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Resumo 

O objetivo dessa dissertação é discutir mais detidamente a relação entre a 
globalização do comércio internacional e o bloqueio ao desenvolvimento 
econômico proveniente das barreiras agrícolas lançadas pelos países 
desenvolvidos, em detrimento de determinados dos países em 
desenvolvimento, que possuem certas vantagens na produção de produtos 
agrícolas no cenário mundial. O novo panorama da economia mundial tem 
integrado progressivamente os países, tanto desenvolvidos como em 
desenvolvimento, de uma forma acelerada e sem retorno. Existem alguns 
poderosos elementos neste novo cenário, incluindo neste caso, o papel dos 
países centrais no gerenciamento dos mercados globais, com o objetivo mor 
de promover seus interesses e o próprio enfraquecimento dos Estados-Nação, 
característica típica do Neoliberalismo. No que tange ao comércio 
internacional, buscar-se-á uma análise comparativa entre as políticas de 
liberação comercial adotadas a partir da Rodada do Uruguai e o modelo atual 
de protecionismo estabelecido pelos países centrais. Nos termos mais gerais, a 
globalização descreve a crescente integração entre os países do mundo e, o 
comércio internacional, aliado a enormes crescimentos no movimento de 
capitais, à rápida expansão das TNC´sTP

1
PT e à mudança tecnológica é um dos 

propulsores mais poderosos dessa nova fase das relações econômicas 
internacionais. A pesquisa em tela buscará evidências para demonstrar que a 
grande dificuldade à frente das negociações dos países em desenvolvimento 
junto à OMC, como também nas negociações para a criação da ALCA estão 
ligados às commodities agrícolas.. O principal problema é que seu acordo 
agrícola assinado na Rodada do Uruguai permite que os países ricos usem o 
dumping no mercado mundial, com excedentes agrários subsidiados, 
estabelecendo preços que os produtores locais não podem enfrentar, 
aumentando dessa forma o valor de suas importações e diminuindo suas 
oportunidades de exportar. 

 
 
Palavras Chaves: Globalização, Comércio Internacional, Integração Regional, OMC (Organização 
Mundial de Comércio), Barreiras Agrícolas e ALCA. 

 

                                                 
TP

1
PT Empresas transnacionais 
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Abstract 

The objective of this dissertation is to hold an in-depth discussion on  the 
relationship between the globalization of the international trade and the 
blockage to economic development  of most  developing countries in the 
world as a result of  the agricultural barriers imposed by the developed 
countries. The new panorama of the world economy has been progressively 
integrating countries, both developed and underdeveloped, in an accelerated 
manner and with no going back. A few new elements can be found in this new  
scenario, including the role of the central countries in the management of the 
global markets with a view to promoting their own interests and the 
weakening of the nations. As far as the international trade is concerned, a 
comparative study  between the commercial liberalization policies which have 
been adopted as from the Uruguay Round and the current model of 
protectionism established by the central countries has been carried out. In 
general terms, the globalization describes an increasing interdependence 
between countries in the world, and views the international trade, together 
with an enormous growth in the circulation of capital, the rapid expansion of 
TNC´s and the technological advancement as one of the most powerful 
propellers of this new phase in the international economic relations. This 
research  has looked for evidence to demonstrate that a great difficulty facing 
the negotiations in developing countries connected to the World Trade 
Organization, as well as in the negotiations which set up FTAA, is connected 
to the agricultural commodities. The main issue is that the agricultural 
agreement signed in the Uruguay Round permitted the rich countries to use the 
dumping of the world market, with exceeding agricultural subsidiaries, 
establishing prices which the local producers cannot face, thus increasing their 
importation and diminishing their opportunities to export.         
 

Key Words: Globalization, International Trade, WTO, Barriers Agricultural and FTAA 
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1. INTRODUÇÃO 

O século XX foi precisamente um período de sucessão de crises e recomposição 

do capitalismo. Talvez por isso possa-se afirmar que a reconstrução mundial do capital, 

iniciada no pós-guerra, signifique uma modificação estrutural do capitalismo sem 

precedentes, algo como uma nova totalidade histórica, representada pela globalização 

neoliberal. 

As decisões político-institucionais, sobretudo a mudança na relação Estado-

Mercado em favor do último, decorrente da supremacia ideológica do neoliberalismo, têm 

papel fundamental nos processos que caracterizam a globalização.  

As vitórias eleitorais de Thatcher, na Inglaterra, e Reagan, nos Estados Unidos, 

pavimentam a trajetória triunfal das idéias neoliberais no mundo capitalista. O coup de 

grâce na esquerda é a queda do Muro de Berlim, em 1989. O menor intervencionismo 

estatal, uma das idéias principais dessa ideologia, significou, na prática, a 

desregulamentação de uma série de mercados e uma grande liberdade para as empresas 

privadas perseguirem as estratégias que julgam mais adequadas para enfrentar a nova 

concorrência. O ataque ao Estado do Bem-Estar e aos sindicatos intensifica-se em virtude 

de serem identificados como limitadores das estratégias privadas.  

Essa intervenção neoliberal nas principais economias mundiais se confunde com 

o fenômeno da Globalização, que, apesar de estruturado pelas mudanças econômicas, é 

multidimensional, invadindo os campos da política e da cultura, procedendo a uma tentativa 

de homogeneização de um novo padrão com tendências de implementações mundiais. 
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 O Fundo Monetário Internacional (FMI) define a Globalização como sendo: “a 

interdependênciaTP

2
PT econômica crescente em um conjunto de países do mundo, provocada 

pelo aumento do volume e da variedade das transações entre fronteiras de bens e serviços, 

assim como os fluxos internacionais de capital, ao mesmo tempo pela difusão acelerada e 

generalizada do uso de produtos baseados nas tecnologias desenvolvidas pelos países 

centrais”  (WOLF, [1997], p.14)TP

3
PT. Percebe-se, de imediato, que essa definição possui um 

cunho estritamente econômico, deixando de lado a multidimencionalidade do próprio 

conceito de Globalização.  

Compreender a globalização contemporânea exige situá-la no contexto das 

tendências seculares do desenvolvimento histórico mundial, tendências essas que 

demonstram a importância do retrocesso histórico como variável explicativa para a 

globalização atual. Compreender a globalização é compreender essas fases distintas, seja 

quanto ao modo como esses sistemas se formaram, organizaram e reproduziram, suas 

diferenças geográficas e históricas, seja quanto às mudanças referentes às relações de poder 

inter-regionais. 

É interessante perceber que, com o aumento da integração global, tanto o âmbito 

das escolhas políticas estratégicas ao alcance de cada governo quanto a eficácia de muitos 

instrumentos tradicionais da política tendem a decrescer. Os Estados sofrem uma 

diminuição adicional do poder porque a expansão das forças transnacionais reduz o 

                                                 
TP

2
PT É importante deixar claro que tal dependência é bastante assimétrica em relação ao conjunto de países 

envolvidos no comércio mundial. 
TP

3
PT MARTIN WOLF, Artigo - Folha de S. Paulo dia 10/10/2004. Extraído do livro Globalization and Global 

Economic Governance" [Globalização e governança econômica mundial], publicado pela "Oxford Review of 
Economic Policy" em 1997. 
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controle que cada governo pode exercer sobre as atividades de seus cidadãos e dos outros 

povos. 

 Esses argumentos sugerem que o Estado está cada vez mais inserido em redes 

de interligações regionais e globais, permeadas por forças intergovernamentais e 

transnacionais, impossibilitado, em muitas situações, de decidir por si só seu próprio 

destino. Tal fato impõe-se como verdadeiro desafio à sua soberania e legitimidade.  

O estabelecimento e consolidação dos blocos econômicos não apenas é produto 

dessa nova fase capitalista como também está atrelada à índole econômica do 

desenvolvimento capitalista estritamente baseada no protecionismo internacional. 

  A regionalização é reconhecida como um processo fundamentalmente político. 

