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90, estes fatores se conjugaram para determinar forte crescimento das importações

O Brasil na agenda Global

A economia política das negociações
comerciais do Brasil

A partir de 2002, o “amadurecimento” de transformações estruturais iniciadas nos

grandes empresas da exportação a suas estratégias de crescimento – a desvaloriza-
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ção cambial e o dinamismo da economia mundial convergiram para produzir um
boom exportador que aumentou substancialmente o coeficiente de comércio da

1. Introdução

economia brasileira. Essa evolução também contribuiu para constituir interesses

demandantes na agenda brasileira para negociações comerciais, até então eminen-

A política comercial brasileira e o quadro político-institucional em que ela é for-

mulada passaram, a partir do início dos anos 90, por transformações importantes.

A liberalização comercial unilateral e a participação em um esquema ambicioso de
integração sub-regional foram os movimentos que concretizaram as novas orientações na política comercial e o esgotamento do modelo protecionista de substituição de importações.

temente defensiva, gerando impactos não desprezíveis sobre a economia política
da política comercial do país.

O debate sobre as prioridades da agenda brasileira de negociações comerciais
internacionais intensificou-se durante os dois períodos de governo Lula, com a

proliferação de iniciativas voltadas para a aproximação com países em desenvolvimento, enquanto as negociações regionais envolvendo países desenvolvidos

Naquele período, também o quadro internacional em que se movia a política
comercial sofreu também importantes mudanças, com a conclusão da Rodada
Uruguai e o fortalecimento do regionalismo simbolizado pelo NAFTA e pelo reno-

vado impulso dado à iniciativa de unificação européia. No Brasil, as negociações

comerciais ganham relevância inédita na política comercial, através, sobretudo, de

iniciativas preferenciais envolvendo os vizinhos do Mercosul, mas também países
desenvolvidos.

(ALCA e União Européia) enfrentaram impasses de difícil superação. Os acordos

com países em desenvolvimento foram apresentados como alternativa às dificuldades enfrentadas pelo Brasil para avançar nos entendimentos comerciais com os
Estados Unidos e a Europa.

No entanto, entre as diversas iniciativas levadas a cabo nos últimos anos, nenhuma
produziu acordos de dimensões importantes até o momento. Diante dessas evoluções, as negociações multilaterais da Rodada Doha passaram a concentrar as

Contra este pano de fundo político-institucional, o comércio exterior brasileiro
evoluiu influenciado tanto pelas mudanças na política comercial quanto pela evo-

lução do quadro macroeconômico doméstico e da política cambial. Na década de

2

do Mercosul como destino das vendas externas do Brasil.

anos 90 – a consolidação de um agronegócio competitivo e a integração, pelas

Pedro da Motta Veiga*

*

e, do lado das exportações, desempenho medíocre e crescimento da participação

Do CINDES – Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento

breves cindes | www.cindesbrasil.org

atenções dos atores públicos e privados interessados no tema das negociações

comerciais no Brasil, tanto mais que o país assumiu, nessas negociações, papel

protagônico inédito em sua participação nas negociações multilaterais. As dificuldades para concluir a Rodada Doha deixam a agenda brasileira de negociações

comerciais praticamente paralisada, embora diversas iniciativas bilaterais com
outros países em desenvolvimento continuem em curso.
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Esse artigo analisa, em suas seções 2 e 3, a participação brasileira nas negociações

apenas produtos que já têm tarifas de importação reduzidas e que não apresentam

têm condicionado o posicionamento brasileiro nessas iniciativas. A seção 4 apre-

acordos é bastante restrita.

comerciais no período recente, bem como os fatores domésticos e externos que
senta alguns comentários finais.

sensibilidades de parte a parte. Assim, a capacidade de geração de comércio desses

