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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo discute a economia política das políticas comerciais no Brasil, com foco 
no período após a liberalização unilateral, realizada no início dos anos 1990. O nível 
de proteção tarifária e não tarifária que resultou da liberalização foi significativamente 
mais baixo do que aquele que prevaleceu no período pré-liberalização, mas as políticas 
industriais e comerciais na era pós-liberalização não alteraram uma das principais 
características das políticas protecionistas de longa duração: o elevado grau de dis-
criminação intersetorial em favor das indústrias que competem com importações.

Ao mesmo tempo, o paradigma da política externa do Brasil, que remonta 
à década de 1960, foi apenas marginalmente afetado pelas tendências de liberali-
zação da década de 1990. As estratégias de política comercial continuaram a ser 
concebidas em conformidade com o quadro político definido pelos pressupostos 
básicos da política externa adotada durante o longo período de industrialização 
protecionista. Assim, não é por acaso que, apesar de o Brasil ter participado de 
muitas negociações comerciais durante a década de 1990 e o início dos anos 2000, 
essas geraram poucos resultados em termos econômicos.

No entanto, desde o início do século, o perfil do comércio exterior brasileiro 
está passando por mudanças que têm impacto em ideias e interesses relevantes na 
arena das políticas comerciais e industriais. Embora não sejam capazes de desafiar de 
forma abrangente o paradigma hegemônico das políticas, tais mudanças interagem 
com percepções sobre tendências econômicas globais para gerar críticas por parte de 
atores relevantes. A questão política suscitada por esses questionamentos se refere à 
funcionalidade real (e futura) das preferências políticas expressas pela política comer-
cial do Brasil vis-à-vis àquela da real dinâmica das relações entre o Brasil e o mundo.

Este texto está organizado em três seções, além desta introdução. A seção a 
seguir discute a economia política das políticas comerciais no Brasil, com foco no 
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papel dos fatores domésticos para explicar a prevalência da continuidade nas polí-
ticas comerciais durante os anos 1990, não obstante o episódio de liberalização dos 
primeiros anos daquela década. A terceira seção descreve a evolução do comércio 
exterior do Brasil nos últimos quinze anos, enfatizando seus impactos sobre a eco-
nomia política da política comercial. A última seção apresenta algumas conclusões.

2 EM NOME DA INDÚSTRIA: A ECONOMIA POLÍTICA DAS POLÍTICAS 
COMERCIAIS NO BRASIL

Nos últimos cinquenta ou sessenta anos, o Brasil passou por profundas mudanças 
econômicas, sociais e políticas. Uma contextualização histórica estilizada das fases 
econômicas pelas quais o país passou desde os anos 1960 está descrita a seguir.

1) Primeiramente, o Brasil passa por um amplo processo de industrialização 
baseado na estratégia de substituição de importações combinada com altos 
níveis de barreiras tarifárias e não tarifárias e um regime de investimento 
estrangeiro direto (IED) bastante liberal. No início dos anos 1980, o país 
tinha conseguido implementar uma estrutura industrial diversificada e 
orientada para o mercado doméstico. Como resultado de seus intensos 
esforços para promover a industrialização, o Brasil passou a ter um parque 
industrial bem mais diversificado que o de outras economias com níveis 
similares de desenvolvimento, população e capacidade tecnológica (Bonelli 
e Pessoa, 2010). A estratégia de substituição de importações foi adotada 
por governos civis e aprofundada pelo regime autoritário.

2) Do início dos anos 1980 a meados dos anos 1990, o país passa por um 
longo período de crises macroeconômicas, levando-o gradualmente à 
hiperinflação. A transição para a democracia ocorreu nesse período, e os 
governos civis tiveram que lidar com a escalada das taxas de inflação e 
com a estagnação econômica durante quase uma década.

3) Na primeira metade dos anos 1990, ocorre um episódio de estabilização 
macroeconômica cum liberalização do comércio. A liberalização comer-
cial unilateral e a definição de um acordo de integração sub-regional 
(Mercosul) antecederam a adoção de um bem-sucedido programa de 
estabilização macroeconômica (o Plano Real). Privatizações e outras re-
formas microeconômicas foram incluídas no menu de políticas públicas.

4) Faz-se importante mencionar nesta contextualização os anos de emergên-
cia, que em grande parte coincidiram com os mandatos do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, quando o prestígio internacional do Brasil 
cresceu fortemente.

5) Por último, mencionam-se os novos tempos difíceis, combinando cresci-
mento lento, deterioração fiscal e uma profunda crise no setor industrial.
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2.1 Nas políticas comerciais e industriais, a continuidade prevalece

Não há dúvida de que, desde a adoção do modelo de substituição de importações como 
estratégia de industrialização, a principal mudança nas políticas comerciais e in-
dustriais do Brasil foi a liberalização unilateral iniciada no final dos anos 1980 e 
aprofundada no início dos anos 1990.

Até o início do processo de liberalização do comércio, a estrutura tarifária em vigor 
no Brasil era praticamente a mesma que havia sido implementada trinta anos antes, em 
1957, quando a estratégia de substituição de importações estava em sua fase ini-
cial. No fim da década de 1980, o coeficiente de penetração de importações mal 
passava dos 5% (e de 3% na indústria de transformação). A reforma da política 
comercial começou cautelosamente em 1988, eliminando a redundância tarifária, 
suprimindo certas sobretaxas aplicáveis às importações e eliminando parcialmente 
os 42 regimes fiscais especiais aplicáveis às importações. Essas medidas reduziram a 
tarifa média nominal de 57,5%, em 1987, para 32,1%, em 1989. A liberalização 
comercial unilateral foi estendida em 1990 e concluída no final de 1993, elimi-
nando o extenso conjunto de barreiras não tarifárias e reduzindo a tarifa média 
para cerca de 13%. No entanto, apesar da relevância dessa mudança de política, 
uma característica importante da política comercial implementada desde esse 
episódio de liberalização – em comparação com o período pré-liberalização – tem 
sido a continuidade. Uma análise mais ampla, abrangendo as últimas décadas, 
destacaria a continuidade das políticas como uma marca das políticas comerciais 
(e industriais) brasileiras, em contraste com a evolução observada em outros 
países latino-americanos, onde prevaleceram rupturas (por exemplo, o Chile), 
uma trajetória de liberalização contínua (por exemplo, o México), ou uma alta 
volatilidade (por exemplo, a Argentina).

