
CAPÍTULO 5

A POLÍTICA COMERCIAL BRASILEIRA NO CONTEXTO DA CRISE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA MUNDIAL DE 2008

Ivan Tiago Machado Oliveira1

1 INTRODUÇÃO

Com a crise financeira e econômica internacional que vem se desenvolvendo 
desde 2008, a maior desde os anos 1930, houve um aumento do uso de medidas 
de restrição ao comércio internacional e de proteção de setores domésticos nos 
mais diversos países (Evenett, 2012; WTO, 2011a).2 Conhecendo-se os efeitos 
negativos que o protecionismo comercial provocou durante a Grande Depressão, 
tem-se buscado, ao menos na agenda diplomática, evitar que o protecionismo se 
amplie como solução para os problemas econômicos e sociais pelos quais os países 
passam na atual conjuntura. Como exemplo desse esforço de negociação, pode-se 
identificar, mesmo que pouco efetiva, a agenda do G203 sobre a necessidade de 
manutenção da abertura ao comércio internacional como mecanismo de combate 
à crise (WTO, 2012b).

Não obstante a agenda positiva observada em foros como o G20 no que 
concerne a políticas do tipo beggar-thy-neighbor,4 muitas economias têm feito uso 
crescente de medidas protecionistas a fim de lidar com problemas gerados pela 
crise ou potencializados por ela. O próprio diretor-geral da Organização Mundial 
do Comércio (OMC),5 Pascal Lamy, tem reiterado sua preocupação com a onda 
de protecionismo observada na atual conjuntura e os perigos que ela traz à recu-
peração da economia mundial (WTO, 2012a). 

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte) 
do Ipea, atualmente na função de Assessor Especial da Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior.
2. Segundo dados do Global Trade Alert, 2.430 medidas que afetam o comércio internacional foram editadas entre 
novembro de 2008 e junho de 2012, das quais 1.340 quase certamente discriminam fornecedores estrangeiros e 553 
eram de liberalização ou de ampliação de transparência (Evenett, 2012).
3. G20 (abreviatura para Grupo dos 20) é um grupo formado pelas dezenove maiores economias do mundo – África do 
Sul, Brasil, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, República da Coreia, Estados Unidos, França, 
Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia – mais a União Europeia. 
4. Expressão que significa, em tradução livre, “empobreça seu vizinho”.
5. Em inglês, World Trade Organization (WTO).
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Embora os países em desenvolvimento tenham mantido um ritmo de cres-
cimento acima da média mundial e tenham sido menos afetados pela crise até o 
momento, em comparação aos desenvolvidos, eles também têm utilizado instru-
mentos de proteção da concorrência estrangeira em seus mercados, com ampliação 
da intervenção do Estado na economia. Entre esses países, o Brasil destaca-se na 
América Latina por ser a maior economia da região e ter construído uma base 
industrial com um modelo de desenvolvimento centrado no mercado interno e na 
substituição de importações. Além disso, o país tem ampliado nos últimos anos a 
proteção e o incentivo a empresas domésticas por meio de múltiplos instrumentos 
de política comercial e creditícia, reforçando o caráter relativamente protecionista 
que marca o desenvolvimento brasileiro há muitas décadas.

Tendo em vista a importância crescente do Brasil no cenário regional e mundial 
e o papel do protecionismo em política comercial externa, este texto visa analisar 
alguns dos determinantes desta política nos últimos anos, destacando o impacto da 
crise internacional sobre a agenda de prioridades e os mecanismos de proteção em 
uso. Busca-se, assim, examinar continuidades e mudanças ocorridas nessa área, bem 
como identificar explicações a partir da análise da economia política da proteção.

Para analisar o protecionismo contemporâneo, no Brasil, far-se-á uso de 
metodologia tanto qualitativa quanto quantitativa, utilizando-se de dados do 
Global Trade Alert (GTA), assim como de fontes primárias, como resoluções da 
Câmara de Comércio Exterior (Camex) sobre política tarifária, e documentos do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic) e Ministério 
das Relações Exteriores (MRE) sobre defesa comercial e negociações comerciais 
multilaterais ou bilaterais. Houve também entrevistas com representantes do setor 
privado, da Coalizão Empresarial Brasileira (CEB), da Camex, do Mdic, do MRE 
e do Ministério da Agricultura (Mapa) sobre a agenda de política comercial externa 
com o objetivo de, com a análise de conteúdo desses documentos, ampliar as bases 
do argumento apresentado neste texto.

É grande a relevância do tema para a pesquisa acadêmica e pública sobre 
política comercial, visto que o Brasil tem reestruturado sua política por meio da 
ampliação de mecanismos de proteção nos últimos anos. O caso brasileiro é impor-
tante para a análise dos efeitos da crise sobre as estratégias de proteção comercial 
em países emergentes, os quais têm mantido taxas de crescimento relativamente 
mais elevadas que os desenvolvidos nos últimos tempos. A pesquisa contribui 
ainda para avançar no debate acadêmico sobre a análise de política comercial, 
trabalhando na interface entre os determinantes sistêmicos, a crise internacional 
e seus efeitos, além dos problemas domésticos e das necessidades e dos interesses 
de proteção ou abertura desta política. 
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A fim de alcançar o objetivo apresentado anteriormente, este texto encontra-se  
estruturado em quatro seções, incluindo esta breve introdução. Na seção 2, apre-
senta-se um diagnóstico do protecionismo contemporâneo brasileiro, destacando 
em três subseções: o perfil tarifário do Brasil, a partir do qual se tem uma foto-
grafia da proteção consolidada num passado próximo, bem como dos setores com 
maior ou menor proteção; e as medidas de proteção comercial em uso desde 2008, 
quando se analisa como o governo brasileiro elaborou e implementou delibera-
ções para lidar com os efeitos da crise internacional que iniciava e a agenda de 
negociações comerciais, identificando as preferências quanto à escolha dos foros 
negociadores e, por conseguinte, a estratégia de negociação da política comercial  
externa brasileira.

Na seção 3, alguns determinantes da política comercial do Brasil são analisa-
dos. Identificam-se nesta seção dois níveis de análise, os quais se relacionam com 
as características do determinante: o primeiro, de caráter sistêmico, diz respeito à 
crise internacional e seus efeitos sobre a economia brasileira, destacando a interface 
com a política comercial, e o segundo, de caráter doméstico, reflete a dinâmica da 
economia da política comercial no Brasil, com exame de continuidades e mudanças 
na relação entre interesses privados e setoriais e a formulação de política pública, 
bem como de elementos que vinculam as estratégias comerciais à política externa em 
geral. Por fim, na seção 4, algumas considerações finais são apresentadas, fechando 
o argumento desenvolvido ao longo do texto e buscando colocar em perspectiva a 
análise de determinantes do protecionismo contemporâneo brasileiro.

2 O PROTECIONISMO CONTEMPORÂNEO BRASILEIRO (1990-2012)

A fim de oferecer um diagnóstico do protecionismo contemporâneo brasileiro, 
apresenta-se nesta seção uma análise de três pontos: i) o primeiro tem foco no grau 
de abertura da economia brasileira e no perfil da proteção tarifária do Brasil, com 
identificação de setores e subsetores mais protegidos, inclusive segundo categorias 
de bens por intensidade tecnológica e intensidade de uso de fatores; ii) o segundo 
é centrado nas medidas de proteção utilizadas desde 2008 pelo Brasil, com desta-
que aos setores beneficiados e países afetados; e iii) o terceiro tem enfoque sobre 
a agenda de negociações comerciais do Brasil, identificando temas prioritários 
tanto nas negociações multilaterais quanto nas regionais ou preferenciais. As três 
subseções que seguem são complementares quanto à apresentação de evidências 
que atestam a forma como o Brasil tem feito uso de políticas de proteção ao longo 
dos últimos anos.
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2.1 Perfil tarifário

A evolução do comércio exterior brasileiro foi positiva nos últimos anos, como 
mostra o gráfico 1. O crescimento dos fluxos de exportação e importação foi 
particularmente significante após o ano 2000, quando o mundo iniciou uma fase 
de crescimento expressivo que durou até a crise de 2008. Mantendo o balanço 
comercial superavitário desde 2001, o Brasil ampliou seu comércio com o mundo 
de forma significativa na última década, embora ainda tenha se mantido uma eco-
nomia relativamente fechada e com participação pequena nos fluxos mundiais de 
comércio de bens. É importante frisar que o crescimento dos preços das commodities 
desempenhou papel importante no crescimento das exportações brasileiras nos 
últimos anos, fundamentado numa demanda chinesa ascendente por esse tipo de 
produto. Uma análise mais detalhada dos fluxos comerciais brasileiros no contexto 
internacional de crise será realizada na seção 3.

GRÁFICO 1
Evolução do comércio exterior – Brasil (1990-2010)
(Em US$ bilhões)
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Fonte: Mdic.
Elaboração do autor.

Não obstante o crescimento dos fluxos comerciais brasileiros com o mundo, o 
Brasil manteve sua participação nas exportações e importações globais relativamente 
baixa, como mostra o gráfico 2, e avançou pouco na diversificação da estrutura de 
comércio. De fato, embora o desempenho global das exportações tenha crescido 



A Política Comercial Brasileira no Contexto da Crise Econômico-financeira mundial 
de 2008

 | 167

no pós-1999, permitindo a retomada do superavit comercial a partir de 2001, sua 
pauta continuou concentrada em produtos pouco elaborados e com baixa parti-
cipação relativa no comércio mundial. Quanto à sua participação nas exportações 
mundiais, o incremento de participação significou sair de 0,9% em 1990 para 1,3% 
em 2010, ainda pequeno se comparado com outros países em desenvolvimento. 
No que concerne à sua participação no comércio internacional agrícola, o Brasil 
teve participação superior a 5% das exportações mundiais agrícolas em 2010, 
destacando-se enquanto fornecedor de alimentos no mundo.

GRÁFICO 2
Participação no comércio internacional – Brasil (1990-2010)
(Em %)
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Fonte: OMC.
Elaboração do autor.

Em geral, considerando-se o índice de abertura comercial como indicado no 
gráfico 3, o Brasil ainda é um país relativamente fechado ao comércio internacional. 
Embora seu grau de abertura tenha crescido no período histórico de 1990 a 2010, 
saindo de 10,6% para 18,8%, respectivamente (com pico de 24,5%, em 2004), a 
economia brasileira continua a não ter na dinâmica do comércio exterior um dos 
elementos essenciais de seu crescimento. 
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GRÁFICO 3
Grau de abertura comercial: comércio exterior como percentual do PIB (X + M)/PIB – 
Brasil (1990-2010) 
(Em %)
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Fontes: OMC e FMI. 
Elaboração do autor.