Na década de noventa, a estratégia que se desenhava para o Brasil, em termos

de sua agenda comercial externa, era a de uma expansão do tipo concêntrica. O

2. O Brasil nas negociações comerciais:
agendas e iniciativas
Desde a criação do Mercosul, o Brasil não tem conseguido implementar acordos
comerciais de envergadura relevante. Além dos acordos de livre comércio firmados em conjunto pelo Mercosul com o Chile e a Bolívia em 1996 e com os países

passo seguinte, após a formação do Mercosul, seria avançar em uma série de acor-

dos que terminariam por consolidar a Área de Livre Comércio da América do
Sul, enquanto na OMC, o eventual lançamento de nova rodada multilateral pode-

ria facilitar a liberalização do comércio de produtos agrícolas e agroindustriais.
Somente após este estágio é que se desenvolveriam acordos tipo ALCA ou Mercosul - União Européia.

da Comunidade Andina em 2003, após longo período de negociação, os demais

Esta estratégia não foi bem sucedida por diversas razões. Em primeiro lugar, ela

da cobertura de produtos e dos níveis de preferências outorgados e recebidos.

membros do Mercosul e dos demais países sul-americanos poderiam gerar uma

acordos negociados (México, Índia e África do Sul) são muito restritos em termos

O país movimenta-se com dificuldade no mundo dos acordos regionais. Com os
países desenvolvidos, os interesses demandantes brasileiros concentram-se nos
temas que compõem o núcleo duro do protecionismo nesses mercados (acesso a

mercados e regras para produtos agrícolas e disciplinas mais rigorosas para imposição de direitos antidumping). Ao mesmo tempo o governo brasileiro resiste a

não levou em consideração que os interesses concretos e específicos dos outros
dinâmica diferente da idealizada pelo Brasil para as diversas iniciativas sub-regio-

nais. A integração econômica sul-americana mostrou-se mais difícil do que se previa. Adicionalmente, os acordos regionais Norte-Sul ganharam novo ímpeto em

fins da década passada e início da atual, ao mesmo tempo em que as negociações
no âmbito da OMC não mostravam sinais de progresso.

negociar regras e disciplinas em áreas como proteção de investimentos, proprie-

Nos primeiros anos desta década as atenções estiveram voltadas para as negocia-

zados na maioria dos acordos regionais recentes.

uma nova rodada de negociações na OMC em novembro de 2001 gerou a expecta-

dade intelectual e serviços, que vêm sendo incorporados pelos países industriali-

Já nas iniciativas com os países em desenvolvimento, tem se observado uma limitada demonstração de interesses dos parceiros comerciais brasileiros em avançar

ções da ALCA e do acordo entre Mercosul e União Européia. O lançamento de

tiva de que seria possível ao país jogar simultaneamente nos três tabuleiros, maximizando os ganhos em acordos com países desenvolvidos.

para entendimentos que representem uma liberalização comercial mais abran-

Também nesse período, a deterioração do ambiente econômico nos sócios do Mer-

os produtores domésticos. Como resultado, foram firmados acordos que abrangem

entre os países membros e as decisões sobre os temas pendentes do processo de

gente. De modo geral, estes países vêem o Brasil como competidor relevante com
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cosul aumentou a tensão nas relações intra-bloco. Cresceu o contencioso comercial

A economia política das negociações comerciais do Brasil

5

integração foram sendo sucessivamente adiadas. Frente às dificuldades de traba-

para o comércio de serviços. Gradualmente, o “núcleo duro” do protecionismo

externas ganharam relevância na agenda do bloco nessa fase.

a posição defensiva do Brasil assumiu um tom menos forte – para temas não estri-

lhar os temas da consolidação e do aprofundamento do Mercosul, as negociações

Ao final do segundo Governo Cardoso, as prioridades da política comercial bra-

sileira concentravam-se na preservação da coesão do Mercosul como instrumento

de política comercial externa e na defesa de demandas maximalistas por acesso
a mercados nas frentes de negociações regionais, em particular naquelas com os

brasileiro se deslocou dos temas de acesso a mercados para bens industriais – onde
tamente comerciais como os mencionados acima. Como contrapartida, o Brasil

também passou a aceitar que regras do seu interesse demandante, como disciplinas

para as medidas antidumping e para subsídios à agricultura sejam tratadas apenas
no fórum multilateral.

