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O BRASIL E A OMC (2008-2015)1

Rogério de Souza Farias2

1 INTRODUÇÃO

A Organização Mundial do Comércio (OMC) foi criada em 1995. Ela absor-
veu o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT, na sigla em in-
glês), instância que, desde 1947, atuou na redução do protecionismo comercial.  
O objetivo foi conduzido por intermédio de rodadas de negociações. Estas foram, ao 
total, oito, e progressivamente ficaram mais complexas e demoradas. De 1995 a 2000, a 
OMC dedicou-se prioritariamente à implementação dos resultados da Rodada Uruguai 
(1986-1994), a última promovida sob os auspícios do GATT. Em 2001, foi lançada 
a Rodada Doha, o primeiro ciclo negociador da OMC, e ela ainda não foi concluída.

O Brasil está inserido no sistema multilateral de comércio desde 1947.  
No GATT, o país consolidou tarifas aduaneiras, atuou na resolução de controvérsias, 
ajudou a confeccionar regras e buscou acesso aos mercados de seus parceiros. Em 
1995, foi membro fundador da OMC. A organização foi considerada pelas autori-
dades nacionais a principal arena de discussão de temas de comércio internacional. 

O propósito deste capítulo é examinar a atuação do país nessa instância 
de 2008 a 2015. O marco temporal é um recorte oportuno para compreender a 
ascensão e o declínio das expectativas da conclusão da Rodada Doha e da ação 
brasileira na OMC. Como os documentos primários referentes a esse período ainda 
estão indisponíveis aos pesquisadores, serão utilizados aqui, além da literatura se-
cundária, alguns documentos já desclassificados pela OMC e o acervo de matérias 
de periódicos especializados, em particular o WTO Reporter e o Inside U.S. Trade.

O foco será predominantemente a Rodada Doha, apresentando três teses. 
Primeiro, as negociações comerciais no âmbito da OMC estiveram no centro da 
estratégia de inserção internacional brasileira no período. Segundo, a crise de 2008 
teve grandes efeitos sobre as negociações em si e sobre o posicionamento do país. 
Terceiro, o país esteve no centro do processo decisório do organismo internacional.

1. O autor agradece a dois colegas que atuaram nos eventos aqui descritos por comentários e correções. Todas as 
traduções para português são de inteira responsabilidade do autor.
2. Especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). 
Na época da redação desse texto, era associado do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Chicago. 
Atualmente atua no Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais (IPRI) da Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG).
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2 O DIFÍCIL COMEÇO

No lançamento da Rodada Doha, em 2001, definiu-se um mandato sobre quais 
assuntos entrariam no escopo da negociação. Um aspecto fundamental era o single 
undertaking – o princípio de que os acordos só teriam validade depois que todos 
os aspectos da agenda fossem negociados. O próximo passo foi detalhar o nível 
de ambição que os membros da OMC buscariam. Isso foi realizado em 2003, na 
Reunião Ministerial de Cancun.

O governo brasileiro estava no primeiro ano da gestão do Partidos do Traba-
lhadores (PT). O tema da OMC cativou o interesse do então presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (daqui em diante, Lula). De forma sem precedentes, ele repetidamente 
introduziu a questão na agenda da diplomacia presidencial. Essa atenção refletiu-se, 
nos próximos anos, na liderança do Itamaraty. Tanto Celso Amorim (2003-2010) 
como Antonio Patriota (2011-2013) tiveram larga experiência em negociações no 
órgão antes de assumirem o Itamaraty. Complementando esse foco na OMC, o 
novo governo avançou em um sistema de alianças Sul-Sul (Veiga, 2007, p. 150; 
Abdenur, 2015, p. 51 e 58; Dauvergne e Farias, 2012, p. 909-913; Lima e Hirst, 
2006, p. 22 e 25).

Nos estágios preparatórios para o encontro ministerial, o país assumiu a li-
derança de ampla aliança contra a manutenção dos subsídios agrícolas nos países 
desenvolvidos – o G20. Adotou-se, nesse esforço, uma retórica de fortalecimento 
dos países em desenvolvimento no cenário internacional. A coalizão posicionou 
o Brasil em um grupo relevante, contando, entre outros, com China e Índia, 
o que aumentou o poder de barganha ofensivo junto aos países desenvolvidos.  
O Brasil, no contexto, foi considerado uma ponte entre países desenvolvidos e em 
desenvolvimento (Bosco e Stuenkel, 2015, p. 17; Hopewell, 2015, p. 322; Burges, 
2013b). Foi essa característica que o colocou no centro do processo decisório.  
A Reunião Ministerial, contudo, fracassou em redigir um texto preciso para con-
duzir a atividade dos técnicos nas próximas fase.

A Reunião Ministerial de Hong Kong (2005) tentou reativar a Rodada Doha. 
Nas vésperas do encontro, elevou-se a pressão dos setores da agricultura brasileira, 
em especial para o país demandar mais acesso a mercado a seus próprios aliados no 
G20, particularmente Índia e China. O Itamaraty, por motivos táticos, apresentou, 
nesse estágio, pouco interesse em chocar-se com o protecionismo agrícola dos países 
em desenvolvimento e decidiu não defender uma oferta de liberalização comercial 
mais ambiciosa (U.S. Urges..., 2005; Efstathopoulos, 2012, p. 270 e 286).3 Isso 
gerou conflitos com os setores mais liberais do governo, arbitrados no âmbito da 

3. Sobre a atuação do setor agrícola do governo, ver Carvalho (2010, p. 418-419 e 432).
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Câmara de Comércio Exterior (Camex). Estes setores acabariam derrotados nas 
vésperas da Reunião Ministerial de Hong Kong (2005) e foram permanentemente 
fragilizados em 2006, com as saídas dos ministros Roberto Rodrigues (Agricultura) 
e de Antonio Palocci (Fazenda) do governo.4

No encontro de Hong Kong, o G20 foi vitorioso, pois estabeleceu-se que, 
“no contexto do paralelismo entre acesso a mercado em agricultura e Nama [acesso 
a mercado em produtos não agrícolas], o primeiro ponto deveria determinar o 
nível de ambição do segundo” (Baracuhy, 2011, p. 353). As negociações em Nama 
estavam desenrolando sob a premissa de utilização de uma fórmula suíça simples, 
com coeficiente de cortes distintos para países desenvolvidos e em desenvolvimen-
to. A fórmula suíça, de forma geral, tende a cortar mais agressivamente tarifas 
mais altas – quanto menor o coeficiente utilizado, maior, proporcionalmente, o 
corte. Brasil e Índia, após o encontro de Hong Kong, desejavam um coeficiente 
30, mas considerariam até 25. Impunham, todavia, várias contrapartidas para 
chegar neste nível. Entre elas estava um corte de 75% nas tarifas agrícolas mais 
altas dos países desenvolvidos e um teto de 1% das tarifas agrícolas passíveis 
de serem consideradas sensíveis. Demandaram, ainda, um limite de subsídios 
agrícolas em US$ 12 bilhões do governo americano (Washington poderia ir 
até US$ 17 bilhões). A União Europeia, por sua vez, desejava que os países em 
desenvolvimento aplicassem um coeficiente de 22 (After..., 2007). Chegou-se, 
aqui, a um novo impasse.

O nível da influência do Brasil, entre 2003 e 2007, elevou-se progressiva-
mente. Isso pode ser observado nos recorrentes convites para atuar em mini-mi-
nisteriais. Em junho de 2007, em Potsdam, por exemplo, o Brasil já fazia parte do 
seleto grupo que reunia também Estados Unidos, União Europeia, China e Índia.  
Na reunião, Brasil e Índia novamente demandaram um corte profundo dos subsí-
dios americanos, enquanto Estados Unidos e União Europeia cobraram dos dois 
comprometimentos em redução significativa sobre produtos industriais (Nama) 
(After..., 2007). Diante de tantos conflitos, o encontro acabou fracassando. Foi o 
abalo mais profundo sofrido pela OMC desde a Reunião Ministerial de Cancun. 
Brasil e Índia foram responsabilizados pelos países desenvolvidos de não darem 
ofertas minimamente adequadas e acusados de demandar concessões excessivas.  
Os dois países, por sua vez, reclamaram do câmbio exigido – um corte profun-
do em tarifas industriais, enquanto receberiam reduções mínimas em tarifas e 
subsídios dos países mais avançados (Doha’s..., 2007; U.S. EU..., 2007). 