Com participação particularmente acanhada no comércio internacional e grau 
de abertura relativamente pequeno, pode-se afirmar que o processo de reformas 
de abertura econômico-comercial pelo qual o Brasil passou nas últimas décadas 
encontrou resistências e condicionantes domésticos que reduziram o potencial de 
liberalização e ampliação da participação do país nas trocas mundiais. Um elemento 
importante para entender como a proteção ficou alocada setorialmente é a análise 
do perfil de proteção por meio de tarifas que o Brasil apresenta.

TABELA 1
Perfil tarifário – Brasil (2010) 
(Em %)

Tarifas Consolidada Aplicada

Média tarifária simples 31,4 13,6

Tarifa máxima 55,0 35,0

Fonte: OMC. 
Elaboração do autor.

De acordo com dados da OMC, apresentados na tabela 1 e nos gráficos 4 e 5, 
a média simples das tarifas consolidadas brasileiras em 2010 foi de 31,4%, sendo 
35,4% no caso dos bens agrícolas e 30,7% dos não agrícolas. As médias das tarifas 
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aplicadas, por seu turno, foram de 13,6% (média simples) e 8,8% (ponderada 
pelo volume de comércio). Para bens agrícolas, estas permaneceram em 10,2% 
(simples) e 10,6% (ponderada). As médias para bens não agrícolas ficaram em 
14,1% e 8,7% (simples e ponderada, respectivamente). Cerca de 75% das linhas 
tarifárias brasileiras encontram-se no patamar de 15%, considerado pela OMC 
como marco de picos tarifários, ou abaixo deste.

GRÁFICO 4
Perfil tarifário para produtos agrícolas – Brasil (2010)
(Em %)
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Fonte: OMC. 
Elaboração do autor.

GRÁFICO 5
Perfil tarifário para produtos não agrícolas – Brasil (2010)
(Em %)
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Fonte: OMC. 
Elaboração do autor.

Embora tenha uma tarifa consolidada superior (55%), o setor agrícola apresen-
ta média de proteção tarifária efetiva em torno de 10,2%, quase 4 pontos percentuais 
(p.p.) inferior à média para o setor não agrícola. A menor proteção tarifária do 
setor agrícola encontra sustentação na dinâmica de sua competitividade, e também 
no uso mais frequente de medidas de proteção não tarifárias, como sanitárias e 
fitossanitárias. Bebidas e tabaco, açúcares e lácteos são os subsetores agrícolas com 
maior proteção quando se analisa a média tarifária aplicada por subsetor agrícola, 
como apresentado na tabela 2.
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TABELA 2
Médias tarifárias simples para subsetores agrícolas (2010)
(Em %)

Produtos agrícolas Média aplicada (nação mais favorecida – MFN)1 Média consolidada

Açúcares 16,5 34,4

Café, chá 13,3 34,1

Sementes e óleos 8,0 34,7

Outros produtos agrícolas 7,6 28,9

Frutas, vegetais e plantas 9,7 34,1

Cereais e preparações 11,8 42,9

Bebidas e tabaco 17,2 37,7

Produtos animais 8,9 37,8

Lácteos 15,1 48,8

Algodão 6,4 55,0

Total 10,2 –

Fonte: OMC. 
Elaboração do autor.
Nota: 1 Tarifas acordadas multilateralmente e válidas a todos os parceiros comerciais.

Na análise dos dados apresentados, na tabela 3, sobre média tarifária para 
subsetores não agrícolas selecionados, vale salientar que a média da proteção tarifária 
de acordo com a tarifa aplicada é cerca de 40% superior àquela aplicada para os 
subsetores agrícolas. Entre os subsetores não agrícolas com maior proteção tarifária 
destacam-se os subsetores de vestuário e têxteis, máquinas elétricas, equipamentos 
de transporte e manufaturas não especificadas. Como a tarifa consolidada pelo Brasil 
na OMC para bens não agrícolas tem teto em 35%, com média consolidada de 
30,4%, observa-se que há bastante espaço para o uso de políticas tarifárias como 
medida de proteção do setor não agrícola da economia sem que haja qualquer tipo 
de contestação por parte de outros países junto à OMC. 

TABELA 3
Médias tarifárias simples para subsetores não agrícolas (2010)
(Em %)

Produtos não agrícolas Média aplicada (MFN) Média consolidada

Couro e calçados 15,7 34,6

Equipamentos de transporte 18,1 33,1

Madeira e papel 10,7 28,4

Manufaturas não especificadas 15,3 33,0

Máquinas elétricas 14,2 31,9

Máquinas não elétricas 12,7 32,4

Minerais e metais 10,1 32,9

(Continua)
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Produtos não agrícolas Média aplicada (MFN) Média consolidada

Peixe e derivados 10 33,6

Petróleo 0,2 35,0

Químicos 8,3 21,1

Têxtil 22,5 34,8

Vestuário 35 35,0

Total 14,1 –

Fonte: OMC. 
Elaboração do autor.

Ao se analisar os dados classificados por grau de sofisticação tecnológica, é 
possível perceber que a maior concentração de linhas com baixas tarifas (15% ou 
abaixo) se dá nas categorias de baixa, média-alta e alta sofisticação – especialmen-
te esta última, na qual quase 90% das linhas encontram-se em menos de 15%.  
As categorias de média-baixa (com 65% das linhas tarifadas até 15%) e média 
sofisticação tecnológica (com 56%) possuem uma participação relativamente 
maior de tarifas mais altas, indicando uma maior preocupação protecionista com 
produtos dessas duas categorias. 

GRÁFICO 6
Perfil tarifário brasileiro por intensidade de uso de fatores de produção (2010)
(Em %)
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Elaboração do autor.

(Continuação)
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Observando-se os dados segundo categorias de intensidade de uso dos fatores, 
como apresentado no gráfico 6, pode-se notar que, das oito categorias que com-
põem a classificação, cinco apresentam grande concentração das linhas tarifárias 
no patamar de 15% ou abaixo deste, com a proporção variando entre 84% e 88%, 
no caso dos bens intensivos em recursos naturais, escala e tecnologia, e chegando 
à quase totalidade, para produtos primários agropecuários e minerais. Os bens 
diferenciados e outros se encontram em uma posição intermediária, com cerca de 
70% e 54%, respectivamente, de suas linhas abaixo dos 15%. A grande exceção 
fica por conta dos bens intensivos em trabalho, para os quais mais de 80% das 
linhas apresentam tarifas acima de 15%, sendo 29% do total entre 25% e 30%, e 
cerca de um terço das linhas, tarifas superiores a 35%.

Para Araújo Jr. e Costa (2010), o critério capital para a definição das alíquotas 
pelo Brasil esteve vinculado à ideia da “escalada ao longo da cadeia produtiva”, 
ao contrário de China e Índia, uma vez que os produtos primários apresentaram 
um nível geral de tarifas mais baixo que os demais. Assim, a proteção a setores 
intermediários da indústria brasileira é excessiva em face das características da 
estrutura de mercado desses produtos, tradicionalmente bastante oligopolizados 
e detentores de tecnologia de fronteira. 

Como se observa na análise dos dados do perfil tarifário brasileiro, a proteção 
é maior para bens industriais relativamente aos agrícolas, os primeiros tendo tarifas 
aplicadas 40% superiores aos segundos. Ademais, a estrutura tarifária mantém 
níveis de proteção maiores para bens com maior valor agregado e tecnologia, o 
que pode dificultar o desenvolvimento de setores industriais mais complexos.  
Não obstante a perda relativa de importância das tarifas como mecanismo de prote-
ção comercial, o Brasil tem feito uso frequente de medidas tarifárias com aumento 
de alíquotas para proteger setores selecionados da concorrência internacional, como 
será analisado na subseção que segue. Embora esses aumentos de alíquotas sejam 
importantes quando se considera o setor em questão, eles não foram suficientes 
para gerar mudanças significativas na média tarifária aplicada pelo Brasil nos últi-
mos anos. Vale destacar que, em geral, o Brasil tem tarifas consolidadas na OMC 
bem acima daquelas aplicadas para a maioria dos setores, o que lhe dá margem 
de manobra para ampliar a proteção por meio do uso de medidas tarifárias sem 
qualquer contestação por seus parceiros comerciais. Esse hiato entre tarifas conso-
lidadas e aplicadas no Brasil explica, ainda que parcialmente, a importância que a 
tarifa ainda tem no contexto da política comercial brasileira no contexto pós-crise.6

6. Cabe ressaltar que a existência do Mercosul como união aduaneira, ainda que incompleta, implica negociações e 
aprovação por todos os membros de mudanças que venham a ser feitas na tarifa externa comum, exceto para as linhas 
tarifárias incluídas nas listas de exceções nacionais.
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2.2 Medidas de proteção comercial em uso (2008-2012)

A crise financeira e econômica iniciada no segundo semestre do ano de 2008 nas 
economias desenvolvidas apresenta-se como a mais grave desde a Grande Depressão. 
Tendo em vista as dificuldades do cenário econômico e os efeitos negativos que se 
espalham mundo afora, muitos países iniciaram um processo de ampliação de pro-
teção a indústrias domésticas a fim de evitar mais desemprego e perda de renda no 
país. O que parece ser uma onda protecionista de intensidade ainda não plenamente 
conhecida pode representar uma importante ameaça ao comércio internacional e ao 
seu papel no desenvolvimento econômico das mais diversas economias do mundo 
(Hoekman, 2012). Segundo dados da OMC, o comércio internacional de bens cres-
ceu apenas 5% em 2011, após uma queda de quase 14% em 2010 (WTO, 2012b). 

A recuperação da economia global ainda se manteve frágil em 2012, 
com os níveis de desemprego altos, particularmente nas economias europeias.  
Esse contento negativo impulsiona o uso de medidas de restrição à concorrência 
internacional. Tanto países desenvolvidos quanto os em desenvolvimento têm feito 
uso frequente de retóricas e instrumentos de política comercial que visam proteger 
o mercado doméstico e aumentar o conteúdo nacional nos produtos fabricados 
em seus territórios. 

Cabe salientar que, desde 2008, iniciativas como o GTA e os documentos 
de acompanhamento das políticas que afetam o comércio e o investimento dos 
países do G20 publicados em conjunto pela OMC, Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento (United Nations Conference on Trade and 
Development – UNCTAD) e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) têm monitorado de forma detalhada as medidas que afetam 
o comércio anunciadas e implementadas pelos países no contexto pós-crise.  
Esses dados são fundamentais para a análise realizada nesta subseção, que verifica 
as medidas de proteção em uso pelo Brasil de 2008 a 2012.