Na verdade, o episódio da liberalização comercial unilateral brasileira gerou 
uma estrutura de proteção baseada na escalada tarifária. Tarifas mais elevadas 
protegiam os mesmos setores favorecidos por políticas comerciais e industriais em 
décadas anteriores com a estratégia de substituição de importações, setores como 
o automotivo, o de eletroeletrônicos, o têxtil e de vestuário, e o de bens de capital.

A continuidade foi muito além das características específicas de reforma tari-
fária, na medida em que muitos desses setores também se beneficiaram, no rescaldo 
da liberalização unilateral, com o estabelecimento de novos regimes setoriais que 
forneciam incentivos ao investimento e à produção. A partir novamente de uma 
perspectiva de longo prazo, é possível perceber, nos vinte anos decorridos desde o 
episódio de liberalização unilateral, a continuidade dos objetivos e dos instrumentos 
das políticas industriais e de comércio em relação ao modelo de substituição de 
importações, embora a combinação dos instrumentos de políticas e a intensidade 
do protecionismo certamente tenham variado ao longo do tempo.
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No Brasil, os ventos da liberalização que impactou as políticas econômicas na 
América Latina durante a década de 1990 desafiaram apenas parcialmente o para-
digma de políticas herdado do período de substituição de importações e da coalizão 
econômica e social que sustentou politicamente esse modelo. Portanto, não é por acaso 
que o episódio da reforma comercial unilateral da década de 1990 não desencadeou 
um afastamento mais decisivo em relação à tradição protecionista e esteve longe de 
gerar uma dinâmica de liberalização do comércio capaz de levar a uma profunda 
revisão do padrão dominante de integração do Brasil à economia internacional.

Um exemplo adicional de continuidade dessas políticas pode ser encontrado 
na participação do Brasil em negociações comerciais. Nessas negociações, o para-
digma protecionista continua a ser apoiado por uma ampla coalizão de burocratas 
e associações empresariais do setor industrial. Esses atores tiveram um papel central 
na definição da posição do país nas negociações internacionais sobre comércio e 
investimento – tanto durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso quanto 
nos de Lula e Dilma Rousseff. A principal consequência dessa hegemonia é que o 
Brasil, embora tenha se envolvido em várias iniciativas de negociação comercial, 
adotou sistematicamente posições defensivas.

2.2 O papel dos fatores internos na economia política das  
políticas comerciais

Como explicar essa continuidade nas políticas comerciais e industriais no Brasil? Que 
fatores sustentam a forte resistência do protecionismo no Brasil? Por que a liberalização 
do comércio não está incluída no variado cardápio de políticas voltadas para o setor 
industrial – apesar do crescente e perceptível fracasso dessas políticas para enfrentar as 
crises pelas quais o setor industrial está passando?

No caso do Brasil, os fatores domésticos desempenham um papel significativo 
na evolução das políticas públicas, mesmo daquelas que lidam com a interface entre 
o Brasil e a economia internacional. Dois fatores domésticos parecem especialmente 
importantes para explicar a continuidade nas políticas industriais e comerciais do 
Brasil (Motta Veiga e Rios, 2010; Motta Veiga, 2007; 2009). 

O primeiro refere-se ao peso de fatores não econômicos, notadamente prefe-
rências (Jamal e Milner, 2013) ou ideias (Rodrik, 2013), na definição de políticas 
públicas. Aqui, o papel central das ideias para a resiliência do paradigma das polí-
ticas econômicas externas se consolidou durante o período de industrialização por 
substituição de importações. Esse paradigma sobreviveu ao episódio de liberalização 
da década de 1990 e permanece no Brasil como o conjunto hegemônico de ideias 
aplicado às políticas relacionadas com a integração do Brasil à economia mundial.

Esse conjunto de ideias se baseia em dois pilares. Na frente doméstica, baseia-se 
na identificação do processo de industrialização com o projeto econômico nacional 



Economia Política da Política Comercial Brasileira  | 87

e com o desenvolvimento – o objetivo econômico final de um país subdesenvolvido 
–, uma visão desenvolvida durante o período de substituição das importações e am-
plamente compartilhada por políticos, acadêmicos, empresas e sindicatos. Na frente 
externa, por sua vez, baseia-se na percepção brasileira da ordem econômica mundial 
e dos regimes internacionais como expressões dos interesses dos países desenvolvi-
dos – em oposição às aspirações dos países em desenvolvimento – e como ameaças 
ao projeto de industrialização autônomo (identificado com o desenvolvimento). 

De acordo com esse segundo ponto de vista, a divisão Norte-Sul possui um 
peso importante não só para explicar as dificuldades enfrentadas pelo Brasil no 
cenário econômico internacional, mas também para definir os parâmetros para as 
alianças e as coalizões que o país buscou no cenário econômico internacional. O 
paradigma da política econômica externa – não apenas as políticas comerciais – que 
resultou dessa percepção foi historicamente impulsionado pelo objetivo de neutra-
lizar fatores externos que pudessem colocar em risco o desenvolvimento econômico 
nacional e a consolidação da indústria – condições tidas como indispensáveis para 
o país atuar de forma autônoma no sistema internacional.

O peso do paradigma da política econômica externa para definir os objetivos 
e os instrumentos da política comercial não pode ser minimizado no caso do Brasil. 
Na história do país, a definição de ameaças externas e a percepção de riscos externos 
por suas elites estão essencialmente relacionadas com vulnerabilidades econômicas, 
em vez de preocupações com a segurança. Isso levou a uma percepção – generali-
zada entre essas elites – de que a principal função da política externa é reduzir esse 
tipo de vulnerabilidade e abrir espaço para políticas de desenvolvimento nacional.3

O segundo fator interno que explica a continuidade observada nas políticas co-
merciais e industriais do Brasil diz respeito aos interesses que prevaleceram na economia 
política dos processos de liberalização e reformas. O ponto relevante aqui é a primazia 
que os setores que competem com as importações conseguiram manter na área da po-
lítica comercial vis-à-vis os setores exportadores, desde o episódio de liberalização dos 
anos 1990 até hoje, e isso apesar da evidência crescente de que o setor industrial carece 
de competitividade e está gradualmente perdendo relevância na economia brasileira.