4. Convém notar, contudo, que pelo menos em uma ocasião, em 2005, Celso Amorim afirmou que o governo brasileiro 
considerava cortar até pela metade a tarifa consolidada brasileira, com algumas exceções – como no caso dos auto-
móveis (U.S. Urges..., 2005).
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Após o fracasso do encontro, o então presidente Lula mobilizou líderes 
internacionais para retomar as negociações. Em uma conversa com o primeiro-
-ministro britânico, Tony Blair, indicou que o Brasil não desistiria de buscar um 
acordo equilibrado na Rodada Doha. No plano doméstico, todavia, fortaleceram-se 
vozes céticas à estratégia do governo de prioridade absoluta dada à OMC. Líderes 
empresariais já apontavam que, talvez, teria sido um erro ter ajudado a enterrar a 
Área de Livre Comércio das Américas (Alca) e não ter priorizado um acordo bilateral 
com a União Europeia. O setor privado também apontava algo que, internamente, 
no governo, também ficava cada vez mais visível: a incompatibilidade da aliança 
brasileira com a Índia no tema agrícola – um país que, desde sua independência, 
tinha a autossuficiência em agricultura como política de Estado (Brink, Orden e 
Datz, 2013, p. 203). Como afirmou Antonio Donizetti Beraldo, da Confederação 
Nacional da Agricultura (CNA), “para um país que faz da agricultura uma priori-
dade, o Brasil está em má companhia no G20” (President..., 2007). A crítica tinha 
fundamento, pois, nos sete anos após o início da Rodada Doha, a proporção dos 
países em desenvolvimento nas exportações agrícolas brasileiras mais que dobrou.5 
Isso explicitou a necessidade de derrubar as barreiras comerciais nesses países. 

3 CRISE

A crise econômica iniciada em 2007 levou a uma política contracíclica nos países 
desenvolvidos. Esse fator, associado aos altos juros mantidos pelo Banco Central 
no Brasil (BCB), gerou uma sobrevalorização do real. Como consequência, as 
importações do país aumentaram a uma taxa anual de 16,2% entre 2007 e 2012. 
Nesse ambiente, a produção doméstica sofreu com a concorrência, o que pressio-
nou os instrumentos de política comercial e, por consequência, a ação do país na 
OMC. O resultado, no plano multilateral, foi um comportamento errático, pois, 
enquanto criticava as barreiras comerciais dos países desenvolvidos, cedia a algumas 
demandas domésticas por elevação da proteção.6 

Havia, contudo, outro fator a mudar a estratégia da inserção internacional 
do Brasil. Um relatório da OMC de novembro de 2011 listou 31 medidas de 
política comercial introduzidas pelo Brasil entre maio e outubro do mesmo ano, 
a maioria delas restritivas (WTO, 2011). No primeiro semestre de 2013, foram 
iniciadas dezessete investigações de defesa comercial, totalizando 38 em um ano –  
dez das quais direcionadas à China. Em 2015, o Brasil mantinha 159 medidas de 
defesa comercial em vigor na área de antidumping, um volume só ultrapassado 
pela Índia (224) e pelos Estados Unidos (258) (WTO, 2015; Brazil…, 2013a). 

5. Tais críticas foram repetidas em 2008 (Ramanzini Júnior e Mariano, 2013, p. 1213).
6. Deve-se considerar que as regras da OMC não proíbem a elevação do protecionismo. Do ponto de vista tarifário, é 
possível variar as tarifas aplicadas até o nível consolidado. Medidas de defesa comercial, como salvaguardas, também 
podem ser utilizadas, dentro dos marcos legais delimitados pela OMC.
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Em 2011, assumiu a presidente Dilma Rousseff (daqui em diante, Dilma), e ela 
rapidamente acelerou a formulação de uma política industrial denominada de 
“neodesenvolvimetista”, com fortes efeitos protecionistas (Siqueira e Martins, 
2015, p. 399; Porzecanski, 2015, p. 150).

Nesse período, contudo, o país não atuou somente pela via protecionista. 
Convém indicar o uso de uma liberalização comercial seletiva vinculada à impor-
tação de produtos sem similares nacionais. Em março de 2013, por exemplo, a 
Camex aprovou a redução tarifárias em mais de setecentos bens de capital (Brazil..., 
2013b). O caso com mais interface com as negociações da OMC, no entanto, veio 
com a diminuição da tarifa de importação sobre o etanol. 

Hoje, o Brasil é uma potência agrícola, mas isso não estava claro na Rodada 
Uruguai. Na época, o setor era extremamente regulado e, de forma geral, pouco 
diversificado e competitivo nos mercados internacionais fora de nichos específicos 
de alguns produtos primários.7 A média da tarifa consolidada do setor estava em 
patamar maior do que a de produtos industriais. Nas duas décadas seguintes, no 
entanto, o país elevou rapidamente a produtividade, ganhando espaço nos mercados 
internacionais. Nesse contexto, enfrentou barreiras comerciais, especialmente nos 
países desenvolvidos. Foi diante desse quadro que o governo brasileiro estudou 
zerar a tarifa aduaneira sobre o etanol. Na época, o preço do petróleo estava elevado 
e ganhava espaço no multilateralismo discussões sobre os impactos ambientais da 
emissão de carbono. Abriu-se, assim, uma janela de oportunidade para associar a 
imagem brasileira de potência emergente com a de um setor dinâmico com ca-
pacidade de enriquecer países em desenvolvimento e preservar o meio ambiente.

Foi por isso que, em abril 2010, com o apoio da União da Indústria de Cana- 
de-Açúcar (UNICA), o governo eliminou unilateralmente a tarifa sobre o etanol im-
portado pelo Brasil. A medida foi uma sinalização para parceiros comerciais. Como 
afirmou Marcos Jank, presidente da UNICA: “esperamos que este movimento sirva 
como incentivo para outros países no mundo, para que também contribuam para 
desenvolver mercados livres para combustíveis limpos e renováveis como o etanol” 
(UNICA parabeniza..., 2010). A mensagem foi direcionada principalmente para o 
governo americano, que cobrava, além da tarifa, um adicional em dólar por litro 
na importação. No ano seguinte, em decorrência da crise, o adicional foi suspenso.  
As medidas ajudaram na integração do mercado americano com o brasileiro, tendo 
o último absorvido 43% das exportações americanas em 2011.8

7. Sobre a transição da agricultura brasileira nas negociações comerciais multilaterais, ver Farias (2010). 
8. Convém assinalar que as tarifas foram elevadas em 2015 (UNICA parabeniza, 2010; Congresso..., 2011; Vilsack..., 2012).
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4 EMERGENTES, CÂMBIO E COMÉRCIO

Durante o estágio intermediário da Rodada Doha, o mundo parecia estar dividido 
em dois grupos. De um lado estavam grandes países emergentes – como Brasil, Índia 
e China – e, de outro, as potências econômicas tradicionais. Enquanto o primeiro 
gozou de grande crescimento, o segundo estagnou. Falava-se, nesse momento, 
de um desacoplamento da economia global (Kiely, 2015, p. 1-2). Isso acelerou 
percepções pré-existentes e catapultou para o proscênio da política internacional 
composições antes consideradas meramente especulativas. Esse foi o caso dos 
BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). O termo foi criado em 2001 
pelo economista Jim O’Neill, na época trabalhando no banco Goldman Sachs. 
Ele criou a sigla – originalmente BRIC – para denominar um grupo de países que 
acreditava ter grande potencial de crescimento nas próximas décadas. Após a crise 
de 2008, quando a recessão atacou os centros desenvolvidos, mas preservou em 
um primeiro momento os países emergentes, a crença foi adaptada para indicar 
uma transição mais geral da ordem econômica internacional, com a redução da 
relevância dos Estados Unidos. O agrupamento saltou de caráter abstrato para 
compor uma unidade de articulação política em 2009, com o primeiro encontro 
de cúpula (Stuenkel, 2015, p. 1-3 e 9).

A participação no seleto grupo elevou ainda mais as expectativas no Brasil. 
James Dale Davidson projetou décadas de milagre econômico após o Brasil ser o 
exemplo de prosperidade em um mundo em colapso. Braeden Young, do Departa-
mento de Comércio americano, vaticinou: “o Brasil emergiu”. Com o crescimento 
da economia, o país lançou-se pelo mundo e, além de abrir embaixadas, promoveu 
centenas de projetos de cooperação bilateral, muitos com o claro objetivo de gerar 
dividendos para avançar em agendas na Organização das Nações Unidas (ONU) e 
na OMC (Davidson, 2012, principalmente caps. 2, 3 e 11; ITA..., 2013; Abdenur, 
2015, p. 63; Pinheiro e Gaio, 2016, p. 79).