O Brasil se destaca entre os países em desenvolvimento no que concerne ao 
uso de medidas de proteção comercial desde 2008 (Evenett, 2012; WTO 2012b), 
prática historicamente observada no país, mas que ganhou novo ímpeto nos últimos 
anos. Seguindo a categorização das medidas adotadas pelo GTA em verde, âmbar e 
vermelha, segundo o grau de proteção e seus efeitos sobre o comércio internacional, 
sendo a verde a menos nociva e a vermelha a mais nociva, o Brasil anunciou 139 
medidas que afetam o comércio entre 2008 e 2012, tendo implementado 68% 
do total. Como se observa na tabela 4, todas as medidas na categoria vermelha, 
49 no total, foram implementadas no período em análise. Para medidas verdes, 
66% do total entraram efetivamente em vigor, e apenas 25% para aquelas classifi-
cadas como âmbar. Esses dados corroboram a ideia de que as medidas com maior 
potencial de proteção do mercado e, por conseguinte, com efeitos negativos sobre  
o comércio internacional foram em geral implementadas mais rapidamente do 
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que aquelas com menor efeito protetor. Um elemento importante para se pensar o 
porquê desse padrão de implementação encontra-se na análise do poder de pressão 
e influência dos setores beneficiados pela adoção de medidas vermelhas, como se 
observará adiante.

TABELA 4
Distribuição por categoria de medidas: totais e implementadas (2008-2012)

Categoria de medida (GTA) Total Implementadas
Implementadas/totais 

(Em %)

Âmbar 32 8 25

Verde 58 38 66

Vermelha 49 49 100

Fonte: GTA. 
Elaboração do autor.

O gráfico 7 apresenta a distribuição das medidas de proteção em vigor no 
Brasil entre 2008 e 2012 por categoria. Como se nota, a maioria delas é classifi-
cada como vermelha (52%), portanto, com efeitos importantes sobre o comércio 
internacional; 40% são medidas verdes e apenas 8% âmbares. O fato de o Brasil 
fazer uso de medidas vermelhas em sua maioria atesta a busca do governo por ins-
trumentos que efetivamente protejam os setores selecionados da concorrência, ou 
seja, usam-se medidas com eficácia de proteção a fim de garantir que os objetivos 
da política sejam realmente alcançados num curto período.

GRÁFICO 7
Distribuição das medidas implementadas por categoria (2008-2012)
(Em %)

Âmbar Verde Vermelha

40
52

8

Fonte: GTA. 
Elaboração do autor.
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Analisando os dados sobre os tipos de medidas adotadas pelo Brasil nos últimos 
anos, observa-se que medidas de aumento de alíquotas de importação (tarifas) e 
de uso de instrumentos de defesa comercial (antidumping, salvaguardas, medidas 
compensatórias) formam a grande maioria do total de medidas utilizadas, como 
apresentado na tabela 5. Do total de medidas implementadas, 48,5% são tarifárias 
e 26,3% são de defesa comercial. Há ainda subsídios a exportação, financiamento 
do comércio e medidas de investimento, cada uma representando 4,2% do total de 
medidas em vigor. Restrições relacionadas a compras governamentais representaram 
3,15% do total de medidas de proteção desde 2008.

A análise desses dados nos faz vislumbrar o padrão tradicional e conservador 
de proteção que o Brasil tem mantido nos últimos anos, com uso fundamental-
mente de aumento de tarifas e de mecanismos de defesa comercial. Como foi 
mostrado na subseção anterior, há um hiato importante entre as tarifas consoli-
dadas e as aplicadas pelo Brasil, o que oferece espaço para aumentar tarifas até os 
níveis consolidados de acordo com as regras negociadas no regime multilateral de 
comércio. Outrossim, o país tem ampliado sua capacidade de investigar dumping, 
o que facilitou a aplicação de medidas de defesa comercial particularmente nos 
primeiros meses de 2012. 

TABELA 5
Tipos de medidas: totais e implementadas (2008-2012) 

Tipo de medida Total Implementada

Bail out / state aid measure 1 1

Subsídios à exportação 4 4

Restrições e taxas às exportações 1 1

Medidas de investimentos 4 4

Requerimentos de conteúdo local 2 2

Medidas relacionadas à migração 1 1

Barreira não tarifária (não especificada de outra forma) 2 1

Outras medidas sobre o setor de serviços 1 1

Compras governamentais 3 3

Quotas 1 1

Companhia controlada pelo Estado 1 1

Medidas tarifárias 68 46

Medidas de defesa comercial 46 25

Financiamento do comércio 4 4

Fonte: GTA. 
Elaboração do autor.

A tabela 6 traz os dados dos setores beneficiados com medidas classificadas 
como âmbar ou vermelha pelo GTA. Na análise dos dados apresentados, fica patente 
a proteção concedida ao setor químico, orgânico e inorgânico, o mais beneficiado 
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com medidas vermelhas: foram cinco para o capítulo 28 do sistema harmonizado 
(SH) e seis para o 29.7 Setores agrícolas, como os dos capítulos 1 ao 4, também 
aparecem na lista dos protegidos com medidas nos últimos anos, mas em escala bem 
inferior aos setores industriais, para os quais a maioria das medidas implementadas 
foram destinadas. O capítulo 84, de reatores nucleares e outros, foi um dos setores 
industriais com maior número de medidas vermelhas aplicadas: quatro no total. 

TABELA 6
Setores protegidos por meio de medidas implementadas nas categorias âmbar e 
vermelha (2008-2012) 

Setores Descrição dos setores Âmbar Vermelha

01 Animais vivos 1 3

02 Carnes e miudezas, comestíveis 1 2

03 Peixes e crustáceos, moluscos e os outros invertebrados aquáticos 1 1

04
Leite e laticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especi-
ficados nem compreendidos em outros capítulos

1 1

12
Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medici-
nais; palhas e forragens

1 0

14
Matérias para entrançar e outros produtos de origem vegetal, não especificados nem compreen-
didos em outros capítulos

1 0

15
Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares 
elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal

1 0

16
Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados 
aquáticos

1 0

17 Açúcares e produtos de confeitaria 1 0

21 Preparações alimentícias diversas 1 3

22 Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres 1 3

23 Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados para animais 1 0

24 Fumo (tabaco) e seus sucedâneos manufaturados 1 1

25 Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento 1 1

26 Minérios, escórias e cinzas 1 2

27
Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; 
ceras minerais

1 2

28
Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de 
elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos

2 5

29 Produtos químicos orgânicos 1 6

31 Adubos ou fertilizantes 1 1

32
Extratos tanantes e tintoriais; taninos e seus derivados; pigmentos e outras matérias corantes; 
tintas e vernizes; mástiques; tintas de escrever

1 2

33
Óleos essenciais e resinoides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações 
cosméticas

1 0

7. Mencionam-se aqui os capítulos do sistema harmonizado de designação e de codificação de mercadorias (SH).

(Continua)
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Setores Descrição dos setores Âmbar Vermelha

34

Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para lavagem, preparações lubrificantes, 
ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de conservação e limpeza, velas e artigos seme-
lhantes, massas ou pastas para modelar, “ceras” para dentistas e composições para dentistas 
à base de gesso

2 6

35 Matérias albuminoides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas 1 3

36 Pólvoras e explosivos; artigos de pirotecnia; fósforos; ligas pirofóricas; matérias inflamáveis 2 3

37 Produtos para fotografia e cinematografia 1 3

38 Produtos diversos das indústrias químicas 1 5

39 Plásticos e suas obras 1 2

41 Peles, exceto a peleteria (peles com pelo), e couros 1 3

42
Obras de couro; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefatos 
semelhantes; obras de tripa

2 2

43 Peleteria (peles com pelo) e suas obras; peleteria (peles com pelo) artificial 2 2

44 Madeira, carvão vegetal e obras de madeira 2 3

45 Cortiça e suas obras 1 2

46 Obras de espartaria ou de cestaria 2 4

47
Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão de reciclar 
(desperdícios e aparas)

1 1

48 Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão 1 2

49
Livros, jornais, gravuras e outros produtos das indústrias gráficas; textos manuscritos ou datilo-
grafados, planos e plantas

3 4

51 Lã, pelos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina 0 2

61 Vestuário e seus acessórios, de malha 1 0

82 Ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns 0 1

84 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes 0 4

88 Aeronaves e aparelhos espaciais e suas partes 0 1

Fonte: GTA. 
Elaboração do autor.

Entre os países mais afetados pelas medidas de proteção implementadas pelo 
Brasil que foram classificadas como vermelhas pelo GTA estão: China (25), Estados 
Unidos (22), Alemanha (15), Japão (13), França (13), Espanha (12), Itália (12), 
Coreia do Sul (11), Reino Unido (11), Suécia (10), Canadá (10), Finlândia (9), 
Índia (9), Tailândia (9), Dinamarca (8), Suíça, (8), Austrália (8), Holanda (8), 
Indonésia (7), Bélgica (7), Turquia (6), Áustria (6), Portugal (5), Argentina (5) e 
África do Sul (5). Como se observa, os efeitos negativos do protecionismo brasileiro 
contemporâneo encontram-se concentrados na China (jurisdição mais atingida), 
Estados Unidos, países da União Europeia (UE), Japão, Coreia e outros asiáticos, 
como Índia e Tailândia. A concorrência chinesa no mercado brasileiro tem afetado 
diversos segmentos, em destaque o automotivo.

(Continuação)
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No final de 2011, o governo brasileiro aumentou em 30% o Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) para automóveis importados que não contenham: 
i) ao menos 65% de conteúdo regional; ii) a empresa com investimento de 0,5% 
de sua receita bruta total em inovação; ou iii) o cumprimento de pelo menos seis 
etapas do processo de produção do veículo no país. Essa medida, em evidente desa-
cordo com as regras acordadas no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (General 
Agreement on Tariffs and Trade – GATT) de 1994 e no Acordo de Subsídios e 
Medidas Compensatórias, afetou essencialmente empresas chinesas, coreanas e 
japonesas que começavam a ganhar mercado na margem com carros melhores e 
mais bem equipados que os seus concorrentes “nacionais”. Pode-se analisar a me-
dida de aumento do IPI como um marco de uma nova etapa da política comercial 
brasileira, na qual o governo atua de forma incisiva com vistas a proteger um setor 
que sempre se destacou. 