Markwald (2001; 2006) lança luz sobre a existência de um conjunto de setores 
que competem com as importações que se beneficiam dos elevados níveis de proteção 

3. Referindo-se ao caso da Índia, Rodrik (2013, p. 193, tradução nossa) cita Mehta e Walton, que “descrevem o Mapa 
Cognitivo Nehruviano que moldou o caminho de desenvolvimento da Índia nas décadas seguintes à independência: 
necessidade de um grande impulso de investimento, suspeitas em relação ao setor privado, destaque para o papel de 
liderança dos bens de capital e pessimismo quanto à exportação (...), todos derivaram de ideias sobre como um sistema 
de mercado funcionava (ou fracassava)”. No original em inglês: “Mehta and Walton (2012, pp. 17–18) describe the 
Nehruvian cognitive map that shaped India’s development path in the decades following independence: the need for 
a big investment push, suspicions over the private sector, emphasis on the leading role of capital goods, and export 
pessimism (...) all derived from the fear that expansion of exports will run against serious limits) all derived from ideas 
about how a market system worked (or failed to do so)”.
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e fazem uso intenso de mecanismos de políticas públicas (altas taxas tarifárias, regi-
mes especiais de importação, incentivos de crédito etc.), antes e depois da reforma 
comercial unilateral. Automóveis, equipamentos elétricos e eletrônicos, borracha 
e plásticos, têxteis e vestuário estão entre esses setores.

Os citados setores concentram uma grande parcela do IED no Brasil, e sua 
agenda comercial combina a defesa de políticas públicas para fomentar as expor-
tações e uma resistência para negociar reduções tarifárias em fóruns multilaterais 
e preferenciais. Eles desempenharam um papel protagonista na economia política 
das políticas comerciais antes da liberalização unilateral da década de 1990 e con-
seguiram manter essa posição central no período posterior.

2.3 Oscilações na continuidade: da era emergente para os novos  
tempos difíceis

O fato de dois fatores internos terem desempenhado um papel central na definição 
dos objetivos e dos instrumentos das políticas comerciais nas últimas décadas não 
significa que a evolução das políticas tenha estado imune a outras influências e 
fatores condicionantes durante esse período. Um bom exemplo para o surgimento 
de novos fatores condicionantes pode ser encontrado na primeira década do novo 
século – até 2008 –, um período que trouxe novos atores e novas fontes de prefe-
rências políticas para o palco das políticas comerciais do Brasil. 

De fato, nos primeiros anos do novo século, surgiram interesses e visões 
menos defensivos em relação à integração internacional do Brasil – tanto no setor 
privado quanto nos órgãos públicos. O fator determinante para esse movimento 
foi a consolidação de um setor exportador competitivo com interesses de atuação 
geograficamente diversificados, que se beneficiou fortemente com a emergência 
da China e de sua enorme demanda por commodities.4 Como consequência, esse 
bloco competitivo era composto essencialmente por setores do agronegócio.

A força motriz por trás dessa mudança não foi uma decisão voluntária do 
governo, como tinha sido o caso no episódio de liberalização da década de 1990, 
mas, sim, mudanças estruturais no setor agrícola no Brasil, do lado da oferta, e na 

4. “O desempenho do setor do agronegócio tem sido excelente; as exportações desses setores cresceram a uma taxa 
anual de 16% entre 2001 e 2005. A diversificação dos produtos exportados e dos destinos geográficos das exportações 
tem sido uma característica importante no desempenho recente do setor do agronegócio. Entre 2000 e 2005, as ex-
portações do agronegócio para países em desenvolvimento mostraram uma taxa de crescimento média anual de 26%, 
enquanto que as exportações para países desenvolvidos cresceram a uma taxa anual de 13%. Atualmente, o Brasil ocupa 
o primeiro lugar entre os exportadores mundiais de açúcar, etanol, carne bovina, frango, carne de porco e café. O Brasil 
é também um dos quatro maiores exportadores de soja, suco de laranja e algodão” (Motta Veiga, 2009, p. 16, tradução 
nossa). No original em inglês: “the performance of the agribusiness sector has been outstanding; exports in these sectors 
grew at an annual rate of 16% between 2001 and 2005. The diversification of exported products and the geographical 
destinations of exports has been a major feature in the recent performance of the agribusiness sector. Between 2000 
and 2005, agribusiness exports to developing countries showed an average annual growth rate of 26%, while exports 
to developed countries grew at an annual rate of 13%. Currently, Brazil ranks first among world exporters of sugar, 
ethanol, beef, chicken, pork, and coffee. Brazil is also one of the top four exporters of soy, orange juice, and cotton”.
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economia global, do lado da demanda. Os setores do agronegócio pressionaram o 
governo para negociar acordos comerciais com os países desenvolvidos, especial-
mente com a União Europeia (UE), um dos seus principais mercados. 

Novos interesses e novas ideias surgiram na arena das políticas comerciais, 
impulsionados pela visão positiva das oportunidades abertas para a agricultura 
brasileira com a globalização. De acordo com esse ponto de vista, a mitigação dos 
riscos e ameaças externos associados à concorrência internacional – historicamente, 
o principal objetivo das políticas econômicas externas do Brasil – não coincidia 
com os interesses de atuação de seu grande e dinâmico agronegócio. 

Na arena das políticas domésticas, esses pontos de vista ecoavam a percepção 
amplamente difundida, na esfera internacional, de uma mudança duradoura do 
poder econômico, que estaria passando dos países desenvolvidos para os países em 
desenvolvimento, em especial para os grandes países emergentes, entre os quais o 
Brasil. Como dito em um artigo escrito em 2008, 

no nível global, há uma crescente percepção de que o Brasil será um dos atores mais 
importantes na economia mundial do século XXI, juntamente com os outros países 
dos BRICs (...). Essa percepção é alimentada pelo peso crescente do país como um 
grande fornecedor global de alimentos, o papel fundamental que ele desempenha nas 
negociações comerciais multilaterais, e a percepção de que ele será chamado a desem-
penhar um papel relevante na busca de soluções para questões ambientais e energéticas, 
recebendo um status prioritário na agenda internacional5 (Motta Veiga, 2009, p. 20).