No entanto, não necessita ser antagônica ao processo de globalização, desde que ajude a 

aumentar a competitividade regional. Essa é a idéia original defendida pela CEPALTP

4
PT para 

acelerar o processo de integração latino-americana: denomina integração aberta ao 

processo em que a concorrência mais intensa entre capitais estabelecidos na região estimula 

o crescimento e a competitividade da América Latina em mercados globais.  

O fluxo comercial explodiu ao longo do século XX, saindo dos quadros dos 

tratados bilaterais típicos do século XIX onde, poucas nações, a exemplo da Grã-Bretanha, 

                                                 
TP

4
PT A CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – com base no diagnóstico de que a 

continuidade do modelo ‘primário exportador’ apenas perpetuaria o sub-desenvolvimento dos países latino-
americanos em função da tendência estrutural de deterioração das relações de troca da agricultura em favor da 
indústria, inspirou países da região como o Brasil à implementação de um novo modelo econômico pautado 
no processo de substituição de importações. 
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praticavam o livre-comércioTP

5
PT e as barreiras tarifárias e não-tarifáriasTP

6
PT eram bem menos 

importantes como cláusulas condicionantes do comércio do que viriam a ser na passagem 

para o século XX, sobretudo, depois da grande crise de 1929.   

É crucial entender que tais mudanças estão sendo cristalizadas em documentos 

legais que passam a reger as relações internacionais, como o Acordo do GATT, que deu 

origem à OMC em 1994, ou nas condicionalidades exigidas pelas instituições multilaterais, 

como é o caso das recomendações emanadas do Consenso de WashingtonTP

7
PT, estabelecido 

em 1989, para a América Latina. Em ambos os casos, as obrigações exigidas dos países em 

desenvolvimento, para que sejam considerados membros plenos do sistema internacional e 

partners confiáveis na globalização, são consideravelmente aumentadas. 

A marginalização dos países pobres é, certamente, um fato importante no 

cenário internacional e reflete a polarização existente. As assimetrias transcendem a esfera 

econômica (produtiva, comercial, tecnológica e financeira) e atingem as dimensões 

políticas e militares. Segundo GONÇALVES ([2000], p.37), a realpolitik baseia-se nessa 

hierarquia de poderes no cenário internacional. Além do aumento do gap tecnológico, 

grande parte dos países em desenvolvimento experimentaram um aumento significativo da 

sua vulnerabilidade externa, principalmente como resultado do processo de abertura 

econômica.  

                                                 
TP

5
PT O livre comércio é uma situação na qual o comércio internacional se dá sem qualquer tipo de barreira 

tarifária ou não-tarifária. Entende-se por comércio internacional a compra e venda de mercadorias e serviços 
entre residentes e não-residentes de um país. 
TP

6
PT Por barreiras tarifárias entendem-se as tarifas incidentes sobre os produtos importados. Por barreiras não-

tarifárias entendem-se restrições como regulamentos sanitários, de saúde, ambientais, normas técnicas e 
padrões de segurança. 
TP

7
PT O "Consenso de Washington" foi uma síntese de idéias liberais elaborada em 1989 por um grupo de 

economistas do Instituto Internacional de Economia, que tinha entre outros objetivos,  diminuir o tamanho do 
Estado, privatizar estatais e liberalizar o comércio e o fluxo de capitais. 
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E é dentro desse processo de abertura econômica que será analisada a situação 

da agricultura mundial, baseada no processo concorrencial entre os países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. O ponto central que se pretende tratar aqui é a questão do acesso a 

mercados agrícolas, a redução de barreiras tarifárias e não-tarifárias e também questões que 

influenciam a competitividade intencional dos países-membros da OMC e a própria 

competência dessa instituição como reguladora de tal processo de negociação comercial. 

Tendo em vista que a OMC não possui poder efetivo para fazer com que suas 

decisões sejam implementadas, ela acaba consolidando uma forte assimetria nas relações 

internacionais. Da mesma forma que outras organizações multilaterais, tais como o FMI e o 

BIRDTP

8
PT, a OMC acabou se tornando um poderoso instrumento de política econômica dos 

países desenvolvidos. Nesse sentido, sua legitimidade à retaliação fornece um respaldo 

importante na esfera legal para os países poderosos em processos de conflito com países 

fracos (GONÇALVES, [2000], p.25). 

O Brasil, por exemplo, já sente os efeitos dessa nova tendência concorrencial, 

através da proposta americana de constituição de uma Área de Livre Comércio das 

Américas (ALCA) e nas negociações bilaterais sobre um melhor acesso de produtos 

agrícolas brasileiros (suco de laranja, açúcar, frango congelado etc.) ao mercado americano. 

O governo americano já afirmou que o acesso atual só será ampliado se, no âmbito das 

negociações da ALCA, o Brasil efetuar propostas mais ambiciosas de acesso ao seu 

mercado de telecomunicações, serviços financeiros e de compras governamentais. Vale 

dizer, na América Latina e no Brasil, em particular, a liberalização comercial negociada na 

                                                 
TP

8
PT BIRD – Banco Mundial 
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Rodada UruguaiTP

9
PT, a qual deu origem à OMCTP

10
PT, após profundas reformas nos regimes de 

comércio exterior de nossos países, não é ainda julgada suficiente para os interesses 

americanos.  

O protecionismo americano é um dos maiores obstáculos a serem enfrentados na 

negociação da ALCA. A tarifa média aplicada aos 15 principais produtos de exportação 

brasileiros aos EUA é de 46%, ao passo que a tarifa média brasileira para os 15 principais 

produtos norte-americanos importados pelo Brasil é de apenas 14%. 

Os Estados Unidos buscam acelerar o comércio de diversos setores, à exceção 

do agrícola. É seu interesse manter o ritmo lento e respeitar as definições feitas no âmbito 

da OMC, organização dentro da qual a União Européia trata de retardar qualquer avanço 

em termos de agricultura. 

A economista Lia Valls PEREIRA, da FGV-RJ (2001), analisou cenários de 

crescimento do PIB brasileiro na hipótese de supressão geral de tarifas de comércio com a 

                                                 

TP

9
PT A Rodada do Uruguai ocorreu entre 1986 e 1993, sendo que, desde então, o Gatt se transformou na 

Organização Mundial de Comércio (OMC). A Rodada Uruguai trouxe novas reduções tarifárias nos bens 
industriais, aumentando a exposição dos países ao livre comércio. Dos temas tratados, o mais polêmico foi o 
protecionismo agrícola e seus impactos negativos sobre o comércio. Pela primeira vez, a agricultura passou a 
contar com regras de conduta, disciplinas e procedimentos para solucionar disputas comerciais. Isso 
significou a fixação de um teto para a escalada de subsídios que vinha ocorrendo. Os subsídios agrícolas 
foram enquadrados dentro de limites máximos permitidos, além da fixação de níveis mínimos de acesso aos 
mercados dos países mais ricos.  

TP

10
PT Criada em fevereiro de 1994, por meio do Acordo de Marrakesh, entrou em vigor em 1º de janeiro de 

1995, com credencial formal para disciplinar o comércio internacional, inclusive com poder de solução de 
controvérsias nesse campo, diversamente do caráter efetivamente protocolar dos acordos firmados no âmbito 
do GATT, desde 1947. A constituição de uma organização com a natureza da OMC foi conseqüência 
inevitável da abrangência, diversidade, complexidade e potencial político conflitivo dos produtos resultantes 
da ‘Rodada Uruguai’ do GATT (1986 a 1993). Note-se que, com a citada Rodada, foram incluídas, pela 
primeira vez, discussões e acordos sobre temas delicados, como agricultura, têxteis, propriedade intelectual, 
investimento e serviços. 
 

 12



 
 

 

União Européia (UE) e com a ALCA. No primeiro caso, as simulações indicam expansão 

econômica entre 1,06% e 1,31%. No segundo, crescimento muito menor, entre 0,3% e 

0,6%.  

A “simulação de laboratório” é um argumento para o debate, mas não um 

cenário plausível. Os Estados Unidos e a União Européia não estão dispostos a abrir mão de 

suas legislações protecionistas em nome de um acordo com o Mercosul. 