 Um conjunto de novas medidas de proteção foi lançado no âmbito do Plano 
Brasil Maior em abril de 2012 e se soma a outras tantas em uso desde 2008, au-
mentando a proteção à produção doméstica. Como analisa o documento publicado 
pelo Cindes (2012), a “colcha de retalhos” apresenta tanto subvenções oficiais, com 
elevação de contribuições sobre produtos importados, quanto um novo regime 
automotivo, que consolida as medidas tomadas anteriormente e adiciona novas, 
com vistas a estimular a produção no setor. Com isso, consolida-se uma política 
intervencionista clara por parte do governo brasileiro, elemento importante de 
um novo modelo de articulação entre o Estado e o setor privado que pode ser 
chamado de neodesenvolvimentista, em que o apelo à proteção comercial ganha 
renovada força.

A análise dos dados apresentados nesta subseção não deixa dúvida quanto à 
ampliação do uso de medidas protecionistas por parte do governo brasileiro desde 
2008, com o intuito de proteger a produção doméstica da concorrência internacional 
e garantir a manutenção de empregos e renda no país num contexto internacional 
de crise econômica. O uso preferencial de medidas tarifárias como mecanismo de 
proteção encontra-se vinculado à maior eficácia e à facilidade de aplicação desse 
tipo de medida para garantir a restrição de acesso ao mercado doméstico por parte 
de competidores estrangeiros. A implementação de medidas de defesa comercial 
cresceu muito no Brasil entre 2011 e 2012, considerando-se a importância que 
o governo tem dado para essa agenda e os danos efetivos e potenciais à indústria 
brasileira que podem ser investigados, particularmente contra a China. Por fim, 
cabe salientar que os setores com maiores ganhos de proteção desde 2008 são setores 
tradicionalmente protegidos da economia brasileira, e seu poder de influência na 
agenda de política comercial necessita ser considerado na análise do protecionismo 
contemporâneo brasileiro, como será feito ao se examinar a economia da política 
comercial na seção 3.
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2.3 A agenda de negociações comerciais

No Brasil, as mudanças na estrutura econômica com a abertura dos anos 1990 
engendram alterações na produtividade e, por conseguinte, na capacidade e no 
interesse exportador de alguns setores. A política comercial externa do Brasil passa 
a se estruturar levando em consideração as novas possibilidades de ação interna-
cional na busca por mercados e impactos competitivos de importações nos mais 
diversos setores. Nas estratégias brasileiras, identifica-se a confluência de vetores de 
negociações, com foco tanto multilateral quanto específicos, em acordos regionais 
de comércio, observando tempos distintos entre a integração no continente sul-
-americano e a formação de acordos com países de fora da região.

Membro fundador do GATT em 1947, o Brasil tem sido, desde então, ne-
gociador usual no regime multilateral de comércio. Fez uso de cláusulas de escape 
presentes nas regras para participar do GATT com custos reduzidos ao longo das 
décadas, em que implementou um modelo de desenvolvimento com substituição 
de importações. Ao final da Rodada Uruguai, quando foi criada a OMC, incorpo-
rou rapidamente ao seu ordenamento jurídico os acordos resultantes da rodada e 
utilizou-os como parte de um processo de reformas econômicas e ajustes estruturais 
nos anos 1990. O país participou ativamente das negociações para o lançamento 
da Rodada do Milênio, em Seattle, e colaborou na formação da agenda do desen-
volvimento com foco em agricultura na Rodada Doha. Nesta última, passou a ter 
status diferenciado enquanto negociador de relevo no campo da agricultura, e o 
multilateralismo esteve presente nas estratégias de negociação da política comercial 
brasileira nos últimos anos de forma cabal.

Vale lembrar que a criação do Mercado Comum do Sul (Mercosul) em 1991 
foi um marco político e econômico no processo de integração do Brasil com 
seus vizinhos do Cone Sul e significou a confirmação e a definição em termos 
econômico-comerciais da importância da integração regional para a estratégia de 
política comercial externa do Brasil. Em 1996, tanto Bolívia quanto Chile fizeram 
um acordo de livre comércio com os países do Mercosul, aumentando as bases da 
integração comercial, tendência que marcou as últimas décadas. A ampliação da 
agenda comercial e política para a América do Sul demarcou a prioridade, dada 
pela política comercial externa do Brasil nas últimas décadas, à formação de uma 
área comercial e produtiva integrada na região. O Mercosul, por sua vez, tem 
acordo de complementação econômica ou de livre comércio com todos os países 
da América do Sul firmados ao longo dos últimos quinze anos.

Em 1994, com o lançamento das negociações hemisféricas para a formação da 
Área de Livre Comércio das Américas (Alca), iniciativa dos Estados Unidos que colo-
cou o Brasil em posição defensiva na arena comercial, a agenda de acordos regionais 
para além do Mercosul começou a se expandir, modificando a estratégia de negocia-
ção comercial do país. Logo em seguida, em 1995, foram lançadas as negociações  
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comerciais entre o Mercosul e a UE, tanto por interesse dos países-membros do 
Mercosul quanto da própria UE, que temia a perda de competitividade e a margem 
de preferência caso a Alca fosse efetivamente constituída. A dinâmica de negociação 
da Alca e do acordo entre o Mercosul e a UE funcionou em paralelo às tentativas 
de lançamento de uma nova rodada de negociações multilaterais na OMC. Depois 
que a Rodada Doha entrou na agenda negociadora, em 2001, houve triangulação 
de temas e interesses entre a pauta dos acordos Alca, Mercosul-UE e OMC, o que 
tornou imbricado e ainda mais complexo o fechamento de um acordo entre as partes.

Com as negociações das principais potências comerciais (Estados Unidos e 
UE) em compasso de espera, o Brasil iniciou a aproximação com alguns países em 
desenvolvimento a fim de realizar acordos comerciais, inseridos numa lógica de re-
aproximação com grandes países do sul global, particularmente desde 2003. Como 
apresentado no quadro 1, o Brasil assinou sete acordos de comércio com países de 
fora da América do Sul, com extensão e profundidade muito reduzidos, estando em 
vigor quatro deles, destacando-se um com a Índia, que envolve somente 452 linhas 
tarifárias, e outro com Israel, envolvendo cerca de 9 mil códigos tarifários. Os acordos 
firmados com Egito, assinado em 2010, e com a Southern African Customs Union 
(Sacu), assinado em 2008, ainda têm ratificação pendente. Em julho de 2006, o 
Mercosul assinou acordo de preferências comerciais com Cuba, envolvendo cerca de 
mil códigos tarifários. Há ainda acordo de complementação econômica que envolve 
diretamente o Brasil e o México, que abrange oitocentos códigos aduaneiros e está 
em vigor desde 2002, e um segundo entre o Mercosul e o México, também assinado 
em 2002, que regula o comércio relacionado ao setor automobilístico. Em dezembro 
de 2011, o Mercosul assinou novo acordo comercial, com a Palestina, acordo esse 
que ainda não se encontra em vigor. Vale lembrar que o Mercosul possui acordos de 
preferência comercial ou de livre comércio com todos os países da América do Sul. 

QUADRO 1
Acordos preferenciais de comércio dos quais o Brasil participa com países de fora da 
América do Sul

Acordo Data de assinatura Data de início

Mercosul-Palestina Dezembro de 2011 –

Mercosul-Egito Agosto de 2010 –

Mercosul-Sacu1 Dezembro de 2008 –

Mercosul-Israel Dezembro de 2007 Abril de 2010

Mercosul-Cuba Julho de 2006 Julho de 2007

Mercosul-Índia Março de 2005 Junho de 2009

Brasil-México Agosto de 2002 Setembro de 2002

Mercosul-México (auto) Setembro de 2002 Novembro de 2002

Fonte: Mdic. 
Elaboração do autor.
Nota: 1 Não tinha vigência no período analisado e veio a ter vigência apenas em abril de 2016.
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O interesse nas negociações multilaterais, seja na implementação dos acor-
dos resultantes da Rodada Uruguai, seja nas tratativas para o lançamento da Ro-
dada Doha, estiveram presentes ao longo das últimas décadas de forma clara na 
agenda da política comercial externa brasileira, constituindo um primeiro vetor 
de sua estratégia comercial. A integração regional na América do Sul a partir do  
Mercosul estruturou-se enquanto segundo vetor no quadro da estratégia de negocia-
ção comercial do Brasil desde a década de 1990. A realização de acordos regionais 
de comércio que envolvem países de fora da América do Sul formam um terceiro 
vetor da estratégia de negociação comercial do Brasil, tendo foco num primeiro 
momento nas negociações da Alca (com os Estados Unidos, fundamentalmente) e 
entre o Mercosul e a União Europeia, e, em seguida, em acordos comerciais com 
países em desenvolvimento, como Índia, México, Israel, Egito, Cuba, Palestina 
(que ainda não tem reconhecimento internacional como país) e África do Sul (por 
meio da Sacu).

Pode-se, assim, afirmar que a política comercial externa do Brasil fez uso 
de uma estratégia de negociação em três trilhos, com a prioridade ao multilateral 
combinada com um regionalismo em dois tempos. As estratégias de negociação 
da política comercial externa brasileira nos últimos anos estruturaram-se de forma 
a priorizar a atuação no regime multilateral de comércio em paralelo à ampliação 
de aprofundamento da integração regional na América do Sul, mas com variação 
de posições quanto à negociação de acordos regionais fora da região ao longo do 
período analisado, saindo de um enfoque nas relações com países desenvolvidos 
para aqueles em desenvolvimento. A figura 1 ilustra a estratégia em três trilhos, com 
o tamanho das setas indicando maior ou menor prioridade dada a cada um deles.

FIGURA 1
Estratégia de negociação comercial em três trilhos
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Elaboração do autor.

Analisando as ações do Brasil em cada um dos trilhos de sua estratégia ne-
gociadora nos últimos anos, vale destacar que a temática desenvolvimentista com 
enfoque agrícola pautou as negociações ao longo da Rodada Doha e particularmente 
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a atuação do Brasil nelas. A diplomacia brasileira teve importante participação na 
formatação dos pacotes de julho de 2004 e julho de 2008, duas principais tenta-
tivas realizadas com vista à conclusão da rodada. Além da ativa participação nas 
negociações da Rodada Doha para a formatação de novos acordos comerciais no 
âmbito do regime multilateral de comércio, cabe ressaltar a atuação do Brasil no 
Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) da OMC. 