Esse novo conjunto de interesses e ideias exerceu influência na postura do 
Brasil na Rodada de Doha, pelo menos até 2008, e foi forte o suficiente para 
provocar um intenso debate sobre a estratégia brasileira nas negociações comer-
ciais e, em particular, sobre a alegada (pelos críticos) subordinação dos objetivos 
comerciais e econômicos a uma política externa autonomista.6 Contudo, não foi 
capaz de mudar substancialmente o equilíbrio de poder na arena das políticas co-
merciais, tampouco gerou qualquer movimento ou resultado substancial, como a 
conclusão das negociações bilaterais entre o Mercosul e a UE. O fato de essa nova 
postura ofensiva ter se limitado aos setores agrícolas e não ter sido compartilhada 
por nenhum setor relevante da indústria de transformação explica, pelo menos 
parcialmente, por que essa mudança de preferências não foi capaz de provocar 
impactos reais na política comercial (unilateral ou negociada) do Brasil.

5. No original em inglês: “at the global level, there is a growing perception that Brazil will be one of the most important 
players in the twenty-first century’s world economy, together with the other BRIC countries (...). This perception is 
nurtured by the country’s growing weight as a great global supplier of food, the key role it plays in multilateral trade 
negotiations, and the realization that Brazil will be called to play a relevant role in addressing energy and environmental 
issues being assigned priority status on the international agenda”.
6. Em 2006, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), em um documento dirigido aos candidatos presidenciais, 
propôs uma estratégia de negociações comerciais cujas prioridades eram baseadas em critérios econômicos explícitos: 
o dinamismo e o tamanho dos mercados; e o nível de barreiras às exportações do Brasil.
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Desde então, as crises econômicas internacionais e seus impactos sobre os 
países desenvolvidos, juntamente com o espantoso crescimento dos preços das 
commodities e das exportações para a China e outros países asiáticos, reduziram a 
pressão dos setores exportadores por negociações comerciais e, de forma mais ampla, 
por uma nova maneira de olhar a integração do Brasil à economia mundial. Pelo 
contrário, o que se seguiu, durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff, foi a 
restauração de um verdadeiro protecionismo nas políticas comerciais e industriais, o 
que só confirma a resiliência do conjunto de ideias e interesses herdado do período 
de substituição de importações.

A mudança para uma posição mais protecionista na política comercial co-
meçou a se evidenciar no início de 2010, na sequência de um forte aumento nas 
importações industriais brasileiras (crescimento de 42,2% em relação a 2009) e 
da redução expressiva da participação dos bens manufaturados nas exportações 
do Brasil, de 55%, em 2003, para 39%, em 2010 (Rios e Motta Veiga, 2014). O 
governo tornou-se cada vez mais sensível às pressões dos setores que competem 
com as importações, introduzindo diversas medidas protecionistas explicitamente 
destinadas à defesa da indústria nacional.

Embora o Brasil tenha se tornado, nos últimos anos, o campeão mundial no 
uso de medidas antidumping,7 o retorno do protecionismo no governo Rousseff foi 
implementado principalmente por meio de medidas de política industrial. Essas 
medidas se destinavam a provocar a redução das importações e a sua substituição 
pela produção doméstica (estratégia de substituição de importações). Entre as 
sucessivas políticas industriais implementadas, estavam: 

• a expansão do crédito público por meio do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), com taxas de juros subsidiadas 
– e até mesmo negativas –, em termos reais; 

• a disseminação de requisitos de conteúdo nacional para acesso ao crédito 
oficial e a incentivos fiscais, ou para participar de licitações em áreas 
como petróleo e gás; 

• as amplas preferências por empresas locais nas compras governamentais; 

• um novo regime automotivo baseado na proteção; e

• a discriminação dos impostos nacionais contra importações. 

7. No Brasil, as medidas antidumping têm tradicionalmente beneficiado setores intermediários altamente concentrados, 
como produtos químicos e aço. Conforme apontado por Araujo Júnior e Miranda (2008, p. 16), “mais da metade dos 
247 processos abertos nesse período [1989-2006] visaram proteger monopolistas domésticos; em 26% dos casos, 
a indústria peticionária foi um duopólio; e em apenas 9% das petições o número de firmas participantes foi superior 
a 6”. A proteção fornecida por medidas antidumping a esses setores complementa aquela garantida pelos níveis de 
tarifa relativamente altos – em comparação com outros países em desenvolvimento – aplicados a eles no Brasil (por 
exemplo, Baumann e Kume, 2013).
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A intensificação das exigências de conteúdo local em diferentes instrumentos 
parece ser uma das principais características das políticas industriais adotadas pelo 
governo Rousseff, afetando não só a política comercial, mas também o regime de 
IED, uma vez que os incentivos para o IED foram concebidos de forma a fazer 
com que sua aplicação seja subordinada a (altos) níveis de conteúdo nacional e de 
intensidade tecnológica.

A discriminação intersetorial na alocação de incentivos e subsídios ao investi-
mento e à produção, assim como na concessão de proteção contra a concorrência 
das importações foi outra característica marcante das políticas industriais de Dilma 
Rousseff. O setor automotivo foi beneficiado com um novo regime de investimento, 
os setores de bens de capital foram o principal alvo das linhas de crédito público 
subsidiadas por meio da Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame/
BNDES) e os setores de bens intermediários intensivos em capital receberam 
uma proteção adicional contra as importações por meio de ações antidumping e 
aumentos temporários nas tarifas.