Segundo PEREIRA ([2001], p.72), os estudos da formação, dos desdobramentos 

e das perspectivas de um projeto de integração sub-regional como a ALCA são, pelos 

inúmeros aspectos que o compõem, uma tarefa complexa. A princípio, deparamo-nos com 

questões teóricas relevantes, (a exemplo do estágio de natureza das transformações do 

sistema capitalista de produção); passando pela importância e o retorno do conceito de 

territorialidade além do problema da identidade, da herança cultural e do capital cultural. 

Tem-se também o caso do México, que é freqüentemente trazido à tona nos 

debates da ALCA. A experiência do Nafta, que já dura mais de 10 anos, serve de 

estrondoso alerta sobre as trágicas perspectivas decorrentes da imposição da ALCA em 

todo o continente americano. É certo que houve maior fluxo de capital externo para aquele  

país – que atingiu US$ 36 bilhões entre 1998/2000. Mas, no mesmo período, o déficit em 

conta corrente, resultado da remessa de juros e lucros para o exterior, em especial para os 

EUA, foi de US$ 48 bilhões. 
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Percebe-se, então, que tal país é um bom exemplo de como o Brasil deve lidar 

com a ALCA. A integração é um fato que se precisa assimilar de modo decisivo, e a 

experiência mexicana no Nafta é uma oportunidade para o Brasil encaminhar suas ações. 

Se a ALCA não for um acordo equilibrado nas concessões de parte a parte, 

notadamente do contexto agrícola, o Brasil corre o risco de ter mais perdas do que ganhos, 

o que tornaria a integração indesejável para a economia como um todo (JANK & 

NASSAR, [2001], p.113).  

Segundo KATZ (2004), em um ambiente de livre comércio, só é possível evitar 

que alguns sejam, sempre ou eventualmente, perdedores, se for construído algum tipo de 

mecanismo que administre essa relação e, quando necessário, redistribua os resultados de 

forma a tornar o arranjo atrativo para todos. 

Para COSTA LIMA ([2003], p.27), o adiantado da agenda ALCA torna urgente 

uma maior clareza das autoridades do Mercosul e, ainda mais, uma definição que venha a 

impedir a dissolução desse bloco nos trâmites da ALCA. 

1.1 OBJETIVO 

A questão que nos preocupa é discutir mais detidamente a relação entre a 

globalização do comércio internacional e o bloqueio ao desenvolvimento econômico 

proveniente das barreiras agrícolas lançadas pelos países desenvolvidos em detrimento da 

maioria dos países em desenvolvimento, notadamente o Brasil. 

No que tange ao comércio internacional, buscar-se-á uma análise comparativa 

entre as políticas de liberação comercial adotadas a partir da Rodada do Uruguai e o 

modelo atual de protecionismo estabelecido pelos países centrais. 
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1.2  ESTRUTURA DO TRABALHO 

Para apontar o funcionamento e as características inerentes ao sistema de regras 

observados no âmbito da OMC, bem como as relações existentes entre os dois maiores 

negociadores da provável ALCA (Brasil e EUA), este trabalho fará uso de ilustrações 

gráficas e dados tabulados, com o intuito de demonstrar as condições e efeitos sobre o 

desenvolvimento de acordos comerciais realizados entre os membros. 

Nesse intento, serão discutidos aqui os efeitos da abertura comercial iniciada na 

década de 90, provenientes da Rodada Uruguai, além de suas conseqüências no tocante ao 

comércio mundial de produtos agrícolas; abordar-se-ão, ainda, os efeitos da diminuição das 

barreiras comercias, vistas como impedimentos à integração bem sucedida nos mercados 

globais, como também a tentativa, realizada por alguns países, de criar mecanismos 

protecionistas que possam vir a ser aceitos como medidas justas de proteção, mecanismos 

esses quase sempre duvidosos e prejudiciais aos concorrentes menos desenvolvidos. 

Um dos problemas da avaliação das barreiras comerciais é que elas assumem 

muitas formas e tamanhos diferentes. Isso dificulta a comparação dos danos infligidos aos 

países em desenvolvimento pelos países industrializados, cujos formuladores de políticas 

protecionistas são hábeis no disfarce dessas barreiras. 

Cabe salientar que as tabelas e gráficos aqui inseridos fazem parte do  

instrumento metodológico deste trabalho, o qual tem, na teoria do comércio internacional e 

na Economia Política Internacional, seu arcabouço teórico. 
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Os métodos e condições que tratam do comércio mundial serão discutidos à luz 

das negociações acordadas no âmbito do GATT/OMC, bem como das rodadas de 

negociações que sucederam a Rodada do Uruguai, buscando encontrar problemas 

relacionados ao conceito de livre comércio, diminuição das barreiras tarifárias, ao conceito 

de não-discriminação e tratamento diferenciado que os países não-desenvolvidos têm 

direito de utilizar. Esse último conceito surgiu do reconhecimento do fato de que os países 

se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento econômico, financeiro e 

tecnológico, tendo, assim, diferentes capacidades e necessidades. 

Desde o fim da Rodada do Uruguai, houve uma ampla erosão dos princípios 

subjacentes ao tratamento especial e diferenciado. Há uma necessidade urgente de se 

retornar a alguns dos princípios básicos do tratamento diferenciado e especial para garantir 

que não haja proibições por parte da OMC para políticas que promovam o crescimento e a 

redução da pobreza. 

Terminada a primeira parte que tratou basicamente da Introdução, Objetivos e 

Estrutura da Dissertação, a segunda parte deste trabalho faz uma análise das mudanças 

ocorridas entre os Estados-Nações a partir do conceito de abertura comercial, bem como da 

nova tendência neoliberal, na qual a participação mínima do Estado faz-se necessária. As 

teorias das relações internacionais são descritas para uma maior compreensão da temática. 

A análise de teorias mais recentes sobre o comércio internacional, a exemplo das 

neoclássicas e neoliberais, além da teoria da dependência cepalina, servirá de base para 

uma maior compreensão do que será proposto à discussão. Em seguida, ainda no capítulo 
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tratado, será feita uma descrição do processo de integração regional iniciado no século 

passado, juntamente com uma discrição dos blocos econômicos existentes na atualidade. 

A terceira parte procederá a um levantamento das políticas comerciais geridas 

pela OMC, das regras adotadas por essa instituição, bem como seu posicionamento a 

respeito de políticas protecionistas adotadas pelos países desenvolvidos no âmbito das 

negociações agrícolas, políticas que, indo de encontro aos acertos realizados ao longo da 

Rodada do Uruguai, são uma das razões pelas quais a integração nos mercados mundiais 

não está beneficiando totalmente os países mais necessitados, principalmente nas áreas em 

que eles possuem fortes vantagens comparativas. 

A última parte visa colocar o Brasil no centro da discussão a respeito de uma 

integração das Américas, sugerida pelos EUA e aceita pela grande maioria dos 

interessados. Por meio da construção e descrição de tabelas explicativas e de estatísticas 

simples, pretende-se demonstrar que o ingresso brasileiro na ALCA poderá ser um aspecto 

bastante negativo para seu setor agrícola, podendo a experiência mexicana servir de base 

para tal comparação. 
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U2. A MUNDIALIZAÇÃO DA ECONOMIA: O NOVO 

CENÁRIO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL  

U2.1 MUNDIALIZAÇÃO DA ECONOMIA E SUAS CONSEQÜÊNCIAS 
PARA O ESTADO-NAÇÃO. 

Desde a formação do Estado-Nação como entidade dominante na relação entre 

os povos e na construção interna das sociedades, as relações econômicas internacionais têm 

sido formuladas e construídas como um conjunto de relações entre países soberanos 

independentes, com fronteiras bem definidas e regras próprias de convívio político social.  

O traço fundamental das relações internacionais consiste na inexistência de 

uma ordem legal e de subordinação dos Estados a instâncias coletivas e superiores. A 

ausência de um poder comum e de uma ordem centralizadora no ambiente externo conduz o 

Estado a concorrer, cooperar ou mostrar-se indiferente em relação aos outros integrantes do 

sistema internacional (SEITENFUS, [2004], p. 76). 