países desenvolvidos que passaram a ocupar um lugar proeminente na agenda

A terceira marca relevante da atual política comercial é o ativismo nas negociações

brasileira incluía não apenas a eliminação de tarifas para produtos brasileiros, mas

internacional encontra-se nos países em desenvolvimento e que as possibilidades

brasileira da segunda metade dos anos 90. Em relação a estas últimas, a agenda

também a negociação de disciplinas que reduzissem o grau de arbitrariedade na
imposição de medidas antidumping, a eliminação de subsídios às exportações e a
redução dos subsídios à produção doméstica para produtos agrícolas.

O Governo Lula introduz mudanças paulatinas no desenho da política comercial

brasileira para adaptá-la aos novos objetivos e prioridades da política externa e

bilaterais com os países do Sul. Sob o argumento de que o dinamismo no comércio
de crescimento dos fluxos comerciais com os países do Norte já estão esgotadas,
novas frentes negociadoras têm sido lançadas, tanto dentro da América do Sul

quanto com países de outras regiões. Os acordos comerciais com os países em
desenvolvimento são apresentados como alternativa às dificuldades enfrentadas
nas agendas comerciais com os países desenvolvidos.

às condicionantes da política interna. Em primeiro lugar, aumentam as resistên-

Entretanto, os acordos comerciais no front Sul-Sul, como os negociados entre

com os Estados Unidos. A reformulação do processo de negociações da ALCA

evidentes dificuldades. O acordo entre Mercosul e Comunidade Andina é bastante

cias em negociar acordos regionais com os países desenvolvidos, em particular
é proposta pelo Brasil com o objetivo de reduzir o grau de ambição do projeto.

Com a União Européia, apesar dos esforços para concluir um acordo ainda em

2004, não foi possível superar os principais impasses que em boa medida estão
relacionados às divergências nos interesses entre os dois blocos. A OMC passa

a ser encarada como o fórum mais adequado para negociar questões comerciais
com os países desenvolvidos.

Em segundo, intensificam-se as reticências para negociar os temas não estrita-

mente comerciais. Com a maior preocupação em preservar graus de liberdade para

a implementação de políticas industriais autônomas, o governo passa a evitar a
negociação de disciplinas de interesse dos países desenvolvidos, como a proteção
para investimentos estrangeiros, o acesso a licitações públicas ou novas regras
6
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Mercosul e Comunidade Andina, Índia e África do Sul, também têm mostrado

desequilibrado em termos dos ganhos de acesso a mercados para os dois blocos:

enquanto o Mercosul oferece a abertura completa em cinco anos para aproximadamente 90% do valor de comércio, os andinos somente começarão a abrir seus

mercados para a maioria dos produtos exportados pelo Brasil a partir do sexto
ano de vigência do acordo. Já os entendimentos com a Índia e a África do Sul
produziram acordos de preferências tarifárias muito limitados tanto em termos de
número de produtos abrangidos, quanto de percentuais de margens de preferências

outorgadas e recebidas. O condicionamento da política comercial aos objetivos

de maior protagonismo da política externa brasileira tem levado o Brasil a abrir
mão de posições demandantes nas negociações com países em desenvolvimento
de modo a possibilitar a conclusão dos acordos e demonstrar a capacidade brasileira de avançar nessa direção.