Na área de negociações comerciais, o reflexo desses novos ventos protecionis-
tas tem sido a falta de interesse em fazer avançar iniciativas em construção, como 
as negociações de livre comércio entre a UE e o Mercosul. Mais recentemente, 
mesmo a conclusão da Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio 
(OMC) – o foco quase exclusivo da agenda de negociação comercial brasileira nos 
anos que antecederam a crise internacional – perdeu seu apelo.

3 O COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO E A EVOLUÇÃO DOS INTERESSES E 
IDEIAS SOBRE A POLÍTICA COMERCIAL

A industrialização tem sido associada ao principal projeto econômico no Brasil: o de-
senvolvimento. O mapa cognitivo que moldou a ideia de industrialização combina um 
elevado nível de discriminação intersetorial por meio de políticas públicas (proteção, 
subsídios etc.), que expressa a preferência por setores de alta tecnologia e intensivos 
em capital, com uma forte orientação para o mercado interno. A concorrência – 
interna ou externa – tem um espaço relativamente marginal nesse mapa cognitivo.

As políticas comerciais no Brasil foram planejadas e gerenciadas como um 
elemento instrumental para a promoção e a defesa, em bons e maus momentos, 
da indústria brasileira. O conjunto de interesses e ideias industrialistas permanece 
largamente dominante no Brasil, e o objetivo explícito das políticas comerciais (e 
industriais) tem sido, nos últimos anos, o de aprofundar a substituição de impor-
tações e proteger a capacidade industrial instalada no Brasil.

No entanto, a recente evolução do comércio exterior brasileiro sugere que 
está cada vez mais difícil (e mais caro) alcançar o objetivo explícito da política 
comercial. Mudanças estruturais tanto no âmbito interno quanto no externo estão 
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impactando a coesão do bloco protecionista e empurrando a economia brasileira e 
sua indústria para uma maior integração com a economia mundial. Nesse sentido, 
uma hipótese plausível é que as preferências atuais em termos de políticas comerciais 
estejam se tornando cada vez menos funcionais para a dinâmica real da indústria 
brasileira e suas relações com o mundo. 

Essas mudanças estão começando a influenciar as preferências de políticas 
comerciais, por meio de ideias e interesses – especialmente entre alguns atores do 
setor privado –, mas, assim como aconteceu em meados da primeira década do 
século XXI, elas ainda parecem longe de ter um verdadeiro impacto sobre a econo-
mia política da política comercial. O conjunto de interesses e ideias da estratégia 
de substituição de importações continua a ser largamente dominante entre as 
partes interessadas no âmbito doméstico, e, em tal contexto, as atuais dificuldades 
econômicas enfrentadas pela economia brasileira só fortalecem os argumentos em 
prol da proteção e da defesa da capacidade industrial instalada.

3.1 O comércio internacional do Brasil no século XXI: do boom da 
exportação ao aumento da importação

Desde o início deste século, o Brasil está passando por mudanças relevantes em seu 
comércio exterior. Essas alterações envolvem a composição e o destino geográfico 
de suas exportações, bem como a dinâmica de crescimento das importações. Elas 
se tornaram um dos fatores que estão remodelando o mapa das vantagens com-
parativas entre os diferentes setores da economia e redefinindo o relacionamento 
entre eles, em particular o do setor industrial com os demais. Seus impactos sobre 
a economia política da política comercial são ainda muito limitados, mas percep-
tíveis no campo das ideias e dos interesses relacionados com a política comercial.

Os primeiros anos do século registraram um crescimento impressionante das 
exportações. De 2000 a 2005, o crescimento médio anual das exportações atingiu 
23%, levando alguns analistas a se referir a um “boom de exportação” (Iglesias e Rios, 
2010). Entre 2002 e 2005, o valor das exportações praticamente dobrou, saltando 
de US$ 60 bilhões para US$ 119 bilhões. As quantidades exportadas cresceram 
mais rapidamente do que os preços, e as altas taxas de crescimento beneficiaram 
não só os bens primários (58,1%, entre 2002 e 2005), mas também os bens ma-
nufaturados (56,0%, durante o mesmo período). O coeficiente de exportação da 
economia brasileira (exportação/produto interno bruto – PIB) cresceu de 16,7%, 
em 2000, para 22,4%, em 2005. 

Essa tendência não se manteve a partir da segunda metade da década. Entre 
2005 e 2010, o crescimento médio anual das exportações foi de 14,1% – muito 
abaixo do observado nos cinco anos anteriores –, e, entre 2010 e 2014, essa taxa caiu 
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ainda mais, para 2,3%. O coeficiente de exportação caiu após 2006, mantendo-se 
desde então abaixo de 20% – no terceiro trimestre de 2014, foi de 19,4%.

O Brasil tem tradicionalmente um perfil bastante diversificado na exportação, 
tanto em termos de parceiros comerciais como de composição dos produtos ex-
portados. Em ambas as dimensões, as mudanças foram significativas desde o início 
do século. Quanto aos parceiros comerciais na exportação, a China consolidou-se 
como o principal país de destino para os produtos brasileiros. Em 2000, as ex-
portações para a China responderam por 2,0% das exportações totais. Em 2010, 
elas representaram 15,2% e, em 2014, 18,0% da exportação total. A participação 
da UE e dos Estados Unidos foi significativamente reduzida durante esse período 
(de 28% para 19%, no caso da UE, e de 24% para 12%, no caso dos Estados 
Unidos). O mesmo ocorreu com o Mercosul, cuja participação nas exportações 
do Brasil tinha atingido 18% no final da década de 1990, caindo para 14% em 
2000 e 9% em 2014.

No que diz respeito à composição das exportações, os bens manufaturados se 
tornaram predominantes em 1981, situação que não se alterou até a segunda metade 
da primeira década do século XXI. Em 2000, 59% das exportações brasileiras eram 
constituídas de bens manufaturados. No entanto, em 2005, essa participação tinha 
se reduzido para 55%, uma tendência que se acelerou fortemente desde então. 
Em 2014, a indústria de transformação foi responsável por pouco mais de um 
terço (35,6%) das exportações do Brasil. Por sua vez, a participação dos produtos 
primários no total das exportações cresceu continuamente desde 2000, passando 
de 22,8% para 48,7%, em 2014 (Brasil, 2008).