De 2001 a 2012, os países em desenvolvimento sobressaíram-se enquanto 
demandantes em ações no sistema de solução de controvérsias da OMC.8 Não 
obstante o aumento da participação dos países em desenvolvimento, o protagonismo 
dos Estados Unidos e da UE no OSC, as duas maiores potências comerciais do 
mundo, continua a ser observado quando se analisam os dados acumulados acerca 
dos contenciosos. O Brasil tem sido um ativo participante no sistema de solução 
de controvérsias da OMC, destacando-se entre os países em desenvolvimento com 
maior número de participação em contenciosos como demandante.

TABELA 7
Participação no OSC da OMC (1995-2012)

País Demandante Demandado Terceira parte

Estados Unidos 100 115 94

União Europeia 86 70 118

Brasil 25 14 67

Índia 21 21 74

Argentina 15 17 39

China 8 26 89

Fonte: OMC (dados até 22 de maio de 2012). 
Elaboração do autor.

Na tabela 7, ao se analisar a participação do Brasil mais detidamente, por 
exemplo, observa-se que o país foi demandante em 25 casos, número bem inferior 
àquele observado para os Estados Unidos e a União Europeia, mas relativamente 
alto caso se pondere pelo peso do país no comércio internacional e mesmo em 
comparação com outros países em desenvolvimento. Nos casos em que o Brasil 
foi acionado no OSC, chama a atenção o fato de o país estar envolvido em um 
número de contenciosos inferior aos de países em desenvolvimento com caracte-
rísticas semelhantes no que concerne à participação no comércio internacional e à 
atuação no regime multilateral, como Índia e Argentina. A participação brasileira 
no sistema de solução de diferenças comerciais coaduna-se com a atuação do país 
em defesa do multilateralismo comercial.

8. Em 2010, por exemplo, os países em desenvolvimento iniciaram mais de 70% dos casos no OSC da OMC, de acordo 
com dados da organização, disponíveis em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm>.
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O uso da solução de controvérsias na OMC deve ser compreendido como 
uma dimensão atrelada à lógica da pressão política e de legitimação de direitos 
acordados no regime multilateral. Ao analisarem a importância dos mecanismos 
multilaterais de solução de controvérsias, Azevedo e Ribeiro (2009, p. 8) afirmam:

Acionar o mecanismo de solução de controvérsias não é apenas um exercício de 
obter – ou perder – vantagens econômicas. Trata-se igualmente de mecanismo de 
pressão política e de legitimação de direitos. As disputas levadas à OMC colocam 
a descoberto comportamentos protecionistas, violações a compromissos assumidos 
no plano multilateral e aplicação incorreta de acordos negociados livremente por 
países soberanos. Em muitos casos, as controvérsias inspiram a revisão desses mesmos 
acordos ou ainda a discussão acerca da necessidade de preencher lacunas existentes 
nas disciplinas multilaterais.

Ainda na agenda multilateral, recentemente, o Brasil enviou uma proposta, 
aprovada parcialmente, ao grupo de trabalho sobre comércio, dívida e finanças 
da OMC para analisar a relação entre comércio internacional e taxas de câmbio 
naquela instituição, iniciando no seio do regime a discussão sobre a regulação da 
temática. Como resultado da proposta brasileira, a OMC realizou em março de 
2012 um seminário para examinar a relação entre câmbio e comércio com especia-
listas, empresários e representantes de seus países-membros, iniciando uma abertura 
ainda que restrita da organização ao debate sobre esta importante questão. Como 
analisado por Thorstensen (2011), embora já exista em alguns acordos da OMC 
elementos que tragam algum tipo de regulação à relação câmbio-comércio, como 
os arts. XV e XXIII do GATT, o Acordo sobre Valoração Aduaneira e o Acordo de 
Subsídios, por exemplo, a OMC e seus membros se recusavam a discutir o tema 
dos efeitos do câmbio no comércio.

A posição defensiva do Brasil, mas propositiva, quanto à agenda de câmbio e 
comércio e seu uso no quadro das negociações da OMC sinaliza para um elemento 
importante da estratégia e encontra base no papel que o multilateralismo tem na 
sua política comercial. O reforço do sistema de solução de controvérsias da OMC 
levou o país a engendrar esforços para ampliar sua atuação no multilateralismo co-
mercial, onde encontra lugar para defender seus interesses de médio e longo prazos. 

O trilho regional da estratégia de política comercial externa do Brasil foi 
igualmente reforçado nos últimos anos. A integração da América do Sul e o alar-
gamento da agenda do Mercosul foram prioridade da política externa, e o entorno 
sul-americano continuou a ser observado como essencial para os interesses do Brasil 
na ordem internacional. Uma série de acordos comerciais foi assinada com países da 
região (Venezuela, Peru, Colômbia, Equador), estruturando preferências tarifárias 
com todos os países, o que significa um primeiro passo rumo a uma possível área 
de livre comércio sul-americana. 
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Além disso, o processo de integração por meio do Mercosul ganhou novas 
institucionalidades, embora a utilidade e a oportunidade de algumas delas seja dis-
cutível. Cabe destacar a criação do Parlamento do Mercosul (Parlasul), com poder 
e legitimidade reduzidos, e do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul 
(Focem), que vem financiando projetos diversos que visam à melhoria da infraes-
trutura e da competitividade, particularmente nos países menos desenvolvidos do 
bloco. Contudo, no plano comercial stricto sensu, não foram observados avanços 
importantes nos últimos anos nos principais temas pendentes: dupla tributação da 
tarifa externa comum e criação de regulamentação aduaneira comum. 

O deslocamento da integração para novos temas, sociais e institucionais, por 
exemplo, foi uma estratégia do Brasil para levar uma nova agenda à integração, 
deixando de lado aspectos vinculados essencialmente à economia e ao comércio. 
Os efeitos da concorrência chinesa nos mercados sul-americanos e a agenda pro-
tecionista impulsionada especialmente pela Argentina no bloco são alguns dos 
desafios ao processo de integração no Mercosul no contexto imediato após a crise. 
Recentemente, a Argentina propôs um aumento ao teto consolidado de todas as 
tarifas aplicadas no quadro da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul na OMC. 
A proposta encontra-se em análise no grupo, e embora seja difícil sua aprovação, 
sinaliza para um vetor de proteção comercial no bloco que tem grande potencial de 
desviar comércio e dificultar os fluxos entre os países do bloco e aqueles de fora dele.

 A importância dada às relações com países em desenvolvimento do sul global 
foi característica fundamental no processo de universalização da agenda externa do 
Brasil desde 2003. Tal ênfase tem trazido mudanças de prioridades de negociação: 
de países desenvolvidos, como observado até então, para países em desenvolvimento, 
articulando a política comercial externa a novos enfoques colocados na política 
externa em geral. Assim, com o congelamento ou o encerramento das negociações 
com os principais países desenvolvidos, o terceiro trilho da estratégia de negociação 
comercial estruturou-se a partir das tentativas de realização de acordos comerciais 
com países em desenvolvimento com escopo e agenda estreitos, atendendo à di-
nâmica mais geral da política externa e aos interesses de manutenção de proteção 
ao mercado doméstico.

Por se tratar de negociações com dinâmicas de redução de proteção e de 
avanço de regulação mais robustas e rápidas para além da OMC, se comparadas 
ao processo negociador multilateral, as negociações de acordos de livre comércio 
não têm ganhado importância na política comercial do Brasil. Acordos setoriais 
firmados e em vigor há anos, como é o caso do acordo automobilístico entre Brasil 
e México, foram revisados recentemente, e no caso particular da revisão do acordo 
com o México, que pretendia reduzir a concorrência de carros mexicanos com a 
indústria que atua no protegido mercado brasileiro, chama a atenção a estratégia 
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mercantilista do Brasil, uma vez que o acordo entrou em negociação assim que o 
país começou a ter saldos negativos nas trocas comerciais em questão.

Observam-se, pois, nos três trilhos da estratégia de negociação brasileira ele-
mentos que atestam o caráter eminentemente protecionista da política comercial 
brasileira nos últimos anos, caráter esse que tem sido reforçado no contexto pós-
-crise, como analisado anteriormente. Assim, o Brasil, que passa por importantes 
transformações em sua estrutura econômica, com ampliação da participação de 
setores como energia e alimentos na produção nacional, continua a implementar 
políticas que restringem a concorrência estrangeira em defesa de seu diversifica-
do parque industrial. No caso da agenda de negociações, a prioridade dada ao 
multilateralismo coaduna-se com a manutenção de espaço para política e com 
a proteção garantida a setores importantes de sua economia por maior tempo.  
Ao mesmo tempo, busca-se ampliar a integração de cadeias produtivas na América 
do Sul, embora com pouco sucesso, ganhando a agenda comercial defensivo e 
ampliado espaço nas negociações com os países da região, como observado numa 
série de contenciosos com a Argentina nos últimos anos, por exemplo.

3 DETERMINANTES DA POLÍTICA COMERCIAL DO BRASIL

Com a análise dos determinantes da política comercial brasileira nos últimos 
anos, a ser desenvolvida nesta seção, busca-se identificar os efeitos da crise in-
ternacional de 2008 – que têm caráter sistêmico – sobre a economia brasileira, 
particularmente no que se refere à sua política comercial. No plano doméstico, 
examina-se a dinâmica da economia desta política, com análise de continuida-
des e mudanças na interface entre interesses setoriais e a formulação da política 
comercial brasileira. Incorporam-se aqui à análise os efeitos distributivos da 
política comercial externa, a definição de ganhadores e perdedores, que fazem 
dela foco de interesse de grupos econômicos e atores privados, os quais se mobi-
lizam para influenciar as decisões em matéria de política comercial.  Discute-se 
ainda a vinculação entre as estratégias de política e negociações comerciais do 
Brasil a sua política externa, desvendando laços que ajudam na compreensão do 
protecionismo brasileiro contemporâneo. 

3.1 A crise e seus efeitos sobre a economia brasileira

O cenário econômico internacional da última década foi marcado por uma das 
maiores taxas de crescimento mundial, de 2002 a 2007, seguida por uma recessão 
em 2008-2009, não vista desde os anos 1930. O crescimento mundial nesse período 
tem se caracterizado por taxas elevadas em países em desenvolvimento – cerca de 2 
p.p. acima da taxa média mundial entre 2003 e 2011 – e taxas relativamente baixas 
nas economias avançadas – aproximadamente 2 p.p. abaixo da média mundial.  
Com o mundo crescendo a duas velocidades, os países em desenvolvimento  
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ganharam espaço no cenário geoeconômico mundial, ampliando sua participação 
nas trocas de bens, serviços e investimentos por todo o mundo.