A economia política das negociações comerciais do Brasil
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As dificuldades para avançar na esfera dos acordos preferenciais, tanto com países

pretende “profundo” e que implicassem abrir mão de graus ainda que limitados de

macia brasileira a concentrar seus esforços negociadores na Rodada Doha, que já

o único componente de sua agenda ofensiva. Nas negociações da ALCA e com a

desenvolvidos, quanto com países em desenvolvimento, acabaram levando a diploocupava lugar de destaque no ranking de prioridades negociais brasileiras, dada a

relevância historicamente conferida pela política externa e comercial do Brasil ao
multilateralismo . A importância que o Brasil passou a assumir na esfera multilate-

soberania, na área econômica. Na OMC, o Brasil tem na agricultura praticamente
União Européia, situação semelhante se reproduz, as posturas defensivas dominando a posição brasileira nos demais temas de negociação.

1

ral ao longo das negociações da atual Rodada certamente contribuiu para incentivar
essa “focagem” do esforço negocial na esfera multilateral, nos últimos anos.

Esta situação não pode surpreender, já que traduz essencialmente as características acima referidas – baixo coeficiente de comércio e cultura protecionista – que

somente de forma parcial foram impactadas pela liberalização comercial dos anos
90. Na realidade, no campo dos condicionantes domésticos que moldam a estra-

3. A economia política das negociações
comerciais no Brasil

tégia comercial brasileira, houve, nos anos 90, muito mais continuidade do que

ruptura em relação às décadas anteriores. Dois condicionantes parecem especial-

mente importantes para explicar a dominância das posturas defensivas do Brasil
nas negociações comerciais dos anos 90:

3.1. Os condicionantes domésticos da estratégia brasileira
Estratégias de negociação comercial dos países são formuladas tendo em conta

condicionantes externos – ou seja, a estratégia de outros países, a evolução do
sistema de regras comerciais e da economia internacional, etc – mas também for-

- o primeiro envolve a economia política do processo de reformas liberalizantes no

Brasil e, em especial, a primazia que os setores import-competing lograram manter, na área das reformas comerciais, sobre os setores e interesses exportadores.

temente os condicionantes domésticos. Isto é particularmente verdadeiro no caso

As características específicas da liberalização comercial posta em prática pelo

mundial (em relação ao PIB) e tem forte tradição protecionista arraigada entre

industrial fortemente heterogênea, em termos inter-setoriais, beneficiando os

de países que, como o Brasil, têm historicamente limitada exposição ao comércio
policy-makers e elites empresariais e sindicais.

Ao longo dos anos 90, o Brasil abriu um vasto leque de frentes de negociação

comercial, nos âmbitos sub-regional (Mercosul), regional (ALCA) e birregional
(União Européia). Nestas negociações, o país adotou posturas em geral defensivas. No Mercosul, resistiu a propostas típicas de um processo de integração que se

Segundo Motta Veiga (2007), “um dos mais importantes espaços de convergência entre críticos e
defensores da estratégia comercial dos governos Lula é a percepção do multilateralismo como instância
que deve ocupar o lugar central na estratégia de negociações brasileiras, posição quase consensual entre
policy makers e analistas brasileiros”.

1
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Brasil, no início dos anos 90, geraram estrutura de proteção do valor agregado

mesmos setores favorecidos pela política industrial e de apoio às exportações das
décadas anteriores: automobilístico, eletro-eletrônico, têxtil e confecções e bens
de capital. A relevância desta característica é reforçada pelo fato de que sobreviveram e foram criados, ao longo da década, regimes setoriais de incentivos ao

investimento e à produção, que beneficiam, entre outros, setores já favorecidos por
níveis importantes de proteção comercial, na fase de pós-abertura.