Existe uma característica importante que distingue os fluxos de exportação do 
Brasil direcionados aos principais parceiros comerciais: a composição setorial das 
exportações. Enquanto as exportações brasileiras para a China estão concentradas 
em commodities (minerais e agrícolas), o comércio com a América do Sul, especifi-
camente a Argentina, é mais intensivo em bens manufaturados. Os Estados Unidos 
costumavam ser um destino importante para os produtos industriais brasileiros, mas 
as empresas brasileiras vêm perdendo participação para os chineses nesse mercado.

Assim, mudanças nos destinos geográficos e na composição dos produtos 
exportados são tendências interligadas. A crescente participação da China como 
mercado de destino das exportações brasileiras está relacionada ao boom das expor-
tações de commodities, enquanto o fraco desempenho das exportações industriais 
tem a ver com a diminuição da participação do Mercosul e dos Estados Unidos 
como mercados de destino para essas exportações.

Tem havido um processo de primarização da composição das exportações 
brasileiras, embora a crescente participação de produtos primários no total das 
exportações possa ser parcialmente explicada pelo crescimento significativo dos 
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preços das commodities exportadas pelo Brasil. Quando os preços são levados em 
conta, parece natural que a participação relativa do setor industrial nas exportações 
do país tenha caído durante esse período.

No entanto, há algo além dos impactos dos preços das commodities nessa 
evolução, uma vez que a maioria dos setores industriais apresentou uma tendência 
a ter sua vantagem comparativa revelada reduzida no período recente. Em muitos 
casos, a perda da vantagem começa antes do período do boom nos preços das com-
modities. O processo de primarização se expressa não só por meio da participação 
crescente dos bens primários nas exportações totais, mas também pelo crescimento, 
nas exportações industriais, da participação de setores industriais intensivos em 
recursos naturais (Rios e Araujo Júnior, 2012).

Recente avaliação do desempenho das exportações industriais brasileiras clas-
sificadas de acordo com a intensidade do uso dos fatores de produção mostra que 
uma de suas principais características, durante a primeira década do século, tem 
sido o desempenho superior dos bens intensivos em recursos naturais relativamente 
aos demais setores exportadores:

a comparação internacional reforça a percepção do bom desempenho relativo das 
exportações brasileiras de produtos intensivos em recursos naturais, que vão mos-
trando ganhos de participação ao longo de toda a década. Nessa comparação, até 
mesmo os agrícolas trabalho intensivos mostram evolução positiva. Já no caso dos 
manufaturados é evidente a diferença de performance entre os intensivos em trabalho 
e os demais grupos. 

Quando se compara o market share dos produtos manufaturados brasileiros inten-
sivos em trabalho no comércio mundial entre o início e o final da década passada, 
observa-se uma perda de cerca de 25%. No caso dos intensivos em P&D [pesquisa e 
desenvolvimento], também se verifica uma perda, mas de magnitude bastante inferior. 
Por outro lado, os intensivos em escala e os provenientes de provedores especializados 
têm participações no comércio internacional em 2010 significativamente superiores 
às verificadas em 2000, embora registrem retrocesso em relação aos ganhos alcançados 
na primeira metade da década (Rios e Araujo Júnior, 2012, p. 17).

Do lado das importações, a evolução observada ao longo dos quinze pri-
meiros anos do século contrasta fortemente com o desempenho das exportações. 
Os primeiros cinco anos, período no qual ocorreu o boom da exportação, foram 
caracterizados por taxas médias de crescimento anual das importações relativamente 
modestas (6,4%, entre 2000 e 2005, contra 23,0% no lado da exportação). O 
coeficiente de importação da economia brasileira (medido pela relação entre im-
portações e consumo aparente) caiu de 18,0%, em 2000, para 16,3%, em 2005, 
novamente em evidente contraste com o crescimento do coeficiente de exportação 
observado no mesmo período.
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A situação mudou de forma significativa a partir de 2005, uma vez que as 
importações dispararam em dois momentos distintos, com um intervalo entre 
eles devido ao mau desempenho de 2009, um efeito da crise internacional do 
segundo semestre de 2008. Entre 2005 e 2008, as importações cresceram 135,0% 
e, entre 2009 e 2013, 87,5%. Enquanto isso, as exportações foram rapidamente 
perdendo dinamismo, e o superavit comercial encolheu nos últimos anos até se 
tornar um deficit em 2014. O coeficiente de importação subiu para 17,5%, em 
2010, e manteve uma trajetória de crescimento desde então, atingindo 21,9% no 
terceiro trimestre de 2014.

Em relação às importações, também a composição dos parceiros comerciais 
passou por importantes mudanças, bastante semelhante à observada no caso das 
exportações. A China se tornou o principal fornecedor individual de bens para 
o Brasil (com uma participação de 16,3%, em 2014, contra 2,2%, em 2000), o 
Mercosul perdeu relevância (14,0% e 7,5%, respectivamente) e as participações 
de Estados Unidos e UE também foram reduzidas, embora mais profundamente 
no caso do primeiro (de 23,1% para 15,3%) do que no segundo (de 26,0% para 
20,4%).

A composição das importações em termos de produtos tem sido, nos últimos 
quinze anos, mais estável do que no lado da exportação. As importações brasileiras 
estavam, no início, assim como no final do período, dominadas por bens utilizados 
para a produção industrial no país: bens intermediários e bens de capital. Juntas, 
essas duas categorias de produtos representavam cerca de 75% das importações 
brasileiras em 2000 e 66% em 2014. Petróleo e combustíveis têm uma participação 
que varia de acordo com os preços internacionais do petróleo, mas sempre abaixo de 
20%. Os bens de consumo foram responsáveis por 13,2% do total das importações 
em 2000 e a sua participação subiu nos últimos anos, chegando a 17,0% em 2014. 
Portanto, mesmo em um contexto de rápido crescimento da importação, apenas 
uma pequena parte das importações é composta por bens de consumo.