Houve, contudo, excessivo otimismo. Como afirmou Oliver Stuenkel, em 
retrospecto, a expectativa foi extremamente exagerada.9 Isso não impediu que o 
governo brasileiro, na época, introduzisse os BRICS no centro da estratégia da 
política externa do país (Abdenur, 2015, p. 530).10 No âmbito específico da OMC, 
buscou-se que as declarações do grupo servissem de catalizador para retomar a 
Rodada Doha.11 Havia, no entanto, contradições irreconciliáveis entre os países 
do bloco na estratégia geral a ser articulada na OMC e, especialmente, a ação no 

9. Ver, por exemplo, Dauvergne e Farias (2012) e Sotero e Armijo (2007, p. 44 e 47). Uma postura realista pode ser 
observada em Stuenkel (2015, p. 5). 
10. A elevação da relevância dos BRICS na política externa brasileira foi uma decisão tomada pelo próprio presidente 
Lula (Bosco e Stuenkel, 2015, p. 28).
11. Dos membros do grupo, Brasil, Índia e África do Sul eram membros antigos da OMC.  A China acedeu à organização 
em 2001 e a Rússia em 2012.
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tema agrícola.12 Enquanto o foco fosse ofensivo, direcionado aos países desenvol-
vidos, era possível manter um eixo de convergência e garantir certa articulação. 
A situação complicava-se quando a discussão voltava-se para regras gerais ou para 
o protecionismo do grupo. Com efeito, ao mesmo tempo em que o crescimento 
econômico elevou a importância desses mercados para a agricultura brasileira, 
houve uma equivalente expansão dos respectivos programas de suporte à agricul-
tura em decorrência do encarecimento dos preços das commodities agrícolas, além 
da resistência à liberalização do setor nos diferentes países diante da preocupação 
com o tema da segurança alimentar.13 

Por outro lado, no contexto de fortalecimento dos países emergentes, a trans-
formação mais importante foi o fato de os países desenvolvidos começarem a 
exigir que eles dessem mais contribuições. Esse sentimento foi apresentado ainda 
em 2008 por Susan Schwab, então dirigente da Representação em Comércio dos 
Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês): “a grande questão da rodada (...) é se 
os mercados emergentes, como China, Índia e Brasil, estão dispostos a fazer contri-
buições comensuráveis a seus níveis de desenvolvimento e crescimento econômico” 
(Large..., 2011, p. 354).

A elevação da pressão política sobre o Brasil coincidiu com a valorização do 
real em comparação com outras moedas internacionais, elevando a competitivi-
dade dos produtos importados no mercado nacional. A reação das autoridades 
brasileiras pode ser observada já em 2007, quando o ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, criticou a China por artificialmente desvalorizar sua moeda – “se o 
governo interviesse menos, os produtos chineses custariam 30% a 40% a mais”, 
disse (After..., 2007). As avaliações negativas acumularam-se nos anos seguintes.  
Em 2012, segundo Antonio Patriota, a “massiva expansão monetária” e o salva-
mento “sem precedentes” de bancos e companhias de países desenvolvidos fizeram 
com que o Brasil “enfrentasse uma apreciação artificial de sua moeda e uma inun-
dação de produtos importados a preços artificialmente baixos” (Brazil..., 2012a).  
Os decisores, em Brasília, reforçaram o foco no problema, mas quando se vislum-
bravam soluções, havia desafios, pois conversas bilaterais não eram adequadas.  
Era necessária uma via multilateral para estudar o problema e alcançar uma solução. 
Foi nesse esforço que se escolheu a OMC como ambiente privilegiado de reforma. 
Assim, em 2009, o país exortou os membros da organização a analisar a questão 
cambial. Foi uma iniciativa que levantou do torpor o Grupo de Trabalho sobre 
Comércio, Dívida e Finanças (GTCDF), criado em 2001 no âmbito da Rodada 
Doha, e que até então pouco havia feito (In Wake..., 2008).

12. Sobre conflitos no grupo, ver Brink, Ordem e Datz (2013, p. 198) e Stuenkel (2015, p. 156).
13. Ver dados em Brink, Orden e Datz (2013). Sobre preocupação, ver Wilkinson, Hannah e Scott (2014, p. 1036).
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Dois anos depois, o país avançou na proposta de fortalecer, no âmbito da 
OMC, a discussão entre câmbio e comércio internacional. No GTCDF, o repre-
sentante brasileiro apontou o fato de o tema não ser novo, mas sua discussão ter 
adquirido urgência. Argumentou-se que flutuações cambiais podiam ter graves 
efeitos sobre as tarifas aduaneiras, diminuindo-as ou elevando-as, a depender 
da valorização relativa da taxa de câmbio de países exportadores e importadores. 
A demanda do país, na ocasião, era de que o comitê examinasse as ferramentas 
disponíveis no sistema multilateral de comércio, de forma a compensar as flutuações 
cambiais que pudessem prejudicar os compromissos consolidados pelos membros 
da organização nas rodadas comerciais (The Relationship..., 2011). 

No final de 2011, em outra reunião do comitê, o diplomata brasileiro Roberto 
Azevedo reconheceu a competência do Fundo Monetário Internacional (FMI) 
no monitoramento global das taxas de câmbio, mas considerou que “essa divisão 
primária de responsabilidades não pode criar uma ‘terra de ninguém’, evitando um 
debate muito necessário sobre a interface entre dois assuntos cruciais [comércio 
e câmbio] que obviamente têm grande efeito um sobre o outro” (U.S. China..., 
2011). Em novembro de 2012, ele novamente criticou o desalinhamento cambial, 
indicando que instrumentos tradicionais de defesa comercial eram inadequados 
para lidar com o problema (Brazil…, 2012b).

A despeito de apoio acadêmico para o debate, a proposta acabaria ficando em 
segundo plano nos anos subsequentes. Três fatores explicam essa transição. Primeiro, 
havia forte reserva à discussão do assunto. Isso ficou claro no final de novembro 
de 2012. Em um duro discurso no GTCDF, o representante chinês discordou da 
introdução do tema cambial. Ele foi acompanhado pelos representantes da Suíça 
e dos Estados Unidos. Todos indicaram que a OMC não era o ambiente adequa-
do para tais discussões. Segundo, na campanha para eleger o diplomata Roberto 
Azevedo como diretor-geral da OMC, o país teve de reduzir o ativismo no tema – 
principalmente após seu concorrente direto, Herminio Blanco, tê-lo introduzido 
na campanha como forma de diferenciar-se do brasileiro. Terceiro, o real passou 
uma progressiva desvalorização nos anos subsequentes – começando com menos 
intensidade em 2012 e acelerando no final de 2014 (Azevedo…, 2013; China…, 
2012; DG candidate…, 2013).14

5 NOVOS DESAFIOS

Mesmo antes da crise econômica, estava difícil retornar às negociações da Rodada 
Doha. Havia uma série de obstáculos, que iam da expiração da autoridade americana 
para negociar em 2007 às campanhas eleitorais nos Estados Unidos, na França 
e na Índia (Doha’s…, 2007; U.S. Pins…, 2007; Carvalho, 2010, p. 428-430).  

14. Sobre acadêmicos, ver Hufbauer e Schott (2012, p. 10-13) e Thorstensen, Müller e Ramos (2015).
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A posição do Brasil era ambivalente. A consultoria Icone indicou que os benefícios 
da exportação brasileira em agricultura ofertados pela União Europeia não eram o 
que se almejava, mas certamente não era algo para se jogar fora (Brazil…, 2008c). 
Por outro lado, o Brasil lutava para defender seu setor industrial, fazendo parte do 
grupo Nama-11, que buscou diminuir o nível de cortes nas tarifas consolidadas 
em produtos não agrícolas.

Os principais atores, na mini-ministerial de julho de 2008, foram Austrália, 
Brasil, China, Estados Unidos, Índia, Japão e União Europeia. O encontro alcan-
çou consenso em dezoito dos vinte tópicos sob negociação. Os dois remanescentes 
referiam-se aos subsídios agrícolas dos países desenvolvidos e um Mecanismo 
Especial de Salvaguardas (SSM, na sigla em inglês) para proteger agricultores dos 
países em desenvolvimento em casos de aumento súbito de importações – esta 
uma demanda central da China e da Índia (Beausang, 2012, p. 75). Kamal Nath, 
o então ministro do Comércio Exterior indiano, argumentou que seu país tinha 
centenas de milhões de agricultores de subsistência, cuja produção era essencial 
para suas respectivas sobrevivências. Já os chineses vieram de um processo duro 
de acessão à OMC, oportunidade na qual fizeram grandes sacrifícios em termos 
de abertura comercial no setor (Andersson, 2012, p. 195).

O SSM, assim como um impasse em subsídios ao algodão, acabou sendo 
o motivo que levou à derrocada das negociações, algo de certo modo irônico.  
A Rodada Doha iniciou, em 2001, sob a premissa de que os interesses dos países 
em desenvolvimento estariam no seu âmago. Dois anos depois, na Reunião de 
Cancun, o recém-formado G20 deixou claro que um objetivo crucial era avançar 
na redução dos subsídios à agricultura dos países desenvolvidos. Era, então, um 
interesse ofensivo. Mas logo ficaria claro o grande obstáculo existente em certos 
países em desenvolvimento em agricultura (Baracuhy, 2011, p. 354).