Recorrendo a indicadores setoriais de orientação externa, de proteção tarifária
e de acesso a mecanismos públicos de financiamento e a regimes especiais de
importação, Markwald (2005) identifica um grupo de setores import-competing
A economia política das negociações comerciais do Brasil
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beneficiados por níveis em geral elevados de proteção e usuários de mecanismos

A política externa esteve, neste sentido, estritamente subordinada a objetivos de

mecânicos de capital, produtos químicos, borracha e plásticos e têxtil e vestuário.

nacional-desenvolvimentista. No campo comercial, isto levou a uma visão em que a

de política pública: trata-se dos setores automotivo, eletro-eletrônico, de bens
Estes setores, onde se concentra parte expressiva do estoque de investimentos

diretos estrangeiros (IDE) na indústria brasileira, têm agenda comercial que combina, de um lado, políticas ativas de exportação e desoneração das tarifas dos seus

insumos importados, de outro, a adoção de posturas defensivas nas negociações
com países desenvolvidos. Eles tiveram papel protagônico na economia política

da política comercial antes da liberalização, logrando manter esta posição depois
da abertura comercial.

- o segundo condicionante envolve o fato de que o paradigma de política econô-

mica externa consolidado durante o período de industrialização por substituição
de importações permaneceu hegemônico no Brasil, em que pese a tendência

liberalizante que caracterizou as políticas econômicas nos anos 90 e que não

foram revertidas – ao menos de forma significativa – sob o Governo Lula. Este

modelo de política externa granjeou amplo apoio durante a industrialização pro-

tecionista e foi orientado historicamente pela diretriz de “neutralizar” os fatores
externos percebidos como capazes de comprometer os objetivos de desenvol-

clivagem Norte-Sul desempenha um papel central não apenas na explicação das difi-

culdades enfrentadas pelo Brasil para atingir seus objetivos econômicos, mas também na definição dos parâmetros que orientam o estabelecimento de alianças e coalizões necessárias para “alavancar” os interesses brasileiros na esfera internacional.

No Brasil, a tendência liberalizante que impactou as políticas econômicas na América Latina durante os anos 90 apenas parcialmente questionou o paradigma de
política herdado do período da substituição de importação. No campo das nego-

ciações comerciais, o paradigma protecionista (o “Consenso de Brasília”) é ainda
hoje compartilhado por uma ampla coalizão de burocratas e de associações empre-

sariais do setor industrial, que desempenhou papel central na formação de posições

nacionais de negociação na área de comércio e investimentos, tanto sob Cardoso
quanto sob Lula. A principal conseqüência desta hegemonia é que, embora tendo

se engajado em muitas iniciativas de negociação comercial, o Brasil adotou sistematicamente nestes processos posições defensivas.

vimento econômico nacional e de consolidação da capacidade industrial, tidos

No entanto, esse quadro, cuja resiliência a mudanças é notável, vem apresentando,

sistema internacional. Nesse campo, a continuidade prevaleceu sem nenhuma

do Brasil, a partir dos anos 90, tem propiciado a emergência de interesses e visões

como condições indispensáveis para que o país atue de forma autônoma no
ambigüidade nas fases anterior e posterior à liberalização.

O peso dos objetivos de desenvolvimento econômico nacional no paradigma

de política externa não pode ser minimizado no caso do Brasil. Como observa
Soares de Lima (2004), na história do Brasil a definição das ameaças externas e
a percepção dos riscos externos estiveram relacionadas essencialmente a vulne-

rabilidades econômicas mais do que a preocupações de segurança. Isto levou à
percepção – disseminada entre as elites – de que a principal função da política
externa é reduzir este tipo de vulnerabilidade e “abrir espaço” para as políticas
de desenvolvimento.
10
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nos últimos anos, algumas fissuras importantes. De fato, a evolução econômica
menos defensivas em relação à perspectiva de integração internacional do Brasil,
tanto no setor privado quanto em órgãos públicos. O fator determinante dessa

mudança é a consolidação de um setor exportador fortemente competitivo e com

interesses ofensivos geograficamente diversificados. Em boa medida, esse “bloco

competitivo” se confunde com o agribusiness e com setores de extração mineral,
mas ele tende a incluir cada vez mais segmentos manufatureiros diversos.