É importante salientar que as relações econômicas internacionais, sendo um 

fenômeno complexo, não podem ser entendidas recorrendo-se apenas a alguns poucos 

modelos formais de análise econômica. A natureza das políticas comerciais estratégicas dos 

países envolvidos nessas negociações comerciais e suas implicações para a economia 

internacional podem ser, portanto, melhor compreendidas estudando-se a estrutura do 

comércio internacional em uma perspectiva baseada nos acontecimentos surgidos ao longo 

do século passado (GONÇALVES, BAUMANN, PRADO E CANUTO, [1998], p.55). 
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A crescente percepção de que o Estado pode influenciar as forças de mercado é 

um fator importante para explicar a emergência da economia política. Por outro lado, o 

próprio mercado é uma fonte de poder que influencía os resultados políticos (GILPIN, 

[2002], p.27) 

Embora o Estado e o mercado sejam aspectos distintos do mundo moderno, 

incorporando respectivamente a política e a economia, é óbvio que não podem ser 

separados de forma completa. O Estado influencia profundamente os resultados das 

atividades do mercado ao determinar a natureza e a distribuição dos direitos de propriedade, 

assim como as regras que regulam a conduta econômica. 

U2.1.1 O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA ECONOMIA MUNDIAL: ESTADO VS. 
MERCADO  

O Estado Nacional moderno e a Economia Internacional moderna surgiram 

quase que simultaneamente. O processo de integração de regiões e cidades e a formação do 

Estado Nacional foram processos ao mesmo tempo político e econômico. Em sua dimensão 

política, esse processo deu origem ao Estado Absolutista, enquanto que, em sua dimensão 

econômica, levou ao surgimento do sistema que ficou conhecido como Mercantilismo, 

sistema que argumentava o fato de ser o comércio bom somente quando levava a um 

excedente de exportação, ou seja, a um superávit constante (GONÇALVES, BAUMANN, 

PRADO E CANUTO, [1998], p.03). 

O papel do Estado como ideologia política e sua relação com o mercado 

constituem um tema central e controverso em toda a literatura sobre o desenvolvimento da 

política econômica internacional. Para o Estado, nação soberana, as fronteiras territoriais 

são necessárias para a unidade política e autonomia nacional. Para o mercado, é imperativo 
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eliminar todas as barreiras políticas ao funcionamento dos mecanismos de preços, 

possibilitando, assim, uma maior concorrência entre os participantes (GILPIN, [2002], 

p.28). 

A lógica do mercado liberal consiste em localizar as atividades econômicas 

onde elas são mais produtivas e lucrativas, trazendo, assim, vantagens na sua 

comercialização, enquanto que a lógica do Estado consiste em capturar e controlar o 

processo de crescimento econômico e de acumulação de capital (ibid., 29). 

A importância das causas comerciais, a captação dos recursos financeiros 

estrangeiros, a proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, a cooperação técnica 

internacional e a política de difusão cultural são atualmente temas de grande interesse dos 

Estados-Nação (apesar de não ser uma tendência homogênea), juntamente com temas 

bastante antigos, como segurança e manutenção da paz.  

A afirmação de novas forças internacionais, naquilo que Raymond Aron 

descreveu a partir do conceito de sociedade internacional como "uma totalidade que 

incluiria ao mesmo tempo o sistema interestatal, o sistema econômico e os movimentos 

transnacionais, as sociedades e as instituições supranacionais" (ARON, [1997], p. 27), 

supôs a ampliação da agenda internacional com a subseqüente ampliação, não só do 

número de atores estatais (que passaram, na Organização das Nações Unidas, de 143, em 

1990, para 200, em inícios do século XXI), mas também evidenciou a crescente influência 

de atores não-estatais (como empresas multinacionais e organizações não–governamentais) 

na política mundial. 
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Gilpin resume claramente a relação entre Estado e mercado, conforme se lê 

abaixo:  

“Uma economia de mercado traz benefícios e custos para uma sociedade. A 

especialização e a divisão do trabalho promovem o crescimento da economia e o aumento 

das riquezas dos países que participam do mercado. (...) De modo geral todos ganham em 

termos absolutos. (...) a economia de mercado impõe custos econômicos, sociais e políticos 

a determinados grupos, de forma que, em termos relativos, alguns se beneficiam mais do 

que os outros. Por isso, o Estado procura se proteger ao limitar os custos que incidem sobre 

esses grupos mais fracos” (GILPIN, [2002], p.41). 

Para uma síntese dos principais aspectos, podemos considerar três grandes 

momentos na evolução da discussão teórica: 

• o período que vai do segundo pós-guerra até o final dos anos 60, período 

de afirmação de uma heterodoxia estruturalista influenciada pelo 

keynesianismo dominante, de que resulta a defesa de uma intervenção 

ativa do Estado para corrigir a incapacidade do mercado influenciar 

adequadamente a formação do capital. 

• os anos 70 e 80 revelam o ressurgimento e a supremacia da economia 

neoclássica e, com ela, a colocação do tema da afetação dos recursos no 

centro da teoria do desenvolvimento econômico. 

• o final dos anos 80 e 90 marca o período em que se desenvolvem três  

perspectivas de análise da relação Estado-mercado no processo de 
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desenvolvimento econômico: por um lado, emerge uma nova reação 

heterodoxa à “Economia Política Neoclássica” (EPN), que apoiada em 

interpretações sobre o sucesso das economias asiáticas, recoloca a ênfase 

na acumulação do capital como motor do crescimento econômico e 

retoma a importância da política econômica ativa do Estado; por outro 

lado, os economistas do Banco Mundial empreendem uma revisão das 

suas posições teóricas dos anos 80, passando a defender a idéia de que a 

intervenção do Estado é essencial para o desenvolvimento econômico, 

desde que complementar e “amiga do mercado” (market friendly). Há, 

ainda, uma terceira posição, que se tornou dominante: a visão 

neoclássica, da não intervenção estatal tout-court ou neoliberal. 

Depois do protecionismo dos anos 30, o comércio internacional cresceu a ritmo 

sustentado no pós-guerra, atuando como indutor de modernização tecnológica e de ganhos 

de competitividade. De fato, segundo ALMEIDA ([2001], p.12), o ritmo de expansão do 

comércio internacional, naquele período, apresentou taxas consistentemente superiores ao 

crescimento do produto global, evidenciando o aumento da especialização, a diminuição 

dos custos de transportes e uma estratégia de market sharing por parte das empresas 

transnacionais. 

O comércio exterior, os fluxo de capitais, as transferências de tecnologias e a 

própria movimentação de pessoas eram vistas como atividades realizadas entre países 

soberanos, com as regras domésticas sobrepondo as internacionais. 
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O surgimento, após a II Guerra Mundial, de um sofisticado sistema de 

organizações internacionais, tanto no terreno político quanto no econômico, para prevenir a 

eclosão de conflitos e evitar o surgimento de crises financeiras internacionais, no sentido 

global e individual, começou a mostrar a importância de mecanismos de atuação 

supranacionais. 

Com o passar do tempo, a grande evolução da tecnologia, em praticamente todas 

as áreas do conhecimento humano, reforçou mais ainda a tendência de sobrepor a 

interdependência global à independência nacional. Embora de forma lenta e gradual, os 

Estados nacionais estão transferindo mais espaço no soberano poder de decisão para as 

regras econômicas internacionais. 

No comércio mundial, no movimento internacional de capitais, na propriedade 

intelectual e mesmo nas relações trabalhistas, as regras acordadas nos foros internacionais 

cada vez mais se sobrepõem às regras domésticas, com suas devidas exceções, como é o 

caso do Protocolo de Kioto. 

O paradigma de que o comércio internacional é um conjunto de atividades 

desenvolvidas entre nações soberanas baseia-se na pressuposição de que as atividades 

produtivas são realizadas dentro do espaço físico nacional e de que as transações e os 

investimentos são realizados entre firmas nacionais independentes. Uma característica da 

economia global, que limita o espaço de atuação dos governos nacionais, é o declínio da 

empresa nacional como a principal entidade da economia do país. 