O Brasil, contudo, não tem crescido a taxas muito superiores às mundiais nos 
últimos anos. Como ilustrado no gráfico 8, o país sofreu impacto importante da crise 
mundial em 2008 e 2009, mas se recuperou em 2010, crescendo a taxas superiores 
relativamente às médias do mundo e da América Latina e Caribe. Os efeitos da crise 
não chegaram a afetar de forma importante o mercado de trabalho brasileiro, que 
continuou a contratar de forma sustentada nos últimos anos, alcançando taxas de 
desemprego muito inferiores àquelas observadas nas economias avançadas. 

GRÁFICO 8
Taxas de crescimento econômico – Brasil, mundo e América Latina e Caribe (2000-2011)
(Em %)

-4

-2

0

2

4

6

8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brasil Mundo América Latina e Caribe

Fonte: FMI. 
Elaboração do autor.

Embora o desempenho do mercado doméstico tenha tido papel decisivo no 
contexto da recuperação econômica brasileira, suas exportações cresceram de forma 
sustentada, com exceção do ano de 2009, em plena crise, e também contribuíram 
para o crescimento econômico observado nos últimos anos. Vale salientar, con-
tudo, que o aumento da demanda doméstica impulsionou as importações, que 
tem crescido a taxas superiores às das exportações nos últimos anos, mas ainda 
apresentam valores absolutos inferiores aos exportados, como se pode observar 
no gráfico 9. Com isso, o superavit comercial, apresentado no gráfico 10, obtido 
no período pós-crise, tem sido substancialmente inferior ao obtido no período  
pré-crise, elemento importante para analisar alguns dos posicionamentos de política 
comercial do Brasil nos últimos anos.
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GRÁFICO 9
Exportações e importações de bens – Brasil (2001-2011)
(Em US$ bilhões)
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Fonte: Mdic/Banco Central. 
Elaboração do autor.

GRÁFICO 10 
Saldo comercial – Brasil (2001-2011) 
(Em US$ bilhões)
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Elaboração do autor.
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 Na análise do balanço comercial brasileiro no pós-crise, não se pode deixar 
de analisar a evolução dos preços das commodities, tendo em vista a ampliação de 
sua participação na pauta de exportações do Brasil nos últimos anos. Como se 
observa no gráfico 11, após uma queda importante entre 2008 e 2009, os preços 
das commodities voltaram a subir fortemente até 2011, quando apresenta queda 
relativa. A demanda chinesa por energia e alimentos teve impacto importante 
sobre a economia brasileira, num contexto de crise, nas economias avançadas e 
ampliação do protecionismo, representando destino principal da produção de 
soja e minério de ferro do Brasil num momento de melhoria relativa de preço no 
pós-crise (até 2011). O aumento no preço das commodities impactou também a 
inflação no Brasil, que alcançou patamares acima de 6% ao ano nos últimos anos.

GRÁFICO 11
Cotação das commodities 
(2005 = 100)
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Fonte: FMI. 
Elaboração do autor.

Não obstante o balanço comercial tenha continuado superavitário, o deficit 
no balanço de serviços e renda vem crescendo na última década, crescimento esse 
que foi ampliado após 2008, como ilustrado no gráfico 12. Com isso, a partir de 
2008, o Brasil passa a ter deficit nas transações correntes, situação que reverte os 
superavits seguidos entre 2003 e 2007. Como apresentado no gráfico 13, em 2011, 
o deficit alcança a marca dos 4% do produto interno bruto (PIB), valor expressivo 
para um país com históricos problemas nas contas externas.
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GRÁFICO 12
Balanço de serviços – Brasil (2001-2011)
(Em US$ bilhões)
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Fonte: Banco Central. 
Elaboração do autor.

GRÁFICO 13
Transações correntes – Brasil (2001-2011)
(Em US$ bilhões e % do PIB)
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Elaboração do autor.
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O cenário de liquidez internacional de capitais trouxe alívio ao menos a curto 
prazo às contas externas do Brasil. Os fluxos de capitais têm crescido em direção ao 
país e financiado seus crescentes deficits em transações correntes. Vale destacar que 
tanto fluxos de investimentos diretos quanto em carteira têm crescido nos últimos 
anos, tendo os primeiros ampliado sua importância relativa na conta capital do 
balanço de pagamentos do Brasil. Neste cenário, o Brasil aumentou suas reservas 
internacionais de forma constante na última década. Em 2011, os valores de suas 
reservas internacionais já chegavam a mais de US$ 350 bilhões. Como se nota no 
gráfico 14, os incrementos nas reservas foram particularmente relevantes a partir 
de 2007, que continuam a crescer mesmo num contexto de crise em 2008 e 2009.

GRÁFICO 14
Reservas internacionais – Brasil (2001-2011)
(Em US$ bilhões)
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Fonte: Banco Central.
Elaboração do autor.

O influxo de capitais em direção ao Brasil, que fizeram o balanço de pa-
gamentos fechar no azul, com acúmulo de reserva e redução no curto prazo da 
vulnerabilidade externa do país, impactou de forma importante sobre um preço 
fundamental para a economia: a taxa de câmbio. Como ilustra o gráfico 15, desde 
2003, as taxas reais de câmbio do Brasil apresentaram uma apreciação substantiva, 
com uma pequena inflexão de depreciação entre 2008 e 2009, seguida de nova 
onda de apreciação cambial. Os efeitos do câmbio apreciado sobre a economia 
brasileira num contexto de crise internacional são essenciais para compreender 
alguns dos argumentos desenvolvidos pelo governo a fim de ampliar a proteção 
comercial em alguns setores, bem como a própria agenda de negociações comerciais 
do Brasil nos últimos anos. 
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GRÁFICO 15
Taxa de câmbio real efetiva (INPC, importações) – Brasil (jan./2001-dez./2012)
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Elaboração do autor.
Obs.: Índice (média 2010 = 100) .

Com o real forte frente ao dólar, as importações puderam entrar mais fa-
cilmente no mercado nacional e competir com a produção doméstica nos mais 
diversos setores, desde bens finais, como automóveis, até bens intermediário e 
de capital. Com isso, os argumentos de desindustrialização do país começaram a 
ganhar mais força no debate econômico nacional, criando um ambiente propício 
ao uso de estímulos governamentais à produção, entre eles medidas de proteção 
comercial. Não é por acaso que o Brasil levanta o argumento de guerra cambial e 
leva à OMC a discussão sobre câmbio e comércio, como apresentado anteriormente. 

Não se pode deixar de mencionar que os impactos da crise nos demais países 
e suas reações por meio de políticas de proteção comercial também têm afetado 
o Brasil (Evenett, 2012; WTO, 2012b). O país pode reagir com nova medida de 
proteção de setores afetados pelas deliberações implementadas por seus parceiros 
comerciais, que também devem ser considerados no quadro de efeitos indiretos da 
crise sobre a agenda de política comercial brasileira no contexto pós-crise.

Destarte, os efeitos da crise sobre a economia brasileira reduziram o saldo 
comercial brasileiro e pressionaram o balanço de transações correntes, que passou 
a apresentar deficit crescente desde 2008. Adicionando-se a esse contexto a apre-
ciação cambial da moeda brasileira nos últimos anos e o incremento nos preços 
das commodities, bem como o aumento de sua participação na pauta exportadora 
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brasileira, tem-se o quadro de macrocondicionantes que formaram o ambiente a 
partir do qual a política comercial externa brasileira se desenvolveu nos últimos 
anos. A busca por maior proteção tanto no uso de medidas de comércio exterior 
quanto nas negociações comerciais, como analisado na seção 2, encontra, pois, um 
de seus determinantes sistêmicos nos efeitos da crise e do contexto internacional 
no qual ela se desenvolve.

3.2 Atores e interesses na política comercial brasileira

A abertura de uma economia nacional e sua consequente integração à globalização 
econômica trazem consigo a ampliação de disputas políticas internas em torno da 
agenda de política externa. Essas disputas se formam a partir dos efeitos positivos e 
negativos desse processo de abertura e reorganização econômica sobre as estruturas 
produtivas do país, realocando interesses setoriais e reconfigurando a economia da 
política comercial do país. Como afirmam Soares e Santos (2001, p. 287),

a integração à economia internacional e a abertura econômica contribuem para a 
politização da política externa em vista dos impactos distributivos internos de maior 
participação no comércio internacional, uma vez que em uma economia aberta há 
ganhos e perdas, diferenciados frutos de decisões e negociações internacionais. 

A identificação e a compreensão dos interesses setoriais e de sua articula-
ção política na construção de estratégias de política comercial são fundamentais 
para as decisões tomadas serem explicadas, como sinalizam Baldwin e Seghezza  
(2010, p. 296), ao discutirem a interface entre o multilateralismo e o regionalismo 
na atualidade.

Na análise do perfil tarifário do Brasil, com base nos dados apresentados 
na seção anterior, observa-se que o setor não agrícola, industrial-manufatureiro, 
essencialmente, tem padrões de proteção geralmente estruturados com maiores 
tarifas aplicadas: 40% superior à proteção tarifária média aplicada do setor agrícola.  
Essa característica coaduna-se com outras na análise da economia da política comer-
cial, denotando o caráter ainda pouco competitivo e defensivo de muitos setores 
industriais brasileiros, desejosos de proteção para a manutenção de seu espaço no 
mercado doméstico. A tendência à proteção ganhou ímpeto renovado no contexto 
de ampliação do protecionismo desde 2008, como demonstrado na seção anterior.

Veiga (2007a) destaca a primazia que os setores que sofrem competição direta 
com importações conseguiram manter sobre os setores e interesses exportadores 
ao longo dos anos 1990 nas reformas relacionadas à política comercial externa do 
Brasil. Esta primazia continua a ser observada nos anos 2000, particularmente no 
pós-crise. A dominância das posturas defensivas nas negociações comerciais nas 
últimas décadas está vinculada a essa dinâmica da economia da política comercial. 
Assim, a análise do impacto da abertura econômico-comercial sobre a indústria 
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brasileira e a lógica política que a estruturou são fundamentais para a compreensão 
do fenômeno.

Na análise de Markwald (2001), a abertura comercial do início dos anos 1990 
não teve como resultado um processo cumulativo e amplo de desindustrialização. 
Para o autor, as estratégias do setor privado para superar ineficiências da indústria 
no Brasil, sedimentadas com o modelo de substituição de importações, culmina-
ram na perda relativa de valor agregado ao longo da cadeia produtiva doméstica. 
Porém, o autor elabora que essa tendência representaria uma pequena correção 
dos excessos do modelo protecionista nacional-desenvolvimentista, dando ao 
setor industrial bases renovadas e estruturas a partir de elementos de eficiência e 
competitividade internacional. 