É interessante observar que a driving force por trás dessa evolução não foi uma

opção de política com forte dose de voluntarismo, como a que impulsionou a
liberalização unilateral do início dos anos 90, mas uma transformação estrutural
A economia política das negociações comerciais do Brasil
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em curso na economia brasileira, relacionada à consolidação de setores expor-

A legitimidade interna da política externa brasileira foi gerada pela percepção de

ordem estrutural se fizeram sentir no plano da manifestação de interesses e da

cente extroversão da economia e a emergência de interesses ofensivos reduzem a

tadores competitivos. Apenas recentemente os efeitos dessa transformação de
formulação de posições.

A partir do início da década corrente, o “amadurecimento” de transformações iniciadas nos anos 90 – a consolidação de um agronegócio competitivo e a integra-

ção, pelas grandes empresas da exportação a suas estratégias de crescimento – o
dinamismo da economia mundial e o apetite chinês por commodities convergiram

para produzir um boom exportador que aumentou substancialmente o coeficiente
de comércio da economia brasileira.

O governo Lula amplia o grau de ambição da política externa, buscando maior

protagonismo nos foros internacionais, e impõe uma mudança relevante na relação de funcionalidade entre as políticas externa e comercial brasileiras em com-

paração com o período anterior. Nos dois governos Cardoso a política externa
era conduzida, fundamentalmente, de forma a atender aos objetivos de política

econômica doméstica, com reduzido grau de ambição em termos de projeção política internacional do país. A busca de maior inserção internacional era orientada
primordialmente pelos esforços de estabilização econômica e reformas estruturais
liberalizantes em diversas áreas que não a da política comercial stricto sensu.

Ao introduzir objetivos de maior protagonismo na política externa brasileira –

independente dos interesses econômicos domésticos – e subordinar parcialmente
as estratégias de política comercial a esses objetivos, o atual governo reforça a

opção pela busca de apoio de países do Sul, passando a usar a política comercial
como um instrumento para angariar tal apoio. Esse movimento se desenvolve em

que ela teve implicações positivas para o desenvolvimento econômico. A cresfuncionalidade de uma política comercial essencialmente defensiva. Mais além,

rompe-se, sob a pressão de fatores estruturais (mais do que por opção de política)
a sintonia historicamente estabelecida entre, de um lado, as orientações de política
externa e, de outro, o modelo de desenvolvimento e de inserção internacional da
economia brasileira.

3.2. Os condicionantes externos da estratégia comercial brasileira
A estratégia comercial do Brasil, embora fortemente condicionada por fatores

domésticos, também sofre a influência de fatores externos ou “ambientais” – fatores relacionados ao ambiente do comércio mundial e das negociações comerciais
em geral. Na Rodada Uruguai, cuja fase final coincidiu com o processo de libera-

lização comercial unilateral empreendido pelo país, o Brasil assumiu uma série de
compromissos que, sem limitar seriamente sua capacidade para formular políticas,
gerou alguns impactos.

Os impactos da Rodada Uruguai sobre a economia e especialmente sobre a política comercial brasileira não foram pequenos. De um lado, setores cujo comércio
internacional passou a ser regido pelas regras do GATT, como agricultura, foram
beneficiados por algumas melhorias nas condições de acesso aos seus mercados

de exportação e principalmente pela redução da incerteza decorrente da própria
vigência de disciplinas multilaterais e da supervisão exercida pela OMC sobre as
políticas nacionais.

paralelo à emergência de interesses ofensivos nas negociações comerciais interna-

De outro lado, no campo das políticas, os impactos parecem ter sido mais impor-

de vários setores e analistas de comércio de que a política comercial havia se

de consolidar a estrutura tarifária para produtos industriais em 35%, não mais

cionais por parte de setores econômicos de peso no Brasil, reforçando a percepção
transformado em instrumento de política externa brasileira, deixando de atender
aos objetivos econômicos do país.
12
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tantes. A posição do Brasil, na etapa final da Rodada Uruguai, incluiu a decisão

utilizando tarifas superiores a este nível, depois do período transitório de cinco
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anos, durante o qual o país poderia utilizar tarifas até o base-line de 19862. No