Segundo Paulo Vizentini, há uma tentativa de esvaziar a soberania dos países: 
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“A redução da soberania dos Estados nacionais pode ser percebida até mesmo 

pela nova linguagem que impregnou as relações internacionais. Até a década de 1980, era 

comum referir-se a países como Brasil, México e Índia, por exemplo, como potências 

médias, potências regionais, Estados em desenvolvimento ou países recém-industrializados. 

Atualmente, são denominados mercados emergentes, tendo desaparecido as noções de 

Estado, nação, desenvolvimento, potência ou mesmo de projeto nacional” (VIZENTINI, 

[1999], p. 135). 

A competitividade apresenta-se como dinamizadora do capitalismo, enquanto a 

fluidez passa a ser elemento básico do capital financeiro e, para tanto, é essencial que haja a 

eliminação de barreiras entre as nações para que os investimentos possam movimentar-se 

sem os obstáculos produzidos pelos Estados. Então, as integrações representam uma forma 

protecionista ampliada do plano nacional ao regional, como forma de resistência coletiva de 

alguns Estados contra os efeitos da concorrência global (VIZENTINI, [1999], p.143). 

A tentativa de criação de uma identidade por meio da localização da sede da 

empresa, da fixação de um nome, de uma marca ou mesmo da origem histórica da 

companhia, para transmitir a idéia de uma empresa nacional no sentido tradicional é tentar 

obscurecer a realidade de uma economia integrada. Quando uma firma desenha um produto 

em um país, financia-o em outro, fabrica algumas peças em um terceiro e vende-o ao redor 

do mundo, de uma certa forma, cria um produto composto de nacionalidades distintas, 

apesar de os centros de administração em última instância, a produção tecnológica e o 

retorno dos lucros se darem no país-sede da empresa, mantendo-se a firma com 

nacionalidade própria. 
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U2.1.2 A TEORIA E PRÁTICA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS: 
PERSPECTIVAS ANALÍTICAS 

Toda teoria está vinculada a uma realidade observável. Assim, em um primeiro 

momento, ela pode ser definida como a forma de ordenar e externar nossa percepção da 

realidade. A sistematização do conhecimento lhe concede sentido e propicia uma 

explicação coerente (SEITENFUS, [2004], p.21).  

A teoria é um requisito prévio para a ação. Quer de maneira consciente, quer 

inconsciente, são as idéias a respeito da forma mediante pela qual funciona o mundo e as 

expectativas sobre os resultados que se buscam, que modelam as ações. A ação efetiva 

requer entendimento e, no processo científico, não existe entendimento sem teoriaTP

11
PT. 

As três tradições analíticas sobre as relações internacionais e as controvérsias 

resultantes não são de pouca importância. Direta ou indiretamente, as três tradições 

intelectuais dão forma às percepções do que é (e não é) importante nas relações 

internacionais, fornecem as bases analíticas segundo as quais funciona o mundo, servem 

como fonte de alternativas estratégicas para gerenciar problemas internacionais e, em 

última instância, constituem as bases das escolhas das decisões. É assim que os tomadores 

de decisão, tanto quanto os analistas, quer de forma implícita, quer explícita, recebem a 

influência desses enquadramentos intelectuais. E os tomadores de decisões, não menos que 

os analistas, devem estar conscientes das hipóteses sobre as quais se baseiam suas escolhas. 

                                                 
TP

11
PT "As relações internacionais envolvem o estudo de um grande número de "fatos" sobre o mundo. Entretanto, 

estes fatos são importantes só quando existe um enquadramento onde colocá-los . . . É a teoria a que 
proporciona o enquadramento. . . ." Ngaire Woods, "The Uses of Theory in the Study of International 
Relations," (Os Usos da Teoria no Estudo das Relações Internacionais), en Ngaire Woods, ed., Explaining 
International Relations Since 1945 (Explicação das Relações Internacionais desde 1945), (Oxford: Oxford 
University Press, 1996), p. 9. 
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Quem se dedicar seriamente às questões internacionais deve prestar atenção aos postulados 

do realismo, do liberalismo e do marxismo (ROSSTP

12
PT, [1999], p. 03). 

O objetivo aqui é não tentar resolver as diferenças entre as três perspectivas 

analíticas que normalmente são adotadas nos trabalhos dos estudiosos das relações 

internacionais (o realismo, o liberalismo e o marxismo), nem argumentar a favor de um à 

custa dos outros. Algumas diferenças, é possível dizer, são insuperáveis e, ainda que não o 

fossem, seriam necessárias mais do que estas poucas páginas para abordá-las. Portanto, o 

objetivo aqui é mais limitado: transmitir a essência de cada uma das tradições analíticas e  

identificar as hipóteses centrais de cada perspectiva. 

1) Realismo 

O realismo tem sido a tradição dominante no pensamento da política 

internacionalTP

13
PT. A distinta linhagem intelectual do realismo inclui, entre outros,  Maquiavel 

e Hobbes. Esse importante legado deu forma aos escritos de analistas mais recentes, tais 

como Hans Morgenthau, Kenneth Waltz e Raymond Aron. 

HobbesTP

14
PT nos ensina que, no início, todos os homens viviam no Estado de 

Natureza, sem estarem sujeitos a qualquer lei.  Viviam, na perspectiva de Hobbes, em 

estado de anarquia, pois, na ausência de um poder soberano, com sua inerente capacidade 

de fazer com que todos respeitem as leis por ele instituídas, cada Estado busca maximizar o 

                                                 
TP

12
PT Ver ROSS, Andrew L. (1999) em: A Teoria e Prática das Relações Internacionais: Perspectivas Analíticas 

em Disputa. 
TP

13
PT Eentre os nomes utilizados para as diversas versões desta perspectiva analítica, encontram-se: realismo 

clássico, neo-realismo, realismo estrutural, realismo ofensivo, realismo defensivo e realismo neoclássico. 
TP

14
PT HOBBES, Thomas. “Leviatã ou matéria, forma e poder de Estado eclesiástico ou civil”. 
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poder de intimidar os mais fracos e, simultaneamente, não ser intimidado pelos mais fortes. 

Por isso, não havia segurança, vez que a luta de uns contra os outros era constante. Para 

escaparem desse estado de guerra, os indivíduos estabeleceram entre si um contrato, pelo 

qual cediam todos os seus direitos a  um ator suficientemente forte para protegê-los contra 

a violência, dando origem a uma sociedade política, o Estado. Hobbes foi quem estabeleceu 

as diretrizes para a análise Realista, também conhecida como Realpolitik ou, ainda, Power 

Politics das relações internacionais contemporâneas. 

A preocupação central do realismo é a guerra e a paz. O realismo 

contemporâneo gira em redor de seis hipóteses principais. A primeira é que a política 

internacional é anárquica. A segunda, que o Estado constitui a unidade política mais 

importante, o ator fundamental no sistema internacional. As relações internacionais são as 

relações entre os Estados. Em terceiro, os Estados são atores unitários. Em quarto, os 

realistas também supõem que, para fins da análise, os Estados são atores racionais tanto 

quanto atores unitários. A quinta das hipóteses principais do realismo sustenta que o 

sistema internacional é o elemento mais importante na determinação do comportamento de 

um Estado. A sexta e última, é que, de todas as questões que manejam os Estados nas 

relações internacionais, os temas de segurança nacional, na forma em que têm sido 

concebidos tradicionalmente, são os que mais importam. Para os adeptos do realismo, o 

objetivo principal dos Estados é garantir a sobrevivência até na política internacional 

(ROSS, [1999], p.04). 
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2) Liberalismo 

O liberalismo é, especialmente nos EUA e na Europa Ocidental, a corrente 

intelectual que desafia o realismo. A estirpe intelectual do liberalismo que inclui Platão, 

Aristóteles, Grotius, Locke, Montesquieu, Rousseau, Kant, e, na economia, Adam Smith e 

David Ricardo não são menos distintos que a lista de expoentes do realismo. 