O Brasil colocou a culpa do fracasso das negociações de julho de 2008 na 
intransigência da Índia, que desejava criar um robusto SSM para proteger sua 
agricultura (Brazil..., 2008a). Isso acabou gerando um racha no G20, coalizão da 
qual os dois países eram membros centrais (Carvalho, 2010, p. 406-407 e 435).  
O fracasso também teve outro significado. Ficou patente a distância existente entre 
Brasília e Buenos Aires em negociações comerciais multilaterais. O Brasil defendia 
uma posição mais flexível que seu vizinho, abraçando a possibilidade de estudar 
uma redução tarifária significativa na área industrial. Já a Argentina se manteve 
recalcitrante no tema, repetidamente vocalizando sua resistência e exigindo maiores 
ofertas dos países desenvolvidos em agricultura (Brazil..., 2008b). Por fim, ficou 
claro que o Brasil era uma exceção em agricultura dentro do grupo dos países em 
desenvolvimento. A maioria certamente almejava um fim aos subsídios agrícolas dos 
países desenvolvidos, mas não desejava de forma alguma fragilizar seus mercados 



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

112 | 

internos por uma abertura comercial ou limitação do espaço para implementar 
políticas de suporte ao setor. Seus miseráveis agricultores, trabalhando em sua 
maioria em economia de subsistência, não poderiam usar programas sociais, como 
os existentes nos países desenvolvidos, para enfrentar rupturas drásticas (Hopewell, 
2015, p. 321).

A crise de julho e toda a sua repercussão em termos de realinhamento de 
interesses levou a um esfriamento do ímpeto negociador. Mesmo assim, em agosto 
de 2008, o presidente Lula declarou ainda acreditar na existência de uma “pequena 
chance” de sucesso na rodada e mobilizou líderes internacionais para relançá-la 
(Brazil..., 2008a). Os principais atores no exterior, no entanto, não se sensibiliza-
ram. Em julho de 2009, Celso Amorim, então ministro das Relações Exteriores, 
publicamente confessou não vislumbrar nenhum sinal em reavivar a Rodada Doha 
e admitiu que o governo brasileiro focaria em uma agenda regional, em especial 
um acordo com a União Europeia. Isso significou uma ruptura com as prioridades 
da política externa brasileira. A partir de 2001, e mais particularmente depois de 
2003, o foco era a OMC, havendo a utilização de um discurso regionalista somente 
esporadicamente, com objetivo tático. Diante da crise da rodada, no entanto, o 
país teve de reabrir opções que até então estavam em segundo plano (Brazil..., 
2007; Brazil..., 2009b). 

A estratégia inicial, de prioridade ao multilateralismo, foi corretamente 
justificada com o argumento de que os grandes ajustes identificados pelo governo 
brasileiro como necessários – como a redução de subsídios à agricultura dos países 
desenvolvidos – só seriam realizados no marco de uma negociação global, como 
a Rodada Doha. Ao ter abraçado tal tese por tanto tempo, contudo, o governo 
brasileiro acabou ignorando os efeitos do surto de arranjos regionais criados após 
o fim da Rodada Uruguai. Com efeito, de 1994 a 2015 foram celebrados mais de 
250 acordos comerciais com participação de membros da OMC. De acordo com 
Eugénia da Conceição-Heldt (2013), esse movimento teve grande efeito sobre 
a Rodada Doha, pois mudou significativamente a preferência dos atores sobre a 
necessidade de fazer concessões para concluir o ciclo negociador. A conclusão era 
clara. Se um país tinha melhores alternativas em acordos regionais, ele definiria 
estratégias de barganha mais duras e evitaria fazer concessões no plano multilateral. 
Além disso, após celebrar acordos estratégicos, se esforçaria para que seu acesso 
preferencial não fosse prejudicado por um avanço do multilateralismo. 

Após a posse do presidente americano Barack Obama, em 2009, foi planejado 
um evento para retomar a agenda da rodada. Na reunião, realizada em Paris, em 
outubro, Índia e Brasil demandaram uma oferta americana e, ao mesmo tempo, 
em decorrência da pressão da Índia, insistiram em maior clarificação no tema das 
flexibilidades aos países em desenvolvimento. Por outro lado, os Estados Unidos 
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exigiram avanços em negociações setoriais, algo veementemente resistido, com 
base nas diretrizes do mandato de Doha – single undertaking (Officials..., 2009). 

O fator principal para emperrar a rodada nessa fase foi o aprofundamento da 
crise econômica dos países desenvolvidos. Ela diminuiu radicalmente a possibilidade 
de atenderem as demandas de Brasil, China e Índia. Como forma de contornar 
a paralisia, elevaram-se os exercícios de crítica à OMC. A mais contundente foi 
a de Susan Schwab, a ex-USTR americana, publicada na revista Foreign Affairs. 
Ela apresentou ao público a nova estratégia americana de reestruturar o mandato 
inicial da Rodada Doha, permitindo a celebração de acordos setoriais e optativos 
como forma de dar continuidade ao esforço de liberalização comercial. Nessa nova 
situação, haveria um afastamento de temas incômodos, como subsídios agrícolas, 
e o avanço em setores tradicionais, como tarifas sobre produtos industriais – além, 
é claro, de área novas de interesse dos países desenvolvidos (Schwab, 2011).15 Eles, 
ademais, poderiam ser concluídos só entre os interessados.

O Brasil resistiu à tentativa de implementar negociações setoriais. Em 2010, 
um estudo do Peterson Institute for International Economics indicou que haveria 
um ganho de US$ 8,9 bilhões com o sucesso da Rodada Doha. A alternativa à não 
conclusão de um acordo global, dessa maneira, era ruim para o país (Hufbauer, 
Schott e Wong, 2010, p. 12-13). Isso pode ser visto nas estimativas de ganhos de 
um acordo setorial predominantemente na área industrial. Enquanto o Brasil con-
seguiria somente US$ 100 milhões de aumento de exportações para 21 países, as 
importações seriam elevadas em US$ 3,9 bilhões (Brazil…, 2009a; Brazil..., 2011a).

Havia, ademais, crescente choque entre os países em desenvolvimento mais 
avançados (Brasil, Índia e China) com os de menor desenvolvimento relativo 
(LDCs, na sigla em inglês). Isso ficou nítido em meados de 2011, em uma dis-
cussão do Comitê de Negociações Comerciais da Rodada Doha. De um lado, os 
LDCs batalharam por uma agenda de acesso privilegiado, sem tarifas aduaneiras e 
sem quotas de seus produtos nos mercados internacionais. O governo americano, 
temeroso que a China utilizasse estes países somente como plataforma de reexpor-
tação, apoiou a iniciativa desde que pudesse ter certa flexibilidade em pelo menos 
3% das linhas tarifárias e fossem introduzidas regras de origem mais sofisticadas. 
Não foi a primeira vez que representantes dos Estados Unidos buscaram a divisão 
dos países em desenvolvimento como tática negociadora. Quando pressionado 
para eliminar subsídios sobre o algodão, Washington indicou que todos os países 
deveriam dar sua parcela de contribuição. Isso envolvia, especialmente, que Índia 
e China notificassem à OMC seus programas de apoio ao produto e consolidassem 
compromissos na área. Os dois países argumentaram que seus respectivos programas 

15. A defesa de uma rodada menos ambiciosa já estava presente desde o fracasso da Reunião Ministerial de Cancun, 
ver Carvalho (2010, p. 405).
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não causavam distorções nos mercados internacionais e demonstraram pouco 
interesse em se comprometerem. A questão, naturalmente, deixava o Brasil em 
posição desconfortável, pois seria um óbvio beneficiado (Kennedy, 2007, p. 339; 
Lamy..., 2011).

As negociações setoriais, em uma situação de fragilização dos países em 
desenvolvimento, levariam a uma ruptura do princípio do single undertaking e a 
uma “colheita antecipada”. Em 2011, vários países já abraçavam a tese e chegavam 
até a cogitar a introdução de novos temas na agenda de negociação, rompendo 
com o mandato original de 2001. O Canadá desejava fortalecer a relação entre 
comércio internacional e meio ambiente; Austrália e Índia buscavam aumentar o 
monitoramento sobre acordos regionais; a União Europeia tinha interesse em lidar 
com o tema da segurança alimentar (Australian..., 2011).

A proposta de flexibilização do mandato da Rodada Doha para uma colheita 
antecipada trouxe desafios para o Brasil. Desde a Rodada Uruguai, o país abraçou 
o single undertaking como pedra angular do sistema multilateral de comércio, por 
ser este um dispositivo essencial para que áreas de grande interesse dos países em 
desenvolvimento não fossem deixadas para trás nas fases finais de negociações, 
como era comum até a Rodada Uruguai. Diante da nova situação, as autoridades 
em Brasília decidiram abraçar uma interessante estratégia. Em vez de criticar essa 
demanda, ficando nas margens da corrente majoritária, decidiram apoiar a retó-
rica da colheita antecipada, mas desde que algumas condições fossem alcançadas. 
Primeiro, a Rodada Doha deveria comprometer-se a estudar o tema da flutuação 
cambial. Segundo, dois temas deveriam ser obrigatoriamente examinados – o uso de 
quotas tarifárias e agricultura (segurança alimentar, subsídios, créditos à exportação 
e outros tópicos). O Brasil, assim, apresentou-se não como parte procrastinadora, 
mas como ator disposto a fazer concessões, desde que o resultado de uma colheita 
antecipada fosse equilibrado para todas as partes do multilateralismo comercial e não 
um pacote que atendesse somente aos interesses dos países desenvolvidos. Convém 
indicar que, na ocasião, Brasil e China novamente não conseguiram harmonizar 
um mesmo discurso no tópico agrícola no âmbito do G20 (WTO G20..., 2012).