Na América Latina, a revisão de estratégias de desenvolvimento, a partir da expli-

este nível elevado atuando como uma salvaguarda preventiva, dadas as incertezas

liberais – sobretudo por aquelas que adotaram um viés maximalista – empreendi-

caso dos produtos agrícolas, a consolidação de tarifas foi feita ao nível de 55%,
relacionadas aos resultados da Rodada na área agrícola e à efetividade do acordo

setorial negociado. Além disto, o Brasil empenhou-se pela adoção de regras claras

e efetivas nas áreas de defesa comercial (antidumping, especialmente) e de solução
de controvérsias.

O Acordo de Marrakesh e seus Anexos foram integralmente incorporados à legisla-

ção brasileira, em dezembro de 1994, e as autoridades nacionais trabalharam, a par-

tir de 1995, na elaboração de regulações domésticas complementares nas áreas de
defesa comercial e de direitos de propriedade intelectual, trabalho que se concluiria
nos anos seguintes com a edição de novas legislações nacionais nestas áreas.

A estratégia comercial do Brasil também sofreu a influência do “ciclo” do regionalismo aberto, que caracterizou a América Latina durante os anos 90. O Mer-

cosul é um modelo de união aduaneira pautado por essa visão, embora tenha
demonstrado dificuldades para avançar quando a agenda de negociações ia além

dos temas tarifários e do comércio de bens. Embora pouco confortável, o Brasil

citação dos fracos resultados gerados, em termos de crescimento, pelas reformas
das a partir de meados dos anos 80 nos países da região, tem levado, em alguns

países, a movimentos de reversão das tendências de liberalização comercial e do
regime de investimento direto externo.

Nos principais países da OCDE, ganhou força, desde o final dos anos 90, a per-

cepção de que a globalização teria ido “longe demais”. Gradualmente e à medida
que os efeitos da competição Norte-Sul se disseminavam pelos mercados de tra-

balho dos países desenvolvidos - afetando inclusive setores até então naturalmente
protegidos da competição externa - o apoio político aos objetivos de liberalização
comercial reduziu-se no Norte. De acordo com o relatório da The Warwick Commission (2007) sobre o sistema multilateral de comércio, “há hoje um apoio cres-

cente para a visão de que a divisão do trabalho gerada pelo crescimento econômico
dos principais países em desenvolvimento, como a China e a Índia, está tendo
conseqüências negativas para as principais economias, especialmente os EUA e a
União Européia”.

também enfrentou os desafios de negociar uma agenda de regionalismo aberto

No Brasil, a mudança de humor em relação à liberalização e às negociações comer-

sensíveis pelo “consenso de Brasília”: investimentos, compras governamentais e

nos países desenvolvidos. Certamente terá contribuído para isso a emergência de

segundo o receituário dos países desenvolvidos, incluindo temas considerados
comércio de serviços.

As inflexões introduzidas pelo primeiro governo Lula na estratégia comercial do
Brasil foram na direção daquilo que se configuraria como uma forte mudança no
ambiente político internacional em que ocorrem as negociações comerciais.

ciais foi menos forte do que em muitos outros países da América Latina e do que

visões ofensivas entre os setores que influenciam a política comercial brasileira,

assim como o papel cada vez mais importante que o Brasil está sendo chamado a
desempenhar não apenas na OMC (e nas negociações comerciais), mas também
em outras esferas da agenda internacional.

Na esfera global, consolida-se a percepção de que o Brasil será um dos mais impor-

tantes players da economia mundial do século XXI, juntamente com os demais
Antes da Rodada Uruguai, apenas 18,9% das importações brasileiras tinham tarifas consolidadas no
GATT, percentagem que, após a Rodada, chegou a 100%, embora a consolidação se tenha feito, em
91,0% dos casos, em níveis superiores aos das tarifas efetivamente praticadas.