As relações internacionais são mais que a guerra e a paz; a guerra não é a única 

forma de conflito, e a paz não é a única forma de cooperação. A política internacional está 

impregnada de conflitos econômicos, ideológicos, culturais, sociais, religiosos e étnicos 

tanto quanto militares. A guerra não é a única ameaça à sobrevivência dos povos e dos 

Estados. 

Os liberais continuam disputando cada preceito ou hipótese que os realistas 

consideram primordiais. Em primeiro lugar, têm reparos ao caráter de anárquico que os 

realistas atribuem ao sistema internacional. Os analistas liberais estão de acordo com seus 

colegas realistas quanto ao fato de não existir uma autoridade política central dentro do 

sistema internacional que imponha ordem, proporcione segurança, resolva conflitos e exija 

decisões. Destacam, porém, que os Estados e os atores cooperam, mesmo dentro da 

anarquia, para que exista uma ordem, para melhorar a segurança, resolver conflitos e pôr 

em prática as decisões (ROSS, [1999], p.07).  

Os liberais dão grande importância às instituições internacionais, que funcionam 

mais como um espaço de interação do que de cooperação. Nesse espaço, haverá uma 

memória do passado que é importante para o futuro. Além disso, as organizações 
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internacionais criariam regras que todos deveriam seguir, estabelecendo um padrão de 

relacionamento e revelando que as interações entre Estados não são totalmente anárquicas, 

como afirmam os realistas. 

O alcance das relações internacionais é muito mais amplo do que os realistas 

reconhecem: implicam mais que as interações entre os Estados. Inclui também as atividades 

de uma verdadeira sopa de letras de instituições internacionais, mundiais, regionais e 

funcionais estabelecidas pelos Estados (tais como a ONU, UE, OEA, ASEAN, APEC, 

OCDE, FMI, BIRD) organizações não-governamentais (Anistia Internacional, CARE, 

Greenpeace, Oxfam e A Cruz Vermelha, entre outras), corporações multinacionais, 

organizações criminais, cartéis de drogas e indivíduos que operam através das fronteiras 

estatais (ibid., p. 08). 

Os liberais argumentam que a concepção realista de Estado como ator unitário 

somente serve para que os realistas não tenham que examinar de que forma são tomadas as 

decisões realmente, e como elas são implementadas. De acordo com os liberais, os realistas 

simplesmente não vêem a essência e a complexidade da política dentro e entre os estados 

(ou são demasiadamente cômodos para dar atenção a esses aspectos). 

Os analistas liberais rejeitam também o argumento realista de que as relações 

internacionais são por natureza conflituosas. Os benefícios mútuos que surgem da 

cooperação demonstram que a política internacional pode ser um jogo de soma-positiva. 

Para os liberais, em um mundo onde “o homem é o lobo do homem”, a 

sobrevivência seria o principal foco, mas, no âmbito econômico, não é assim: se um país 
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perde uma guerra comercial, isso não implica seu desaparecimento. Dessa forma, para eles, 

a sobrevivência não é essencial nas relações políticas econômicas, pois não se trata de um 

jogo de soma zero. Assim, surge uma nova definição de qual seria o jogo, segundo os 

liberais, em que as comunicações são possíveis pelo fato de ser um jogo repetitivo e o 

aprendizado ser cumulativo (a história é importante – path dependencyTP

15
PT), dando uma 

previsibilidade nas interações entre os estados e gerando uma cooperação. 

Os teóricos liberais, por nutrirem total confiança na capacidade normativa de 

seus postulados, acreditavam que as idéias de livre-comércio, democracia e regulação 

jurídica seriam suficientemente capazes de garantir a prosperidade e a paz no mundo. O 

livre-comércio produziria esses efeitos pelo fato de aproximar os indivíduos integrados a 

meios culturais diferentes. 

3) Marxismo 

As hipóteses subjacentes ao marxismo divergem de modo significativo daquelas 

sobre as que se apóiam o realismo e o liberalismo. Em primeiro lugar, os marxistas aceitam 

a ênfase que os realistas dão à importância do contexto internacional dentro do qual se 

produzem as interações. Sua caracterização desse contexto internacional, no entanto, difere 

fundamentalmente do que propõem os realistas. Não se concentram nas implicações de um 

sistema anárquico internacional, mas na economia política mundial. 

                                                 
TP

15
PT  De acordo com essa teoria, o curso da história é composto por longos períodos de equilíbrio entrecortados 

por momentos de crise, dos quais derivam novos arranjos que irão determinar o modus operandi dos agentes 
políticos do processo histórico.  
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A característica mais importante do sistema internacional não é nem a anarquia 

do realismo, nem o institucionalismo e a interdependência do liberalismo; senão que, para o 

marxismo, a característica mais importante do sistema internacional é o fato de ele ser 

capitalista. Por esse motivo, o que é crucial para seu entendimento não é a lógica política do 

sistema político internacional conforme percebida  pelo realismo ou pelo liberalismo, mas, 

sim, a lógica econômica do sistema mundial capitalista. 

Em segundo lugar, o desenvolvimento histórico da economia mundial capitalista 

é um elemento central para compreender sua lógica e funcionamento. Em síntese, a posição 

dominante de algumas sociedades e a posição subordinada de outras é o resultado do 

desenvolvimento e funcionamento do sistema mundial moderno, isto é, capitalista. 

Algumas sociedades se têm beneficiado a partir do desenvolvimento e funcionamento do 

sistema mundial capitalista, outras não. 

Em terceiro lugar, os atores mais importantes para os marxistas não são os 

Estados, mas as classes. Conforme escreveram Marx e Engels: "A história de toda a 

sociedade até hoje é a história da luta das classes"TP

16
PT, (MARX e ENGELS, [1967], p.79). As 

classes se definem por sua relação com os meios de produção. Os proprietários dos meios, 

ou os fatores, ou a produção – a terra, a tecnologia e o capital – constituem a classe 

dominante da sociedade – a burguesia ou os capitalistas, detentores dos meios de produção. 

Os empregados pelos proprietários dos meios de produção constituem a classe subordinada 

da sociedade – o proletariado, os operários, que só detêm para sobreviver da sua força de 

                                                 
TP

16
PT 74. Karl Marx e Friedrich Engles, The Communist Manifesto, (O Manifesto Comunista) (Harmondsworth: 

Penguin Books, 1967), p. 79. 
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trabalho. Assim, temos estruturas paralelas de dominação e subordinação, tanto em nível 

nacional quanto em internacional (ROSS, [1999], p.14). 

Os atores sobre os quais se concentram os realistas e liberais são, para os 

marxistas, pouco mais que ferramentas da classe capitalista dominante. Os Estados, as 

instituições internacionais, os partidos políticos e os grupos de interesse são úteis, são 

instrumentos a serviço dos interesses da elite governante do capitalismo. 

Em quarto e último lugar, enquanto os realistas consideram que a política 

determina a economia e, conforme os liberais, a interação entre a política e a economia 

impulsiona os acontecimentos, para os marxistas, a economia determina a política – a 

política está sujeita à lógica da economia. 

Em síntese, no que se refere às três concepções teóricas, tem-se que, para o 

realismo, os Estados são os atores mais importantes, têm unidade e racionalidade e a 

segurança nacional domina a hierarquia das questões internacionais. O liberalismo enfatiza 

a função dos atores não-estatais, manifesta que o Estado não é nem unitário nem totalmente 

racional e amplia a agenda da política internacional aos temas econômicos e sociais, 

estabelecendo o mercado como a entidade decisiva nas relações nacionais e internacionais.  

O marxismo, por sua vez, tem seu enfoque na natureza capitalista do sistema 

internacional, em seu desenvolvimento histórico, na dominação das sociedades industriais 

avançadas e na subordinação das sociedades menos desenvolvidas, bem como na forma em 

que as economias moldam os acontecimentos políticos. 
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U2.1.3 O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NO NOVO CENÁRIO 
INTERNACIONAL: BREVE INTRODUÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE COMÉRCIO (OMC) 

Ao final da Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, ao término da Segunda, a 

conjunção de vontades dos Estados fez nascer um novo ator. Pela expressão de um 

consentimento coletivo, os Estados delegaram funções específicas e delimitaram as 

Organizações Internacionais (OI). As Organizações Internacionais possuem caráter público, 

uma vez que só os Estados possuem representação plena. Adotam modelos institucionais 

diferenciados, que podem prever a transferência de poderes entre seus membros ou 

simplesmente constituir um fórum de contrato e cooperação (SEINTENFUS, [2004], p. 70). 