É relevante notar que a atuação junto aos BRICS permeou a forma como 
o país posicionou-se no tópico da colheita antecipada em 2011, no contexto da 
demanda americana de modificar o mandato da Rodada Doha para permitir a ce-
lebração antecipada de um acordo plurilateral em serviços. No encontro ministerial 
dos BRICS, o governo brasileiro conseguiu inserir um parágrafo indicando que a 
“colheita antecipada” deveria lidar antes de tudo com a promessa feita na Reunião 
Ministerial de Hong Kong (2005) de dar acesso livre de tarifas e quotas a produtos 
de países de menor desenvolvimento relativo, além de lidar com a agenda em algo-
dão e agricultura como parte integral de qualquer esforço de adiantamento. Assim, 
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com a legitimidade da declaração, quando Washington novamente tentou avançar 
na agenda plurilateral, Antonio Patriota, então ministro das Relações Exteriores 
brasileiro, indicou suas dúvidas com relação à possibilidade de tal iniciativa ser 
aceita pelo bloco (Brazilian…, 2011).

Nessa fase da Rodada Doha, o Brasil apresentou o nome do diplomata Roberto 
Azevedo como candidato ao cargo de diretor-geral da OMC. Era um perfil extre-
mamente técnico, experiente e com trânsito junto à comunidade negociadora de 
Genebra e às grandes capitais dos países desenvolvidos. O Brasil estava no auge de 
uma onda de otimismo. Ademais, a posição proativa da política externa brasileira e 
a disponibilidade de recursos permitiram o uso racionalizado, proativo e planejado 
da estrutura do governo, em especial do Itamaraty. Além do apoio presidencial, 
toda máquina diplomática foi colocada a serviço desse objetivo. Deve-se destacar, 
em especial, a atuação do embaixador Rui Pereira em Brasília.

A vitória, porém, não foi fácil. Havia, no início, nove candidatos e a cam-
panha durou seis meses. Quatro candidatos foram eliminados na primeira rodada 
de consultas e, na segunda, mais três. Sobraram Azevedo e o mexicano Hermínio 
Blanco. Duas questões pesavam contra o brasileiro. Primeiro, Blanco fora um dos 
arquitetos do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em 
inglês) – Azevedo, a despeito de sua experiência de quase duas décadas na OMC, 
não atuara em nenhum esforço de liberalização comercial equivalente. Segundo, 
o Brasil era visto como país protecionista. Como observamos, a crise em 2008 en-
sejou um aprofundamento de vários instrumentos restritivos por parte de Brasília. 
Faltava credibilidade (Brazilian…, 2013; WTO formally…, 2013).

A despeito das dificuldades, o Brasil saiu vitorioso, provavelmente com 
uma diferença de treze votos. Um fator relevante foi o papel desempenhado pelo 
português José Manuel Barroso na União Europeia, pois Reino Unido, França e 
Alemanha desejavam apoiar o mexicano. Outro fator importante foi o voto dos 
países africanos. Isso decorreu, de um lado, da ativa política brasileira para a região 
nos anos anteriores e, após a saída dos candidatos do continente, da campanha 
da África do Sul pelo candidato brasileiro – algo que talvez tenha decorrido dos 
elos construídos a partir das reuniões de cúpula dos BRICS (Diplomatic..., 2013; 
Vitória..., 2013; Genebra..., 2013).

Azevedo, ao assumir o cargo, reconheceu que a OMC teve papel central para 
evitar que o mundo mergulhasse em uma guerra protecionista em 2008. Sutil-
mente, criticou as negociações da Rodada Doha, apontou que a organização estava 
se “desgarrando do mundo real” e que assumiu com “um sistema completamente 
paralisado” (Roberto..., 2013; WTO going..., 2013). Seu pensamento era realista. 
Não imaginava batalhar para alcançar o ideal otimista lançado em 2001; o foco 
deveria ser nas janelas de oportunidades existentes – “Precisamos esquecer o que 
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gostaríamos de ter na rodada e procurar identificar o que é possível obter dela e, a 
partir daí, montar uma mesa de negociações que esteja voltada para esse enfoque”. 
O objetivo era alcançar o “mínimo razoável” (Precisamos..., 2013; Novo..., 2013). 
Foi uma importante nota de realismo, pois indicava a dificuldade de prosseguir 
tentando alcançar o mandato original da Rodada Doha.

No final de 2013, já com a liderança de Azevedo, houve mais um esforço 
para dar prosseguimento à Rodada Doha. A preparação para a Reunião Ministerial 
de Bali, que se realizaria em dezembro daquele ano, foi a ocasião na qual todas 
as partes reexaminaram seus interesses e buscaram identificar o conteúdo para 
um pacote mínimo. O aspecto mais importante dessa fase, do ponto de vista da 
posição brasileira, foi a forma como o país afastou-se da China e da Índia na fase 
preparatória. Sete meses antes do encontro, o país atuava junto com Estados Uni-
dos, Japão, México, União Europeia, Nova Zelândia, Colômbia e Austrália para 
flexibilizar os pontos de vistas mais radicais de forma a possibilitar uma agenda 
de convergência para a finalização da Rodada Doha (WTO Members…, 2013).

6 AGENDA DE BALI

Como observado anteriormente, após o início da crise, o governo brasileiro introdu-
ziu várias medidas com impacto negativo na agenda da OMC. Elas tinham caráter 
protecionista e decorreram da situação cambial, da expansão da concorrência dos 
produtos importados no mercado nacional, da retração dos mercados tradicionais 
e da visão neodesenvolvimentista que avançou no governo. O conjunto dessas 
medidas forma, todavia, visão parcial das ações do período. Há outro aspecto que 
deve ser examinado: a tentativa de reformar e simplificar a política de comércio 
exterior. Isso teve repercussão na agenda brasileira da OMC.

Em 2007, como forma de reagir à crise, o governo iniciou uma reforma voltada 
para a elevação da competitividade do comércio exterior. Segundo um estudo interno 
da Camex divulgado pelo governo, 36% das linhas tarifárias de importação e 20% 
das exportações do país sofriam de algum tipo de entrave não tarifário (Camex…, 
2008). Com base nesse estudo, em novembro de 2007 foi aprovada uma resolução 
para facilitar, simplificar e reduzir a burocracia no comércio exterior brasileiro – a 
Estratégia Nacional de Simplificação do Comércio Exterior. O setor privado foi ativo 
nesse processo, enviando dezenas de recomendações para os vários participantes da 
iniciativa. No ano seguinte, foram criados dois grupos de trabalho sobre o assunto 
e, em maio, uma primeira rodada de doze medidas já havia sido decidida. 

O foco, nesse momento inicial, foi a simplificação e a modernização dos 
procedimentos aduaneiros – algo envolvendo dezoito órgãos do governo. Essa ex-
periência positiva ganhou fôlego em 2011, com a criação do Plano Brasil Maior.16 

16. Ver Abdi (2014). Uma visão crítica do plano pode ser lida em Mattos (2013).
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Foram vários os resultados desse esforço, como a eliminação de 80% dos casos de 
obrigatoriedade de apresentação de documentação em papel no fluxo aduaneiro 
da Receita Federal e, mais importante, o lançamento do projeto de Portal Único 
do Comércio Exterior (Decreto no 8.229, de 22 de abril de 2014). 

Cabe observar que esses avanços domésticos se desenrolaram concomitan-
temente ao – e foram influenciados pelo – desenvolvimento do tema facilitação 
de comércio na agenda da OMC. Ele foi introduzido em 1996 conjuntamente 
com as áreas de competição, investimento e compras governamentais – chamados 
Temas de Singapura (TS). Os países em desenvolvimento (com exceção de Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Coreia do Sul e Paraguai) inicialmente foram contra o 
avanço da organização na questão temendo os seus custos de implementação. Em 
2003, a definição do escopo dos TS na rodada foi uma das causas que levaram ao 
colapso da Reunião Ministerial de Cancun (Woolcock, 2003).