2
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BRICs. Para a consolidação dessa percepção, concorrem o crescente peso do país

como grande fornecedor mundial de alimentos, o papel central desempenhado pelo
Brasil nas negociações multilaterais de comércio e a constatação de que o Brasil
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deverá desempenhar um papel também relevante no encaminhamento de questões

energéticas e ambientais que ganham prioridade na agenda internacional. Também

contribui a constatação de que, embora seja o BRIC menos dinâmico economicamente, é aquele que apresenta o maior grau de institucionalização e de apego aos
valores democráticos ocidentais.

4. Comentários finais
O paradigma de política externa consolidado durante o período de industrialização

por substituição de importações tem sobrevivido até os dias de hoje no Brasil. A

Em diferentes campos e esfera da vida internacional, o Brasil vem sendo crescen-

temente chamado a participar dos processos de agenda-setting que reúnem os principais países desenvolvidos e um grupo limitado de emergentes. No último ano, o

Brasil recebeu diversos sinais, vindos de diferentes partes, de que essa nova dimensão internacional do país foi percebida e é avaliada positivamente fora do país. O

Presidente dos EUA propôs uma relação especial com o Brasil na área de biocom-

bustíveis, a União Européia estendeu ao Brasil sua proposta de parceria estratégica

formulada anteriormente a outros BRICs e a OECD deu indicações de seu interesse
em iniciar negociações com vista à entrada do Brasil na Organização. Além disso,
o Brasil participa do diálogo de políticas entre o G-8 e um grupo de cinco grandes
países emergentes (o G-5) conhecido como o Processo de Heiligendamm.

política comercial brasileira tem sido moldada pelas as características de baixo
coeficiente de comércio e cultura protecionista – que somente de forma parcial
foram impactadas pela liberalização comercial dos anos 90.

Esse quadro vem apresentando, nos últimos anos, alguns sinais de mudança. A
evolução econômica do Brasil, a partir dos anos 90, tem propiciado a emergência

de interesses mais ofensivos em relação à perspectiva de integração internacional
do Brasil, tanto no setor privado quanto em órgãos públicos. A partir do início da

década corrente, o “amadurecimento” de transformações iniciadas nos anos 90 – a
consolidação de um agronegócio competitivo e a integração, pelas grandes empre-

sas da exportação a suas estratégias de crescimento – o dinamismo da economia
mundial e o apetite chinês por commodities convergiram para produzir um boom

exportador que aumentou substancialmente o coeficiente de comércio da economia brasileira.

O crescimento das exportações brasileiras na década atual respondeu aos ganhos

de produtividade internos e ao cenário internacional altamente favorável. A política comercial empreendida pelo país nesse período não apoiou esse processo.

Ao contrário, as negociações comerciais regionais ou bilaterais em que o país

esteve envolvido desde meados da década de noventa não geraram qualquer
melhoria relevante nas condições de acesso a mercados externos para os pro-

dutos brasileiros. Além disso, o forte ativismo de países concorrentes do Brasil

nos principais mercados internacionais, envolvendo-se em diversas iniciativas de
integração regional, erodiu condições de competitividade do Brasil na maioria
dos mercados relevantes.
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Nos últimos anos, o Brasil concentrou seus esforços negociadores na conclusão

da Rodada Doha da OMC. Essa estratégia corresponde à visão de que o país tem
interesses comerciais diversificados geograficamente e que é importante o for-

talecimento do sistema multilateral de comércio. A paralisação das negociações
da Rodada Doha, em um ambiente dominado pelas incertezas da crise financeira

internacional e pela intensificação do recurso a medidas protecionistas, deverá
exigir do Brasil uma revisão nas suas estratégias de política comercial.
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