3.2 Novas tendências no comércio exterior e na economia política da 
política comercial

O resultado agregado das evoluções observadas nos fluxos comerciais brasileiros 
desde o início do século tem sido a mudança de uma visão otimista sobre as pers-
pectivas do Brasil em uma economia globalizada, que surgiu em torno de 2005-
2006, para um diagnóstico pessimista da competitividade industrial brasileira, com 
a consequente adoção de uma grande variedade de medidas protecionistas na área 
do comércio e da indústria.

No entanto, a completa restauração da lógica da estratégia de substituição 
de importações do governo Rousseff não está sendo realizada no mesmo contexto 



Política Externa Brasileira em Debate:  
dimensões e estratégias de inserção internacional no pós-crise de 2008

96 | 

em que a estratégia foi implementada. As ideias e os interesses estão mudando, 
refletindo os impactos de algumas evoluções inter-relacionadas que moldam o 
atual status quo na área do comércio exterior – e é provável que isso continue a 
acontecer nos próximos anos. Alguns desses fatores estão associados a mudanças 
estruturais na economia, provavelmente gerando impactos de longa duração sobre 
as relações entre o Brasil e a economia mundial, assim como na arena política, em 
que se refletem as preferências econômicas e não econômicas.

Um fator explicativo desse processo é a consolidação de um padrão de es-
pecialização internacional baseado em um conjunto de setores intensivos em 
recursos naturais. As vantagens comparativas da indústria brasileira cada vez mais 
se concentram em setores que incluem não apenas o moderno e competitivo 
agronegócio, mas também setores industriais, tais como celulose, alimentos e be-
bidas etc. Outros setores industriais tiveram, em geral, um fraco desempenho em 
termos de exportações nos últimos anos. Além disso, eles perderam participação 
no mercado doméstico ao competir com as importações, tornando explícita a sua 
falta de competitividade.

A principal consequência dessa mudança tem sido a consolidação, no setor 
empresarial, de uma estrutura dualística de interesses na definição da política 
comercial: interesses ofensivos, que correspondem essencialmente às posturas dos 
setores do agronegócio, e interesses defensivos, refletindo a fraqueza competitiva 
dos setores da indústria transformadora. O ativismo dos interesses ofensivos varia de 
acordo com muitos fatores, como os preços das commodities exportadas, as barreiras 
enfrentadas pelas exportações etc. No período que se seguiu à crise internacional, 
os preços elevados das commodities e a forte demanda chinesa mitigaram significa-
tivamente o ativismo de tais interesses, deixando a arena das políticas comerciais 
desimpedida para a prevalência dos interesses defensivos.

Outro fator relevante é o aumento do coeficiente de importação da economia, 
refletindo em grande parte a demanda da indústria por bens intermediários e de 
capital. Para muitos setores industriais, a importação de insumos e máquinas foi 
integrada às estratégias de negócio, o que impõe limites à utilização de barreiras 
tarifárias e não tarifárias (por exemplo, antidumping) para fornecer proteção extra 
para setores afetados pelo crescimento das importações.

As dificuldades para harmonizar interesses conflitantes na gestão da política 
de importação são visíveis em muitas dimensões: a criação da lista brasileira de 
exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul; a administração dos ex-tarifários, 
uma isenção temporária para a tarifa aplicada a produtos específicos (e muitas 
vezes associada ao estabelecimento de uma quota); e a gestão de instrumentos de 
proteção contingente (Cindes, 2014). Vale observar que os conflitos intraindustriais 
relacionados à utilização de tais instrumentos de política são geridos de acordo 
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com a lógica de substituição das importações, em que as importações são dosadas 
de acordo com as necessidades e as demandas dos produtores nacionais.

Os dois fatores mencionados estão estreitamente relacionados – mas não li-
mitados – aos impactos, sobre as importações e exportações brasileiras, da ascensão 
da China como principal parceiro comercial do Brasil. A China foi responsável 
por uma boa parte do aumento da procura por bens primários exportados pelo 
Brasil nos primeiros anos da década atual, como minério de ferro e soja. Ao mes-
mo tempo, o gigante asiático se revelou também como um dos concorrentes mais 
relevantes dos produtos industriais brasileiros, tanto no mercado doméstico quanto 
nos mercados internacionais. O fluxo comercial bilateral se encaixa perfeitamente 
no padrão Norte-Sul, já que o Brasil exporta essencialmente produtos primários e 
importa produtos manufaturados, especialmente produtos mecânicos e eletrônicos.

No que tange às fontes econômicas das preferências políticas, a arena da 
política comercial tem sido dominada, nos últimos anos, pela interação desses 
fatores e pelos interesses que eles mobilizaram. Nenhuma grande mudança na 
política comercial resultou dos impactos combinados desses processos: os interes-
ses ofensivos exerceram uma pressão muito limitada sobre o governo para abrir 
mercados de exportação – já que eles se concentraram nos mercados asiáticos e se 
beneficiaram do boom nos preços das commodities – e os conflitos intraindustriais 
colocaram limites à imposição de aumentos mais significativos na proteção das 
fronteiras contra importações (industriais).

Portanto, não é por acaso que o aumento da proteção não fronteiriça, princi-
palmente por meio de medidas de política industrial, tornou-se a forma preferida 
de conciliar o objetivo de salvaguardar os produtores nacionais com as restrições 
impostas pelos conflitos intraindustriais ao uso de medidas voltadas a proporcionar 
proteção adicional a produtos ou setores específicos.

Sem dúvida, o governo poderia ter instituído medidas de liberalização do comér-
cio, baseado no diagnóstico da falta de competitividade da indústria. Contudo, o fator 
ideológico desempenhou um papel importante, uma vez que a ideologia econômica do 
partido no poder (o Partido dos Trabalhadores – PT) identifica-se, em grande parte, 
com a estratégia de industrialização por meio da substituição de importações e com 
o paradigma historicamente dominante de política econômica externa. A evolução 
do comércio exterior no Brasil gerou, entre os partidários dessa estratégia – dentro e 
fora do governo –, preocupações com a desindustrialização, a perda de densidade na 
indústria etc., o que forneceu justificativa para o arsenal de medidas discriminatórias 
adotadas, nos últimos anos, em favor dos produtores nacionais.

