento da posição da maioria dos países em desenvolvimento, que
continua refratária a essa possibilidade.

para os países desenvolvidos, a introdução de novos temas representa a possibi-

lidade de ampliação da base para o estabelecimento de trade-offs que permitam

angariar apoio doméstico aos movimentos de liberalização nos núcleos duros
de seu protecionismo.

Como comentado anteriormente, o processo negociador da Rodada Doha deixou

claras as dificuldades atuais que enfrentam os membros da OMC para lidar com
uma agenda muito abrangente dentro do princípio de single undertaking. Alguns
20
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