Os elementos de análise sobre os impactos da abertura comercial na indústria 
do Brasil são sumarizados por Veiga (2007a): i) não há evidências de downgrading 
na estrutura industrial brasileira, o que denota que os impactos estruturais da 
abertura econômico-comercial foram limitados; ii) houve impacto importante no 
desempenho da indústria ao longo dos anos 1990, com ganhos de produtividade 
que se difundiram no setor industrial, porém com perdas significativas no volume 
de emprego no setor, particularmente naqueles intensivos em mão de obra, tendo 
esses efeitos sido maximizados no quadro da estabilização macroeconômica com 
o Plano Real; e iii) a abertura não teve efeitos significativos sobre a reorientação 
da indústria em direção às atividades exportadoras, não obstante os ganhos de 
eficiência no setor tenham influência no recente crescimento de suas exportações. 
Podem-se replicar os resultados apresentados pelo autor para a última década, na 
qual o setor industrial perdeu participação na produção nacional e nas exportações 
totais do país, em que o setor agrícola ampliou a participação.

Utilizando indicadores de proteção tarifária por setores, Markwald (2005) 
identifica alguns que apresentam competição direta com importações e são fa-
vorecidos por altos níveis de proteção, sendo frequentes demandantes de au-
xílio ao setor público. Entre os setores identificados pelo autor, destacam-se:  
i) o de bens mecânicos de capital; ii) o têxtil e de vestuário; iii) o eletroeletrôni-
co; iv) o automotivo; v) o de borracha e plásticos; e vi) o de produtos químicos.  
Como sinaliza o autor, nesses setores industriais, encontra-se grande parte do 
estoque de investimento estrangeiro direto na indústria. Esses mesmos setores 
buscam ter e manter um papel relevante no processo de influência na política 
comercial externa do Brasil desde o período da abertura econômica. Um exemplo 
da capacidade de articulação e influência desses setores identificados pelo autor 
como aqueles com altos níveis de proteção pode ser visto ao se analisar os dados de 
medidas de proteção em uso no pós-crise, apresentados na seção anterior: todos os 
setores destacados pelo autor receberam salvaguarda adicional por meio de medidas 
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de proteção comercial desde 2008, ou seja, preservam-se setores que já apresentam 
elevada proteção efetiva, ampliando as dificuldades de acesso ao mercado doméstico 
por competidores internacionais.

Veiga (2007a), por sua vez, avalia que os setores têxteis e de vestuário, auto-
mobilístico e eletroeletrônico, siderúrgico e químico são os que mais influenciam a 
formulação de posições negociadoras do Brasil na agenda de sua política comercial 
externa. A característica comum a esses setores, como também identificado por  
Markwald (2005), é sofrerem competição direta com importações. Para Veiga 
(2007a), esse é um elemento capital para compreender a dinâmica reativa e de-
fensiva da política comercial brasileira nas últimas décadas. O autor reitera que:

as características específicas da liberalização comercial posta em prática pelo Brasil, no 
início dos anos 1990, geraram estrutura de proteção do valor agregado industrial forte-
mente heterogênea, em termos intersetoriais, beneficiando os mesmos setores favorecidos 
pela política industrial e de apoio às exportações das décadas anteriores: automobilístico, 
eletroeletrônico, têxtil e de confecções, e de bens de capital. A relevância desta caracterís-
tica 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. (...) Não é, pois, um acaso que as “preferências de política” que se 
pode detectar a partir das posições negociadoras do Brasil, mas também da adoção 
de medidas unilaterais de política comercial, que têm corte nitidamente setorial 
(Veiga, 2007a, grifo nosso). 

A “liberalização condicional” marcou, na avaliação de Veiga (2002), a tran-
sição na política comercial externa do Brasil na entrada do século XXI. Como 
elementos de destaque na análise desse processo, Veiga (2002) afirma que o “bloco 
protecionista”, que dominou a expressão dos interesses do setor privado ao longo 
das últimas décadas, vem perdendo força e papel de liderança, mas continua a ser 
um poder que não pode ser ignorado. Para Veiga e Rios (2009, p. 33), a formação 
de um “bloco competitivo”, que apresenta interesses menos defensivos nas nego-
ciações comerciais em que o Brasil se engaja, está vinculada fundamentalmente aos 
setores do agronegócio e de extração mineral, contando também com a presença 
de alguns setores industriais mais competitivos. Segundo os autores,

a evolução econômica do Brasil, a partir dos anos 1990, tem propiciado a emergên-
cia de interesses e visões menos defensivos em relação à perspectiva de integração 
internacional do país, 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 tende a incluir cada vez mais segmentos manufatureiros diversos. (...)  
A partir do início da década corrente, o “amadurecimento” de transformações inicia-
das nos anos 1990 – a consolidação de um agronegócio competitivo e a integração, 
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pelas grandes empresas, da atividade exportadora 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.

Assim, a consolidação das transformações iniciadas em meados dos anos 1990 
no setor agrícola brasileiro, juntamente com uma maior exposição à concorrência 
internacional, resultou em um intenso e sistemático aumento da produtividade 
do setor, com crescimento da produção ao longo das décadas de 1990 e de 2000. 
Vale ainda destacar a relevância do Mercosul enquanto espaço de adequação das 
estruturas econômicas dos países-membros à competição ampliada, pois ele foi 
fundamental no processo de ampliação da competitividade do setor agrícola.  
Ele propiciou a compra de insumos agrícolas mais baratos e avançados tecnologi-
camente, o que gerou impactos positivos sobre a produtividade brasileira.  

Houve importante crescimento da participação do Brasil no comércio inter-
nacional agrícola, particularmente como exportador. A participação das exporta-
ções brasileiras no total mundial era de menos de 2,5% em 1990. Em 2011, essa 
participação foi de cerca de 5,5%, com destaque para o crescimento a partir de 
2000. O aumento da produtividade do setor agrícola e o incremento na demanda 
mundial por alimentos, especialmente da China, são fatores determinantes para 
a compreensão da expansão da participação do Brasil no comércio internacional, 
colocando-o como um dos maiores exportadores de bens agrícolas do mundo. 

Esses dados ratificam e explicam o posicionamento ofensivo do setor agrícola 
brasileiro na formatação do “bloco competitivo” que busca maior liberalização 
comercial nas negociações em que o Brasil participa, sejam elas regionais ou multi-
laterais. Veiga (2007b) lembra que uma agenda ofensiva de negociações somente é 
viável nas negociações comerciais multilaterais da OMC, por envolverem elementos 
sistêmicos, como subsídios à exportação e apoio interno, que demandam acordo 
amplo, abrangendo todos os países que fazem uso dessas medidas. 

Desse modo, ao se considerar as políticas de abertura econômico-comercial 
e seus efeitos sobre a economia política doméstica no Brasil, pode-se afirmar que, 
na tensão entre transformações e continuidades na economia brasileira ao longo 
das últimas décadas, interesses protecionistas continuam a dominar setores im-
portantes da indústria, que possuem boa articulação política e buscam participar 
ativamente do processo de formulação da política comercial externa do país.  
O “bloco protecionista” ainda apresenta grande força de influência na relação com 
órgãos estatais para a definição de agendas de negociação comercial do Brasil, en-
tretanto, um novo bloco emerge particularmente embasado no setor agrícola em 
busca de ganhos em acesso a mercados protegidos e sem restrições à liberalização 
ampla do comércio internacional. Complexifica-se, pois, a economia da política 
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comercial brasileira, agora resultante de vetores políticos que estruturam interesses 
em demandas por proteção e por abertura nos trilhos da estratégia de negociação 
comercial do Brasil.

Como analisado em entrevistas conduzidas para esta pesquisa com repre-
sentantes do setor privado, a lógica da proteção impera na dinâmica de interação 
da qual resulta determinado vetor de atuação externa no campo das negociações 
comerciais. Identificou-se que os interesses de setores empresariais brasileiros em 
escolher o multilateralismo comercial como prioritário no quadro de suas prefe-
rências negociadoras, particularmente daqueles mais protegidos, encontram-se 
relacionados à própria dinâmica do processo de negociação e de adaptação dos 
acordos realizados nesse fórum. Nas negociações multilaterais, o processo nego-
ciador é mais complexo e demorado por envolver uma agenda mais extensa de 
temas comerciais e um maior número de países, integrando também barganhas 
cruzadas e formação de coalizões. Ademais, os efeitos da liberalização comercial 
ou ajustamento a novas regras acordadas no âmbito do regime multilateral de 
comércio são mais lentos, com dilatação temporal especialmente para países em 
desenvolvimento. Com isso, os setores que demandam proteção, fundamental-
mente concorrentes com importações, preservam-na por um período de transição 
prolongado, o que permite, no limite, realizar mudanças estruturais que possam 
ampliar sua produtividade e competitividade internacional antes da adaptação às 
novas regras ou da liberalização comercial.

Por sua vez, o aumento da competitividade agrícola coloca este setor em po-
sição ofensiva nas negociações comerciais. Como alguns dos principais problemas 
que afetam o comércio internacional se estruturam enquanto elementos sistêmicos 
da concorrência internacional do setor, como subsídios, apenas as negociações 
multilaterais atendem completamente a necessidades e interesses do agronegócio 
brasileiro. As distorções geradas pelos subsídios concedidos principalmente pelos 
países desenvolvidos somente ganham solução negociada em âmbito multilateral. 
Mesmo em acesso a mercados, os condicionantes da barganha multilateral tendem 
a gerar maiores ganhos do que pela via de acordos regionais. 

Destaca-se, contudo, o perfil eminentemente protecionista dos interesses 
coordenados pela Coalizão Empresarial Brasileira (CEB) nas principais nego-
ciações de acordos regionais e multilaterais nas quais o Brasil esteve envolvido 
nos últimos anos. Embora posições ofensivas relacionadas à lógica de abertura 
comercial à concorrência internacional tenham surgido em determinados se-
tores econômicos participantes da CEB, especialmente no agrícola, ainda são 
importantes e em geral protagônicas as posições defensivas da coalizão nas ne-
gociações comerciais, que favorecem particularmente alguns setores industriais 
e de serviços no Brasil.
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A importância do trilho multilateral na estratégia de negociação comercial do 
Brasil deve ser compreendida na dinâmica de interação entre interesses privados e 
públicos que reestruturam a economia da política comercial do país. Os interesses 
de proteção e os de abertura, como analisados na seção anterior, sinalizavam para 
o reforço da participação do Brasil nas negociações multilaterais. Observa-se, 
pois, uma integração de visões entre a elite burocrática e a econômica quanto a 
prioridades de negociação no período em questão. Segundo Albuquerque (2006, 
p. 50, grifo nosso),

pode-se dizer que, no âmbito comercial, a postura básica das elites e do governo 
brasileiro tem sido de resistência ambígua. Tanto para nossa diplomacia como para 
o empresariado, para os sindicatos e para a academia, as regras multilaterais de 
livre-comércio são um meio-termo entre a interdependência assimétrica com os 
Estados Unidos e a total liberdade de manobra para adotar regras de comércio que 
nos favoreçam unilateralmente, mas que nos deixariam sujeitos ao unilateralismo 
dos demais parceiros.