A OI pode ser definida como uma associação voluntária de Estados, 

constituindo uma sociedade criada por um tratado, com a finalidade de buscar interesses 

comuns através de uma permanente cooperação entre seus membros (ibid., p.115). 

O desejo manifestado por um Estado de integrar uma OI constitui condição sine 

qua non de sua participação, ou seja, os Estados não são obrigados a fazê-lo, mas, uma vez 

aceito seu ingresso, comprometem-se tanto quanto aqueles que as criaram. Tal conclusão 

resulta na impossibilidade da OI impor uma decisão a um Estado que dela não faz parte 

(ibid., p.119).  

Quanto maior for o peso do Estado, mais presente será a tendência de perceber a 

OI como um espaço suplementar de atuação de política externa. Isso é bastante visto em 

relação à OMC, que entrou em operação em 1995, no tocante à participação dos países 

desenvolvidos, notadamente EUA e União Européia. 
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A OMC, como uma organização internacional, tem sua questão central no 

tópico de acesso a mercados, diretamente com a redução de barreiras tarifárias e não-

tarifárias ou, indiretamente, com questões que influenciam a competitividade internacional. 

Tem, ainda,  entre suas funções básicas, fornecer um foro de negociações junto a seus 

associados, facilitar a implementação de acordos entre seus membros e servir como um foro 

para resolução de conflitos surgidos entre seus participantes. Mais detalhes no tocante à 

OMC serão vistos no capítulo 3 deste trabalho. 

O presente capítulo visa dar mais nitidez às interpretações vigentes entre a 

participação do Estado nacional nas políticas internacionais e o posicionamento das teorias 

políticas sobre as relações internacionais. O objetivo principal desta análise é a criação de 

um arcabouço teórico para a discussão que se sucederá nas próximas páginas, a qual tratará 

não só das políticas internacionais referentes aos setores agrícolas adotadas pelos países 

membros da OMC como também das tratativas da negociação da ALCA. 

Logo no tópico seguinte, será feita uma descrição das teorias econômicas de 

comércio exterior que trazem uma interligação com este tópico. 

U2.2 AS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DO COMÉRCIO 
INTERNACIONAL: VANTAGENS ABSOLUTAS E COMPARATIVAS 
 

Em qualquer estudo sobre comércio internacional, a teoria das vantagens 

comparativas é, necessariamente, a primeira a ser discutida. De acordo com esse modelo, o 

comércio permite a utilização mais eficiente dos recursos econômicos, visto que possibilita 

a importação de bens e serviços que, de outra forma, só poderiam ser produzidos 
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internamente a um custo superior. O engajamento no comércio internacional permite aos 

países em desenvolvimento importar bens de capital e intermediário (cruciais para o 

crescimento de longo prazo) a preços inferiores aos dos similares produzidos 

domesticamente. 

O caso tradicional de ganhos de comércio é baseado em vantagens 

comparativas, a partir das quais, num modelo estático, o país que abre sua economia 

apropria-se de ganhos líquidos de bem-estar. Como sabido, o modelo ricardiano explica 

ganhos de bem-estar quando qualquer país se especializa na produção de bens nos quais 

detém uma vantagem comparativa (JAYME, [2001], p.3). 

A teoria moderna do comércio internacional é o produto de uma revolução de 

idéias do pensamento econômico. Em particular, as obras dos mercantilistas e, 

posteriormente, Adam Smith e David Ricardo, foram primordiais para oferecer a estrutura 

dessa teoria (CARBAUGH, [2004], p.29). 

Adam Smith, economista clássico, era um defensor importante do livre 

comércio, baseando-se no fato de que o comércio promove a divisão intencional do 

trabalho. Segundo ele, com o livre comércio, as nações poderiam concentrar suas atividades 

nos bens que conseguissem produzir mais barato, com todos os benefícios resultantes da 

divisão do trabalho (ibid., p.30). 

O princípio da vantagem absoluta de Smith baseava-se na seguinte idéia: em um 

mundo formado por dois países e dois produtos, o comércio internacional e as 

especializações serão benéficas quando a nação possuir uma vantagem absoluta em um 

bem, e a outra nação, uma vantagem absoluta no custo de outro bem. Dessa forma, cada 
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nação exportará o bem que possui vantagem absoluta e importará o outro bem do outro 

país. 

O exemplo aritmético clássico proposto por Smith será descrito para uma maior 

compreensão: suponha que os trabalhadores de um país A produzam 5 garrafas de vinhos 

ou 20 metros de tecido em uma hora, enquanto que os trabalhadores do país B possam 

produzir 15 garrafas de vinho ou dez metros de tecido em igual período. Evidentemente, o 

país A possui uma vantagem absoluta na produção de tecido, enquanto que o país B possui 

uma vantagem em relação à produção de garrafas de vinho.  

Ao aceitar a idéia de que as diferenças de custo regulam o movimento dos bens 

entre as nações, Smith procurou explicar porque os custos diferem entre as nações. Ele 

afirmou que a produtividade dos fatores de produção representa o determinante principal do 

custo. O conceito de custo proposto por Smith baseava-se na teoria do valor-trabalho, a 

qual assume que o trabalho é o único fator de produção, é homogêneo, e seu custo é 

diretamente determinado pela quantidade de trabalho exigida para produzir determinado 

bem. 

Diferente da teoria das vantagens absolutas de Smith, Ricardo trouxe sua 

principal contribuição ao comércio internacional com sua teoria das vantagens relativas ou 

comparativas. Para ele, o comércio bilateral seria sempre mais vantajoso do que a autarquia 

para duas economias em que suas estruturas de produção não sejam similares 

(GONÇALVES, BAUMANN, PRADO E CANUTO, [1998], p.14). 
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O modelo ricardianoTP

17
PT de comércio internacional implica, portanto, a 

especialização de cada país na exportação do produto do qual tenha vantagens comparativas 

em relação a outro país.  

Para Ricardo, o comércio internacional seria duplamente importante para o 

desenvolvimento econômico: de um lado, tem-se o mecanismo de ampliar o mercado para 

os produtos industriais, sob a premissa de rendimentos crescentes de escala; por outro, pelo 

mecanismo de evitar a queda da taxa de lucro, pela alternativa de importação de alimentos à 

produção doméstica, sob a premissa de rendimentos marginais decrescentes de escala 

(GONÇALVES, BAUMANN, PRADO E CANUTO, [1998], p.69). 

Aproveitando a exemplificação dada para a Teoria da Vantagem Absoluta de 

Smith, faremos algumas modificações para demonstrar analiticamente a teoria de Ricardo. 

Suponhamos, agora, que, para o país A produzir uma quantidade X de tecidos, fossem 

necessários 100 trabalhadores; e que, para produzir uma quantidade X de vinhos, fossem 

necessários 120 trabalhadores. Imagine-se, ainda, que, para o país B, fossem necessários 90 

trabalhadores para produzir a mesma quantidade de tecido e 80, para produzir a mesma 

quantidade de vinho. Nesse caso, seria mais interessante para o país A se especializar 

                                                 
TP

17
PT O modelo ricardiano considera dois países e duas mercadorias, reduzindo todos os fatores de produção a 

um único, qual seja, o trabalho. Além do mais, supõe que a produção de cada mercadoria é realizada a partir 
de coeficientes técnicos fixos. Dadas essas condições, a tecnologia explica o padrão de comércio 
internacional. Assumindo a hipótese de ausência de custos de transportes, o modelo estabelece como condição 
de existência de comércio internacional a presença de diferenças entre os custos de oportunidade de se 
produzir as duas mercadorias nos dois países. Mesmo se um país apresentar vantagem absoluta na produção 
das duas mercadorias, a especialização produtiva, seguida de comércio, é preferível a uma situação de 
produção autárquica. Satisfeitas as condições de comércio, quando cada país se especializa na produção da 
mercadoria na qual apresenta menor custo de oportunidade e adere ao comércio internacional, o bem-estar das 
duas economias, assim como da economia mundial, aumenta. 
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exclusivamente na produção de tecidos, enquanto que, para o país B, seria mais vantajoso 

se especializar na produção de vinhos. 