Após essa crise, contudo, o tema facilitação de comércio foi separado dos demais 
e começou a ser examinado de forma mais positiva pelos países em desenvolvimento. 
Esse ajuste foi consequência da crescente convergência da comunidade epistêmica so-
bre o impacto que a simplificação, a padronização, a harmonização e a modernização 
dos procedimentos da área de comércio exterior podem ter nos fluxos comerciais, na 
receita governamental e no investimento externo direto (IED). Um estudo de 2005, por 
exemplo, indicou que o Brasil seria o maior beneficiário, na América Latina, do avanço 
da agenda, com ganhos superiores a US$ 0,5 bilhão anuais (Wilson, Mann e Otsuki, 
2005, p. 866). Além disso, com a paralisia da Rodada Doha, sem poder lidar com os 
pontos principais por serem demasiado conflituosos, a OMC apoiou a discussão de 
temas técnicos que pudessem avançar rápido, ser consensuais e ter resultados positivos 
na elevação do comércio internacional. Deu-se, nesse contexto, um sopro de vida às 
atividades do Grupo Negociador sobre Facilitação do Comércio da Rodada Doha. Em 
pouco menos de um ano, o trabalho foi acelerado e, na Reunião Ministerial de Hong 
Kong (2005), os ministros defrontaram-se com um texto de diretrizes. Na primeira 
versão de um esboço de acordo, em 2009, havia cerca de 1.700 trechos de textos sem 
consenso. Os anos seguintes foram de muito trabalho para elevar a convergência.

Em maio de 2013, após vários anos de implementação de reformas domésticas, 
o governo brasileiro reverteu sua posição recalcitrante no tema de facilitação (U.S. 
Other…, 2013). Em setembro, o embaixador Roberto Azevedo, já na posição de 
diretor-geral, pessoalmente liderou as negociações para destrinchar os obstáculos 
mais sérios e finais, antes da Reunião Ministerial de Bali, em dezembro de 2013. 
Segundo ele próprio, “o processo foi lento e penoso, com risco permanente de 
impasses incontornáveis” (Engman, 2005; Neufeld, 2014).17 

17. Sobre o conceito, ver Grainger (2008). O Plano de Trabalho dele foi lançado em novembro de 2014, a respeito, ver 
WTO. Work plan and schedule of meetings. TN/TF/1. 16 Nov. 2014, disponível em: <https://docs.wto.org>; e Azevedo 
(2014, p. 13).
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Na Reunião Ministerial, negociadores apreciaram dez rascunhos cobrindo 
três áreas: i) facilitação ao comércio; ii) agricultura; e iii) tratamento especial e 
diferenciado para países de menor desenvolvimento relativo. Inicialmente, havia 
mais de seiscentas passagens nas quais países não conseguiam alcançar o consenso. 
Paulatinamente, as resistências foram vencidas. Deve-se destacar, nesse processo, 
o tema dos subsídios ao algodão. Ele fora introduzido na Reunião Ministerial de 
Cancun da OMC (2003) pelo chamado Cotton Four – Benin, Burkina Faso, Chade 
e Mali. Eles exigiram a eliminação de todas medidas de apoio à produção e à ex-
portação do produto. Em 2004, um grupo de noventa países em desenvolvimento 
definiu que o tema fosse considerado fora da agenda agrícola (Kennedy, 2007,  
p. 339). Em Bali, conseguiu-se, entre outras coisas, que os mercados desenvolvidos 
eliminassem quotas e tarifas sobre o produto para países de menor desenvolvimento 
relativo e um monitoramento do tratamento especial e diferencial concedido aos 
demais exportadores.

No último minuto do encontro, um grupo liderado por Cuba tentou bloque-
ar um acordo sob o argumento de o processo negociador ter sido conduzido por 
um grupo pequeno de países e não ter se trabalhado com a questão de embargos 
econômicos. Apesar de estar longe do ideal de igualdade, a crítica do grupo foi 
certamente injusta. O novo diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevedo, 
encontrou-se com mais de 45 delegações durante o evento e seus esforços a favor 
da inclusão de todos os membros foi aplaudido em uma reunião informal de che-
fes de delegação – algo extremamente raro em encontros da OMC (Wilkinson, 
Hannah e Scott, 2014, p. 1035-1038). Ao final, conseguiu-se alcançar o consenso 
e, entre os vários resultados, finalizou-se um acordo sobre facilitação ao comércio, 
o primeiro a ser concluído em dezoito anos no âmbito do sistema multilateral de 
comércio (Doctor, 2015, p. 9).

O Brasil, em Bali, acabou aquiescendo à agenda dos países em desenvolvi-
mento que, no longo prazo, não são convergentes com o interesse do país – como 
uma cláusula da paz sob a justificativa da segurança alimentar e regras de origem 
especiais para países de menor desenvolvimento relativo. Isso foi um pré-requisito 
para o sucesso do encontro, pois a Índia aprovou, no mesmo ano, uma lei sobre 
segurança alimentar cujos instrumentos, subsídios e compras governamentais 
claramente violam o espírito das regras consolidadas na OMC. Os diplomatas 
brasileiros conseguiram, contudo, que as exigências para o uso de tais instrumentos 
fossem elevadas, de maneira a dificultar o seu uso (Doctor, 2015, p. 9; Wilkinson, 
Hannah e Scott, 2014, p. 1042).

A decisão brasileira de apoiar a inclusão do tema facilitação ao comércio no 
pacote de resultados antecipados da Rodada Doha foi histórica, e uniu o setor 
privado ao governo. Desde a Rodada Uruguai, o país defendeu o single undertaking 
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como pedra angular do sistema multilateral de comércio. As autoridades brasileiras 
viam nesse mecanismo uma garantia de que temas de seu interesse, como agri-
cultura, evoluíssem da mesma forma que os que eram interessantes para os países 
desenvolvidos, como facilitação ao comércio e serviços. Admissão de exceções a 
esse princípio só eram adotadas quando claramente beneficiavam o país, sem pre-
judicar concessões futuras em outras áreas. Esse era exatamente o caso do pacote 
de resultados antecipados aprovados em Bali. Segundo os ministros Mauro Vieira 
(Itamaraty) e Armando Monteiro (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior – MDIC), o resultado estava “em sintonia com as iniciativas do 
governo para modernizar a administração aduaneira nacional”,18 sendo convergente 
com as iniciativas em curso implementadas autonomamente pela administração, 
especialmente o Portal Único do Comércio Exterior.19 

Após o encontro em Bali, o representante brasileiro na OMC indicou que o 
país ainda não jogara a toalha de resultados abrangentes na Rodada Doha e clamou 
por um esforço concentrado como forma de superar impasses. Na reunião do Co-
mitê de Negociações Comerciais, de 14 de outubro de 2014, afirmou-se que, na 
ausência de sucesso na Rodada, o Brasil “faria uma pausa para reflexão” (Davos..., 
2015) pelo período necessário, pois não desejava compactuar com a tese de que um 
acordo mínimo (e equivocado) fosse melhor do que nada. O equilíbrio do sistema 
multilateral de comércio, nessa tese, era essencial para garantir o interesse perma-
nente brasileiro na OMC. Mais importante, os representantes do país em Genebra 
indicaram que, após a “colheita antecipada”, somente com resultados precisos e 
profundos em agricultura o país poderia avaliar o que conceder em outras áreas. 
Voltava-se, assim, para a posição tradicional de só aceitar avanço em novos temas 
após a resolução dos interesses do país, em especial agricultura (Doctor, 2015, p. 8; 
WTO, 2014; Davos..., 2015).

A situação, no entanto, era pouco produtiva para o diálogo. Em 2015, estava 
sedimentada a crença em Washington e em Bruxelas de que qualquer compromisso 
em agricultura deveria obrigatoriamente elevar o nível de compromissos e atacar 
práticas consideradas injustas por parte dos grandes países em desenvolvimento – em 
especial Brasil, China e Índia. Foi uma tese que acabou se alastrando. A Austrália, 
antiga aliada no Grupo de Cairns na Rodada Uruguai, aproximou-se do Canadá 
para atacar o Brasil e outros países em desenvolvimento no tema.20 

18. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1392557.pdf>. 
19. O princípio foi introduzido na Rodada Uruguai após insistência dos europeus e está apresentado na parte B(ii) da Decla-
ração de Punta del Este (Croome, 1995, p. 26). Sobre o Brasil na Rodada Uruguai, ver Caldas (1998) e Farias (2007). Debra 
Steger argumenta que, desde o início da OMC, o single undertaking é desrespeitado (Steger, 2007, p. 488-491) e foi avaliado 
como inadequado por vários trabalhos, como Jackson (2001), Kennedy (2011), Sutherland et al. (2004). Citação disponível no 
documento EMI no 00297/2015 MRE/MF/MDIC. Brasília, 8 set. 2015. Disponível no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados. 
20. Em um non-paper não oficial, os dois países indicaram que União Europeia, Brasil, Índia e China utilizam volumes 
de subsídios bem abaixo dos limites permitidos pela OMC, possibilitando uma consolidação de compromissos mais 
agressivos por esses países. Ver: <https://goo.gl/e54p3k>. Acesso: 10 jun. 2016. 
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Com a aproximação da Reunião Ministerial de Nairóbi, realizada em dezem-
bro de 2015, ficou cada vez mais claro que o obstáculo maior na Rodada Doha 
estava em Pequim e Nova Déli. As autoridades dos dois países bombardearam uma 
proposta de setembro de 2015 para paralisar a elevação de subsídios. Na Reunião 
Ministerial, enquanto China, Índia e Turquia demonstraram ser radicais defensores 
de um mecanismo especial de salvaguardas para agricultura, Brasil e Estados Unidos 
uniram-se do outro lado da mesa de negociação, demandando um equilíbrio de 
compromissos. Para completar, o Egito e vários países da América Latina, estes 
reunidos sob a Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (Cuba, Bolívia, 
Equador, Nicarágua e Venezuela), rejeitaram a proposta de pacote sob a mesa de 
negociação por não terem sido envolvidos no processo decisório (China…, 2015; 
India…, 2015). A declaração final do encontro reconheceu as divergências dos 
membros da OMC e apontou que mais trabalho deveria ser empreendido para se 
alcançar o consenso e, finalmente, chegar-se à conclusão da Rodada Doha.