Embora as medidas adotadas pelo governo tenham reafirmado a hegemonia, 
na economia política da política comercial, dos interesses dos setores que competem 
com as importações, a mentalidade da substituição das importações vem sendo 
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contestada por outras ideias e propostas, ainda que de forma genérica e não siste-
mática. As críticas não vêm apenas de acadêmicos e think tanks, mas também de 
altos representantes de associações empresariais, como o Instituto de Estudos para 
o Desenvolvimento Industrial (Iedi), a CNI e a Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp). Em geral, eles mencionam, em entrevistas à imprensa ou em 
artigos, características específicas da política comercial (por exemplo, a ausência de 
acordos comerciais relevantes na agenda do Brasil, a proteção relativamente elevada 
que é dada pela tarifa brasileira aos bens intermediários, os custos de permanecer 
como membro de um Mercosul estagnado), responsabilizando-a por seus impactos 
negativos na competitividade da indústria.8

Vale observar que, na maioria dos casos, a justificativa para essas críticas 
relaciona-se explicitamente a tendências e mudanças que afetam a economia 
mundial, como a disseminação de novos modelos de produção de acordo com a 
lógica das cadeias globais de valor, as negociações atualmente em curso de acordos 
comerciais megarregionais etc. O Brasil é percebido como um país que está cada 
vez mais isolado e desconectado das principais tendências que afetam um ambiente 
internacional em processo de mudança.

Com exceção de alguns acadêmicos e think tanks, as críticas sobre as atuais 
políticas industriais e comerciais brasileiras não conduzem a propostas abrangentes 
de liberalização do comércio como motor de crescimento e de mudança estrutural 
na indústria. No entanto, essas novas vozes e ideias não podem ser simplesmente 
descartadas ou ignoradas. No mínimo, elas podem ser entendidas como um sintoma 
dos limites – como percebido por uma pequena fração da opinião pública – da 
estratégia de substituição de importações para lidar com os desafios enfrentados 
pela indústria brasileira.

4 CONCLUSÕES

As políticas comerciais e industriais têm demonstrado uma notável continuidade 
no Brasil na última década, apesar de um episódio de liberalização comercial no 
início dos anos 1990 e de algumas oscilações conjunturais que tiveram mais im-
pacto na utilização de instrumentos do que na mentalidade por trás das políticas.

Nesse campo, o mantra político tem sido o da substituição das importações. 
Instrumentos de política comercial e industrial foram utilizados de acordo com o 
objetivo de expandir continuamente a estrutura industrial nacional e preencher as 
células vazias da matriz insumo-produto da indústria. No Brasil, os paradigmas e 

8. Um bom exemplo das críticas dos empresários em relação ao protecionismo e às políticas industriais e comerciais 
mais amplas implementadas recentemente pode ser encontrado na entrevista de Pedro Passos, presidente do Iedi – 
um think tank que reúne algumas das principais empresas industriais brasileiras –, para o jornal O Estado de S.Paulo 
(Pereira e Gerbelli, 2014).
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as ideias sobre políticas comerciais e industriais que defendiam a necessidade de ir 
além da substituição de importações e de fomentar a produtividade e a inovação 
– nos moldes do paradigma da transformação estrutural adotado por países asiá-
ticos9 – não tiveram espaço nos debates sobre tais políticas.10 Apesar das oscilações 
na atividade econômica e no desempenho industrial, o paradigma hegemônico da 
política comercial e industrial praticamente não foi contestado.

As atuais crises industriais e o fracasso das respostas políticas idealizadas para 
enfrentar especificamente essa questão têm gerado alguns questionamentos entre 
atores do setor privado, que raramente buscam relacionar o fraco desempenho da 
indústria com o protecionismo e com a lógica por trás dele.

A resiliência do paradigma de política comercial está sendo testado novamente, 
mas o cenário mais provável aponta para a sua continuidade, pelo menos durante 
o segundo mandato de Dilma Rousseff. Esta longa história de continuidade nas 
políticas levanta uma questão interessante, cuja discussão está além do escopo deste 
capítulo: que condições – no que se refere a interesses e ideias – teriam que ocorrer 
para promover uma grande mudança nas políticas comerciais (e industriais)? Será 
que o episódio de liberalização da década de 1990 pode ser útil para se avaliar a 
probabilidade de uma mudança similar no futuro?

O episódio de liberalização do início dos anos 1990 ocorreu em um período 
que combinou uma complexa transição para a democracia, abrindo espaço para um 
candidato antissistema, com taxas de inflação muito altas (e em ascensão), e uma 
crise fiscal e regulatória que bloqueou os instrumentos de políticas de comércio e 
industriais. Foi necessária, portanto, uma combinação de circunstâncias bastante 
extremas para produzir o episódio da liberalização. No entanto, como mostra este 
capítulo, o resultado final desse episódio não foi a inauguração de um processo 
irreversível de abertura comercial, mas, sim, a negociação de um novo equilíbrio, 
aumentando (de forma desigual de acordo com cada setor) a exposição dos produ-
tores nacionais à concorrência das importações, mas respeitando as características 
essenciais do modelo de substituição de importações.

9. Se a transformação estrutural tivesse ocupado um lugar relevante no menu de políticas comerciais e industriais, “a 
pergunta-chave é como substituir a vantagem comparativa estática tradicional pela vantagem comparativa dinâmica 
que transforma a economia doméstica de maneira a torná-la viável e competitiva quando exposta à competição 
internacional” (Moran, 2015, p. 6, tradução nossa). No original: “the key question is how to replace traditional static 
comparative advantage with dynamic comparative advantage that transforms the domestic economy in ways that are 
viable and competitive when exposed to international competition)”.
10. De fato, a substituição de importações promoveu uma transformação estrutural no Brasil até o final dos anos 1970, 
quando a estratégia mostrou os primeiros sinais de esgotamento como motor de crescimento econômico. A partir dos 
anos 1980, a capacidade da substituição de importações para promover mudanças estruturais, no sentido empregado 
por Moran (2015) e por outros autores (McMillan e Rodrik, 2011), estagnou. Contudo, o modelo brasileiro de políticas 
em questões comerciais e industriais permaneceu preso à lógica da substituição de importações.
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