Assim, entre os determinantes domésticos importantes para a compreensão 
e explicação das estratégias de negociação comercial do Brasil nos últimos anos 
está a estruturação mais geral da política externa do país, considerando-se tanto 
princípios que norteiam sua atuação nas relações internacionais quanto tradições 
que delineiam os caminhos percorridos e seus efeitos na inércia institucional. 

Em busca das “forças profundas” que organizam a política externa brasileira, 
Lafer (2004) afirma que a ação diplomática brasileira tem duas linhas mestras desde 
os anos 1930 até a atualidade: a primeira é cultivar o espaço de autonomia, isto é, 
manter a liberdade de compreender e interpretar problemas brasileiros com soluções 
brasileiras, e uma segunda linha é identificar recursos externos a serem mobilizados 
a fim de atender aos imperativos do desenvolvimento nacional. Os conceitos de 
autonomia e de dependência são marcadamente presentes na formulação da política 
externa de potências médias como o Brasil. Desenvolver significaria emancipar-se da 
dependência dos centros de poder externos e transformar as estruturas econômicas 
e sociais internas. Dessa forma, os conceitos de autonomia e desenvolvimento estão 
vinculados de forma única à lógica de formulação e de implementação da política 
externa brasileira, demarcando as “forças profundas” que a embasam e, portanto, 
os limites da continuidade na mudança. 

Com vistas a manter sua autonomia e a compatibilizar possibilidades externas 
com os imperativos do desenvolvimento nacional, a política externa brasileira das 
últimas décadas apresenta traços de inovação que se conectam ao emaranhado 
da tradição, reconfigurando assim os nexos entre o passado e o futuro em um 
contexto no qual os interesses nacionais são redefinidos segundo as necessidades 
presentes de uma multiplicidade e pluralidade de atores e agendas. A análise de 
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continuidades e mudanças na política comercial externa deve, portanto, ter como 
base esses elementos estruturadores e sua política externa. 

Durante os governos Lula e Dilma, a ênfase na autonomia enquanto con-
ceito norteador da ação internacional do Brasil retomou aspectos do nacional-
-desenvolvimentismo no quadro das negociações comerciais, agregando e desta-
cando condicionantes políticos à lógica econômica da política comercial externa.  
Ao analisar a política comercial do governo Lula em particular, Veiga (2005) 
destaca essa volta da lógica de negociações comerciais encontrada na tradição 
nacional-desenvolvimentista da política externa brasileira, que teria perdido certo 
prestígio nos anos 1990. 

Nos últimos anos, espaços de autonomia foram cultivados e recursos exter-
nos identificados para serem mobilizados a fim de atenderem aos imperativos do 
desenvolvimento nacional, o que significa ampliar a ação do Estado na proteção 
e no incentivo a empresas que atuem no mercado doméstico. 

O binômio autonomia-desenvolvimento tem sido trabalhado na política 
comercial externa segundo condicionantes e lógicas distintas de atuação política, 
mas que não desarticularam a integração desses conceitos na prática diplomática 
brasileira. Ele foi redefinido num novo contexto internacional de crise econômica e 
segundo as necessidades internas, determinadas pela própria mudança na economia 
política doméstica ao longo da última década. Essa articulação se deu pela ótica da 
manutenção de vetores tradicionais da política externa brasileira, mas com ênfases 
transformadas. Seguiu-se, assim, nos três trilhos da estratégia de negociação comer-
cial, que se encontraram vinculadas a princípios e tradições de atuação externa do 
país, embora com novos enfoques e programas em cada governo, mas mantendo 
uma ótica mais protecionista que novo passado próximo, pré-crise.

A análise da articulação entre interesses privados e públicos na formulação da 
política comercial brasileira, seja para o uso de medidas de proteção específicas no 
pós-crise, seja na estruturação de sua agenda de negociações comerciais, sinaliza para 
a existência de elementos de continuidade e de mudança, mas que se mantêm num 
espectro de políticas fundamentadas na proteção do mercado interno da concorrência 
internacional. Embora a liberalização tenha ganhado espaço na agenda comercial 
brasileira com a formação do “bloco competitivo”, essencialmente agrícola, nos 
últimos anos, particularmente nas negociações multilaterais, predominam ainda 
os interesses do “bloco protecionista”, como fica patente no número de medidas de 
proteção em uso desde 2008 e na análise da agenda negociadora nos principais foros.

A busca por autonomia para aplicar políticas de proteção que visam ao de-
senvolvimento do país marcam a política comercial do Brasil. O protecionismo 
contemporâneo brasileiro reforça, assim, linhas de ação, que se desenvolveram ao 
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longo das últimas décadas, num contexto de crise internacional em que interesses 
de setores domésticos historicamente fortes e influentes são potencialmente ame-
açados, e a economia do país passa por importante transformação estrutural, com 
claros impactos sobre a economia da política comercial.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O argumento desenvolvido ao longo do texto esteve estruturado na ideia de que o 
protecionismo contemporâneo brasileiro deve ser compreendido a partir da análise 
de seus determinantes, tanto sistêmicos quanto domésticos. Dessa forma, além de 
apresentar um diagnóstico atual do protecionismo brasileiro, analisaram-se alguns 
dos determinantes da política comercial do Brasil nos últimos anos, destacando o 
impacto da crise internacional sobre a agenda de prioridades de negociação, os me-
canismos de proteção em uso e os elementos de continuidade e mudança na política 
comercial externa brasileira a partir da análise da economia política da proteção.

Observou-se que o perfil tarifário brasileiro caracteriza-se pela proteção a 
setores com maior valor agregado e tecnologia incorporada, tendo o setor agrí-
cola uma proteção efetiva 40% inferior àquela observada para o setor industrial. 
Outrossim, analisou-se como o Brasil tem sido um ativo usuário de medidas de 
proteção comercial entre 2008 e 2012, com destaque para o fato de que muitos 
dos setores que ganharam proteção no curso dos últimos anos são setores altamente 
protegidos da concorrência internacional. 

No que concerne à agenda de negociações, analisou-se como o país tem 
implementado uma estratégia negociadora em três trilhos, com prioridade às ne-
gociações multilaterais, em que a proteção a setores específicos pode ser mantida 
por mais tempo e a barganha desenvolvida de forma mais ponderada. A falta de 
uma agenda positiva quanto à negociação de acordos preferenciais de comércio 
por parte da política comercial externa brasileira coaduna-se com a manutenção de 
esquemas de proteção à produção nacional. No quadro da integração na América 
do Sul, os problemas com parceiros importantes como a Argentina cresceram nos 
últimos tempos, desenhando um cenário de ampliação de proteção no Mercosul 
com potencial de aumento do desvio de comércio de terceiros mercados.

Quando foram analisados os impactos da crise internacional sobre a econo-
mia brasileira, e, consequentemente, sobre sua política comercial, identificou-se 
como a redução do saldo comercial brasileiro auxiliou na deterioração do balanço 
de transações correntes, elemento presente em alguns argumentos de defesa da 
proteção no contexto pós-crise. Além disso, os efeitos da ampliação dos fluxos 
internacionais de capitais em direção ao Brasil nos últimos anos fizeram o real se 
valorizar em relação ao dólar, engendrando questionamentos sobre a necessidade 
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de intervenções do Estado a fim de garantir a proteção de empresas que produzem 
nacionalmente frente a seus concorrentes estrangeiros. A importância da questão 
cambial para o Brasil pode ser confirmada com sua demanda pela inserção da 
agenda de discussões sobre câmbio e comércio no âmbito da OMC. 

A economia da política comercial brasileira atesta a centralidade de alguns 
interesses privados que buscam e comumente conseguem influenciar a agenda de 
política comercial do país tanto no que concerne ao uso de medidas de proteção, 
como aumento de alíquotas de importação, quanto na própria agenda de negocia-
ções comerciais nos diversos foros. Como foi examinado, o “bloco protecionista” 
ainda mantém a primazia enquanto agente privado de influência nas estratégias 
da política comercial nos últimos anos. Ademais, cabe destacar a confluência en-
tre a agenda de política comercial e a política externa brasileira, em que a díade 
autonomia-desenvolvimento estrutura as bases para compatibilizar possibilidades 
externas com os imperativos do desenvolvimento nacional, ainda muito vinculados 
a interesses de proteção.

O papel ativo do Estado na transição da estrutura produtiva no Brasil em 
direção a setores intensivos, recursos naturais e energia, com a manutenção de uma 
base industrial, talvez menos diversificada que a atual, sinaliza para a continuidade 
de uma agenda intervencionista, a qual apresenta interface protecionista no que 
concerne à política comercial. Com o argumento de estímulo à produção domés-
tica com vistas à criação de empregos e renda, o governo tem implementado uma 
série de medidas que ampliam o papel do protecionismo enquanto mecanismo 
instrumental para o desenvolvimento econômico brasileiro. Assim, estrutura-se, 
no Brasil, o que se pode chamar de novo modelo desenvolvimentista, no qual a 
centralidade do Estado enquanto indutor de investimentos privados em setores 
selecionados é evidente.

Tendo em vista a análise realizada sobre alguns dos determinantes da política 
comercial brasileira contemporânea, pode-se observar que há um risco efetivo de 
aumento do protecionismo no Brasil no curto e no médio prazo. Entretanto, os 
perigos da estratégia de integração marginal nas cadeias produtivas globais e de 
incremento da proteção à produção doméstica são de isolamento relativo e perda 
de competitividade de muitos setores da economia brasileira. Em um mundo 
marcado pela integração produtiva, financeira e comercial, em que o tempo 
econômico passa muito mais rapidamente, os efeitos negativos de uma estratégia 
de desenvolvimento excessivamente protecionista tendem a ser sentidos também 
mais ligeiramente, ainda que se tenha um mercado doméstico importante e em 
desenvolvimento, como no caso do Brasil.
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