7 CONTENCIOSOS

Ao negociarem acordos comerciais, os membros da OMC esperam que seus com-
promissos sejam cumpridos e, em caso de violação das expectativas, que exista um 
procedimento de solução de controvérsias adequado para corrigir esses desvios de 
conduta. A despeito de ter funcionado um mecanismo precursor no GATT, com 
a OMC criou-se um sistema jurídico de dois níveis (painel e apelação) com grande 
efetividade. Uma das principais consequências desse arcabouço para a Rodada Doha 
foi sua capacidade interpretativa, de forma que, mesmo na ausência de conclusão 
das negociações, as regras da organização avançaram consideravelmente após o 
fim da Rodada Uruguai.

O instrumento tem especial relevância para os países mais fracos, que têm 
à sua disposição um recurso para lidar com o unilateralismo dos mais fortes.  
O Brasil atua em contenciosos no sistema multilateral de comércio desde 1949. 
Historicamente, foi um dos seus maiores usuários, com peso muito maior do que 
sua participação nos fluxos de comércio internacional.21 

TABELA 1
Participação brasileira em contenciosos no sistema multilateral de comércio (1947-2015)
(Em %)

1947-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2015 Total

Reclamador 3,69 2,94 10,81 2,56 3,03 4,6

Demandado 2,01 4,86 2,16 2,56 2,02 2,75

Fontes: Busch e Reinhardt (2003); Leitner e Lester (2016).

21. Sobre o Brasil nos contenciosos internacionais, ver Shaffer, Sanchez e Rosenberg (2008).
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No marco desse estudo, o caso do algodão é especialmente relevante. O con-
tencioso iniciou em 2002, quando o Brasil questionou, na OMC, o regulamento 
do governo americano sobre garantia de crédito à exportação ao produto. O país 
saiu vitorioso em 2005 e, em 2007, um relatório da apelação reafirmou a vitória. 
As consequências da decisão do sistema de solução de controvérsias da OMC foram 
profundas. O Brasil conseguiu inédita vitória sobre a maior potência do mundo, 
em um de seus mais complexos programas de subsídios do mundo. Parlamentares 
e grupos de pressão de distritos beneficiados pelos fartos subsídios do algodão agora 
enfrentavam, no Capitólio, em Washington, uma poderosa força externa (Brazil…, 
2011b). Apesar de ser o único demandante do caso, desde o início o país articulou-se 
com organismos não governamentais, como a Oxfam, e com países de menor desenvol-
vimento relativo afetados pelos subsídios americanos – como Chade, Benin, Burkina 
Faso e Mali (Shaffer, Sanchez e Rosenberg, 2008, p. 463). Essas alianças repercutiram 
favoravelmente o caso na Rodada Doha e elevaram a atenção ao tema. Mesmo assim, 
em 2009, o governo americano ainda demorava para acatar a decisão da OMC. 

O Brasil, nesse contexto, enfrentou um dilema. Precisava sinalizar que re-
taliaria os Estados Unidos para incentivar o país a cumprir a decisão da OMC, 
mas enfrentava dificuldade em penalizar sua própria economia. Isso porque 95% 
das importações brasileiras oriundas dos Estados Unidos eram de bens de capital, 
bens intermediários e outros produtos utilizados na economia. Barreiras sobre essa 
corrente comercial seriam equivalentes a um tiro no pé. Além disso, não seriam 
estímulo poderoso para incentivar a aplicação do relatório do Órgão de Apelação. 
Foi por essas razões que o país procurou que a autorização de retaliação fosse em 
direitos de propriedade intelectual (WTO Gives…, 2009).

Após a Camex publicar uma lista de 21 medidas em propriedade intelectual 
afetando patentes em medicamentos, produtos químicos, biotecnologia, música, filmes, 
livros e software, os americanos concordaram em fazer modificações em suas regras 
domésticas para cumprir a decisão da OMC. Os Estados Unidos pagariam US$ 147 
milhões por ano em assistência técnica e ajuda ao setor algodoeiro brasileiro, enquanto 
o Brasil não buscaria a autorização para impor US$ 830 milhões em sanções sobre 
importações americanas. O acordo previa que os pagamentos continuariam até que 
uma nova legislação agrícola retirasse os dispositivos que conflitavam com as regras 
internacionais (Brazil…, 2010; U.S. Agrees..., 2010; Ridley e Devadoss, 2012, p. 149).

O arranjo negociado com o governo americano teve alcance muito maior do 
que só a política de subsídios ao algodão. A atípica negociação, ao invés de levar ao 
fim do programa de subsídios, levou a compromissos inovadores. Além do desem-
bolso de recursos, os americanos comprometeram-se a considerar a viabilidade de 
permitir uma maior importação de carne bovina brasileira no mercado americano. 
Isso levou, em meados de 2011, a um processo por parte do governo americano para 
permitir a importação de carne de quatorze estados brasileiros (Groups…, 2011).
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A vitória, contudo, foi temporária. Os interesses de Brasília estavam na mu-
dança permanente da política de subsídios do algodão e isso só seria alcançado com 
a reforma da lei agrícola americana. O diplomata brasileiro Roberto Azevedo, em 
viagem a Washington em outubro de 2012, deixou claro que o país estava pronto 
para introduzir retaliações, inclusive em propriedade intelectual, caso a nova Farm 
Bill não lidasse de forma permanente com as políticas condenadas pela OMC. 
Durante a tramitação do projeto de lei, muitos em Washington acusaram o Brasil 
de microgerenciar a política agrícola do país. A tese não era desprovida de razão. 
Na capital americana, representantes brasileiros tentavam fazer com que a nova 
legislação agrícola americana internalizasse vários aspectos da agenda do G20 na 
Rodada Doha. Até os beneficiários de subsídios confessavam ser impossível não 
proceder a uma reforma para aplacar as demandas brasileiras (Brazil…, 2012c; In 
Face…, 2012).

O Brasil só conseguiu esse poder após a decisão da OMC. Houve, contudo, 
trabalho suplementar de mobilização política. O risco potencial de retaliação foi 
incentivo para o país aliar-se com vários poderosos grupos de interesses americanos – 
como a Câmara de Comércio. Aqui, cabe destacar, igualmente, o ativismo da 
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa). A organização atuava 
no caso desde o início do contencioso, mas em 2013 estabeleceu contato direto 
e secreto com associações de produtores, burocratas e parlamentares americanos 
(Industries…, 2013). 

A nova Farm Bill foi aprovada em janeiro de 2014, com referência explícita 
ao contencioso entre os dois países, mas contendo diversos instrumentos ques-
tionáveis. A Camex autorizou o governo a iniciar outro painel na OMC, mas o 
Itamaraty preferiu adiar tal medida para negociar. Um acordo foi alcançado em 
outubro de 2014, com um pagamento de US$ 300 milhões para o setor algodoeiro 
brasileiro, mudanças na legislação de subsídios americanos e uma “cláusula da 
paz”. O arranjo foi praticamente o mesmo negociado pela Abrapa no ano anterior 
com o setor produtivo americano. A maior vitória foi o fato de o Brasil ficar livre 
para, após consultas, atacar subsídios semelhantes em outros setores da agricultura 
americana na OMC.

Ao final, novamente, o Brasil manteve “substancial autoridade” na formulação 
da política doméstica americana e o programa de apoio ao algodão foi “sensivelmente 
reformado” como consequência do caso. Essa influência não passou despercebi-
da, e a mídia e a classe política americana criticaram severamente o arranjo, por 
utilizar recursos dos contribuintes para financiar um país estrangeiro (Glauber e 
Westhoff, 2015; Ridley e Devadoss, 2012, p. 159; Schnepf, 2014, p. 13; Brazil..., 
2014; Trade…, 2013; U.S. Brazil…, 2014).
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8 CONCLUSÃO

Este capítulo examinou a atuação brasileira na OMC, privilegiando o marco 
temporal que vai de 2008 a 2015. A análise desse período guarda relevância por 
compreender um período particularmente sensível nos âmbitos doméstico e interna-
cional. No primeiro plano, passou-se de uma situação inicial de pujança para uma 
crise sem precedentes. Adicionalmente, a liderança de Lula, um presidente atento 
e preocupado com o tema da OMC, cedeu lugar a uma sucessora sem interesse 
equivalente. No plano internacional, por sua vez, passou-se da crise dos países 
desenvolvidos e o otimismo com os países emergentes para uma situação quase 
generalizada de estagnação da economia global, com o perigoso avanço de coali-
zões protecionistas na política doméstica das capitais mais relevantes do Ocidente.

Foi no âmbito desses choques que ocorreu um ajuste sísmico do processo 
decisório da OMC, com inclusão de Brasil, China e Índia nas conversas mais 
estratégicas. Talvez por essa nova arquitetura, a rodada tenha tanta dificuldade 
em ser concluída e o Brasil enfrente obstáculos para lidar com a transição de ser 
um outsider para estar no núcleo decisório (Burges, 2013a, p. 291). Esta situação 
decorreu do reconhecimento do potencial econômico do país. É inegável, no 
entanto, considerar como fator relevante a “habilidade em reunir seguidores para 
apoiar sua agenda e interesses nacionais” (Gardini, 2016, p. 9) no âmbito da Rodada 
Doha. Isso foi conduzido por intermédio da estratégica de salientar a colaboração 
e a identidade comum no seio dos países em desenvolvimento, além de exercer 
uma diplomacia orientada para o consenso e não para a imposição de seu ponto 
de vista (Gardini, 2016, p. 15). 

Deve-se examinar três aspectos dessa questão. Primeiro, este capítulo de-
monstrou o que David Bosco e Oliver Stuenkel apresentam como dissociação da 
retórica desenvolvimentista com a realidade do multilateralismo brasileiro (Bosco e 
Stuenkel, 2015, p. 17). Assim, com a crescente atuação do país no processo decisório 
da OMC, não é mais possível se apresentar como marginalizado do sistema. Caso 
permaneça em tal posição no futuro, isso colocará o país em situação desafiadora. 

Segundo, há repercussões mais gerais para a política externa brasileira.  
A atuação brasileira na OMC foi um caso claro do que Letícia Pinheiro e Gabrieli 
Gaio (2016, p. 68) denominam de “capacidade de liderar parceiros regionais em 
tópicos globais”. Mas isso não significa que esse status foi automático e muito menos 
perene. Não havia, assim, um mandato implícito dado pelos vizinhos (Pinheiro e 
Gaio, 2016, p. 68 e 86). As negociações da Rodada Doha demonstram, ademais, 
várias instâncias de conflitos regionais que acabaram fragilizando a posição externa 
do país, confirmando o que Andrés Malamud aponta como uma dificuldade do 
Brasil de ter seguidores na América Latina (Malamud, 2011).
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O terceiro aspecto decorre das contraditórias pressões ao enfrentar o protecio-
nismo dos países em desenvolvimento na área agrícola. Com efeito, se, em 2003, 
o sucesso da Rodada Doha passava por cortes dos subsídios agrícolas nos Estados 
Unidos, pela liberalização agrícola na Europa e por melhor acesso a mercados em 
produtos industriais nos países em desenvolvimento, posteriormente, a esse tripé 
foi adicionada a necessidade defensiva de muitos países em desenvolvimento de 
preservar seus mercados agrícolas.22 Diante dessa situação, o Brasil enfrentou duas 
opções. De um lado, aquiescer ao protecionismo como forma de manter-se na lide-
rança do grupo e viabilizar seus complexos interesses; de outro, brigar pela abertura 
desses mercados, que são exatamente os com maior potencial de crescimento futuro. 

No início da Rodada Doha, como foi analisado, o país optou pela via da 
acomodação, o que ocasionou sacrifício de alguns aspectos de seu interesse para 
buscar elevar seu reconhecimento como líder (Doctor, 2015). Com o tempo, no 
entanto, ocorreram várias fissuras com Argentina, China e Índia – aliados centrais 
nas negociações. Ademais, em alguns tópicos, o país viu-se decididamente ao lado 
do governo americano e de países mais comprometidos com o avanço da libera-
lização comercial, mesmo com o potencial de levar a sacrifícios na área industrial 
dos países em desenvolvimento. 

O país, durante o período analisado neste capítulo, a despeito de sua expansão 
econômica, continuou insulado, pouco integrado nas cadeias produtivas internacionais 
e, ainda que existam exceções, crescentemente voltado para soluções autossuficientes 
e restritivas no âmbito da sua política de comércio exterior (Porzecanski, 2015, p. 
143). Ademais, talvez tenha sido exagerada a expectativa de que o mundo passava 
por uma “mudança tectônica do balanço de poder global” (Baracuhy, 2011, p. 
341). O protecionismo decorrente de uma visão neodesenvolvimentista, além da 
crise econômica, ocasionou a introdução de diversos instrumentos que desafiaram a 
credibilidade externa do país. Nesse contexto, fica claro que a defesa do legalismo e 
do multilateralismo como forma de regular o comércio internacional não é só uma 
ferramenta para lidar com as grandes potências (Maia e Taylor, 2015, p. 53). Como 
a Rodada Doha demonstra bem, o país tem um telhado de vidro em termos de 
protecionismo. Daí a preferência em sempre buscar a conciliação e não a retaliação – 
mesmo quando teve direito para tanto. Isso faz parte de uma defesa de precedente 
e não de um apego ideológico ao jurisdicismo diplomático. 

É necessário apreciar dois aspectos adicionais sobre a inserção brasileira 
na OMC. O primeiro é a tese de que o Brasil pouco auferiu ganhos com o 
multilateralismo comercial durante a Rodada Doha. Ainda que não se tenha 
alcançado o resultado amplo previsto pelo mandato de 2001, o resultado positivo 

22. Sobre o tripé original, ver (Baracuhy, 2011, p. 353).
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em vários contenciosos (como o do algodão), a não explosão do protecionismo 
nos países desenvolvidos e a Agenda de Bali trouxeram ganhos tangíveis ao país. 
O segundo é sobre a economia política da ação brasileira na OMC. O início 
do marco temporal desse estudo foi caracterizado por uma coalizão de forças 
nacionalistas decidida a promover um fortalecimento de segmentos específicos 
do setor privado. Pela narrativa convencional, essa situação teria perdurado até 
o início de 2016. Foi demonstrado aqui, no entanto, que a transição começou, 
ainda que marginalmente, na administração Dilma. O país aceitou disciplinas 
até pouco tempo impensáveis de serem internalizadas no ordenamento jurídi-
co doméstico. Além da Agenda de Bali, convém citar a ratificação do Quinto 
Protocolo de Serviços, a remoção do teto para investimento de estrangeiros em 
serviços de TV a cabo, a permissão de oferta transfronteiriça de serviços de se-
guro e a permissão de investidores externos para construir, administrar e operar 
aeroportos (WTO, 2013).

Por fim, deve-se concluir indicando as transformações operadas no mandato 
da Rodada Doha. Durante o GATT, para conclusão de um ciclo negociador, era 
essencial a concordância dos Estados Unidos e da União Europeia sobre o pacote 
básico de compromissos. Atualmente, a situação é bem mais complexa. Primeiro, 
os países em desenvolvimento foram fortalecidos em termos de legitimidade, sendo 
muito difícil obrigá-los a um consenso inadequado aos seus interesses fundamen-
tais – principalmente os maiores, como África do Sul, Brasil e Índia. Segundo, a 
acessão da China e, posteriormente, da Rússia, introduziu dois relevantes pontos 
de veto na dinâmica negociadora em vários tópicos. Esses dois países, por terem 
passado por processos de acessão recentes, cujos sacrifícios foram pesados em 
termos de compromissos, não estão eufóricos para concluir a Rodada Doha, pre-
ferindo usufruir, no momento, dos benefícios recém-auferidos (Brink, Orden e 
Datz, 2013, p. 199).

A transformação principal, contudo, foi na posição da OMC na regulação 
do comércio internacional. Na sua criação, em 1994, pensou-se que ela era the 
only game in town. Nas duas décadas seguintes, principalmente após a crise de 
2008, a maioria dos países voltou-se para a negociação de acordos regionais. O 
Brasil apostou na Rodada Doha e, agora, vê-se cercado de muralhas e isolado 
da dinâmica de recomposição de cadeias produtivas globais. Há sinais, nos 
últimos anos, de que está ocorrendo um reposicionamento da estratégia de 
inserção internacional do país. Existem indicações, como as crescentes pres-
sões protecionistas nas principais capitais do mundo, de que isso talvez tenha 
ocorrido tarde demais. 
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