A teoria de comércio de Ricardo tornou-se, desse modo, conhecida como 

princípio da vantagem comparativa. De acordo com tal princípio, mesmo que um país 

não possua vantagens absolutas em relação a outros, ainda pode existir uma base para um 

comércio mutuamente benéfico. Dessa forma, a nação mais eficiente deveria especializar-se 

em exportar aquele bem para o qual é relativamente mais eficiente. 

Paul Samuelson chamou a lei das vantagens comparativas de Ricardo de “a mais 

bela idéia da economia”. Ricardo concebia o comércio internacional não como um jogo de 

soma zero, mas baseava-o em uma harmonia de interesses, fundada nas especializações e 

nas vantagens comparativas. O problema era que a teoria clássica do comércio, tanto de 

Ricardo como de Smith, omitia os custos de transporte e presumia que os fatores de 

produção eram móveis dentro de cada país, mas imóveis internacionalmente. A vantagem 

comparativa era estática, e não poderia ser transferida de um país para outro (GILPIN, 

[2002], p.197). 

Dessa forma, as teorias neoclássicas acrescentaram aos seus cálculos os custos 

de transporte, admitiram uma maior mobilidade dos fatores de produção entre os países e 

acentuaram a importância das vantagens comparativas para explicar o comércio, dando 

mais atenção também à natureza dinâmica das vantagens comparativas.  
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QUADRO 1: EXEMPLOS DE VANTAGENS COMPARATIVAS NO COMÉRCIO 
INTERNACIONAL 

 

ESPECIALIZAÇÃO RESULTANTE DE VANTAGENS NATURAIS 

 
CANADÁ MADEIRA 
ISRAEL  FRUTAS CÍTRICAS 
ITÁLIA VINHO 
JAMAICA MINÉRIO DE ALUMÍNIO 
MÉXICO TOMATES 
ARÁBIA SAUDITA PETRÓLEO 
ESTADOS UNIDOS TRIGO E MILHO 
 

 

ESPECIALIZAÇÃO RESULTANTE DE VANTAGENS ADQUIRIDAS 

 
HONG KONG TÊXTEIS 
JAPÃO AUTOMÓVEIS E PRODUTOS ELETRÔNICOS DE 

CONSUMO 
CORÉIA DO SUL AÇO E AVIÃO 
SUÍÇA RELÓGIO 
ESTADOS UNIDOS  AVIÕES A JATO E SOFTWARES 
REINO UNIDO SERVIÇOS FINANCEIROS 
  

Fonte: Dados de pesquisa. 

Nos anos 20 e 30, os economistas suecos Eli Herckscher e Bertil Ohlin 

formularam uma teoria lidando com duas questões deixadas em grande parte sem 

explicação por Ricardo: (1) o que determinava a vantagem comparativa? (2) que efeito o 

comércio internacional possui sobre os rendimentos de vários fatores de produção das 

nações que participam do comércio? A teoria desenvolvida por esses autores ficou 

conhecida como teoria da dotação de fatores ou teoria de Heckscher-Ohlin (CARBAUGH, 

[2004], p.80). 
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A teoria da dotação de fatores se apóia em diversas premissas simplificadoras: 

(1) as nações possuem os mesmo gostos e preferências; (2) usam fatores de qualidade 

uniformes e (3) usam a mesma tecnologia. Essa última suposição é feita explicitamente 

para neutralizar a possibilidade de que o comércio seja baseado em variações tecnológicas 

internacionais, favorecendo a possibilidade do comércio respaldar somente em diferenças 

nas ofertas de mão-de-obra e capital. 

Exemplificando tal teorema, temos que, existindo idênticas condições de 

demanda e produtividade de fatores entre dois países A e B, as diferenças na abundância de 

recursos determinam os níveis de preços relativos e o padrão de comércio. Suponha que o 

capital é mais barato no país A, que possui abundância de capitais, e a terra é mais barata 

no país B, que possui abundância de terras. Portanto, aquele com abundância de capital 

exporta o produto capital-intensivo e a nação com abundância de terras exporta o produto 

terra-intensiva.  

A sustentação da validade do modelo H-O requer, contudo,  algumas hipóteses 

essenciais muito restritivas, cuja utilização explica a pequena capacidade de verificação 

empírica do modelo, em sua versão estática. A primeira supõe que as funções de produção 

apresentem produtividade dos fatores positiva, porém decrescente, e retornos constantes de 

escala. Os dois bens devem possuir diferentes funções de produção, sem o que não seriam 

bens distintos. 

 Essa hipótese é, como sabido, básica para o argumento neoclássico. A segunda 

considera que a estrutura da demanda é idêntica nos dois países. Isso significa que, dado 

qualquer preço relativo, a proporção nas quais os dois bens são consumidos independe do 
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nível de renda (é o caso de uma função utilidade homotética). Finalmente, a terceira 

hipótese exclui a possibilidade de reversão na intensidade do uso dos fatores. 

O teorema de Stolper-Samuelson generaliza o modelo H-O (o modelo Hecksher-

Ohlin-Samuelson). O modelo Hecksher-Ohlin-Samuelson (H-O-S) analisa os efeitos do 

comércio internacional sobre o emprego e sobre a distribuição de renda. De acordo com 

esse modelo, o comércio internacional leva a um equilíbrio Pareto-eficiente com maior 

bem-estar mediante a realocação intersetorial dos recursos.  

Movimentos nos preços relativos criam diferenças intersetoriais de remuneração 

de fatores que estimulam o movimento de fatores de produção até o ponto em que tais 

diferenças sejam eliminadas. Supondo um país no qual o setor importador é intensivo em 

capital e o exportador, intensivo em mão-de-obra, uma reorientação da estratégia da 

substituição de importações para uma estratégia voltada para exportações reduz os preços 

relativos domésticos dos bens importados.  

Conseqüentemente, se a economia estiver operando sobre a fronteira de 

possibilidade de produção, o produto do setor exportador aumentará concomitantemente a 

uma redução do produto do setor importador. Dado que o segmento exportador é menos 

intensivo em capital que o setor importador, a mudança na composição do produto aumenta 

a demanda agregada por trabalho e diminui por capital. O resultado será um novo 

equilíbrio, no qual os salários reais aumentam e a rentabilidade do capital cai, promovendo 

a redistribuição da renda após a abertura. Assim, de acordo com o modelo H-O-S, a 

liberalização comercial é uma importante política para os países em desenvolvimento 

aumentarem concomitantemente sua taxa de crescimento e os salários reais. 
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Enquanto o modelo ricardiano considerava as diferenças de tecnologia entre os 

países como a base do comércio exterior, a teoria de Heckscher-Ohlin-Samuelson 

concentra-se nas diferenças nas dotações domésticas dos fatores de produção e na diferença 

da intensidade no uso dos fatores de produção de diferentes produtos nesses países. 

Outro importante modelo neoclássico que trata da relação entre comércio e 

crescimento é o modelo de Bagwhati, no qual o bem-estar de uma nação se reduz como 

resultado de um processo de crescimento econômico estimulado pelo progresso 

tecnológico. Tal resultado é conseqüência da deterioração dos termos de troca que se 

seguem ao crescimento. A idéia básica do referido modelo está no fato de o bem-estar 

declinar em seguida a um processo de incorporação de progresso tecnológico. Esse efeito 

resulta de uma deterioração dos termos de troca numa medida suficiente para compensar os 

impactos positivos do crescimento sobre o bem-estar a preços relativos constantes.  

Portanto, a mudança nos termos de troca produz um efeito sobre o consumo 

capaz de contribuir para uma redução do bem-estar global. Em outras palavras, isso 

significa que, na presença de distorções, a abertura comercial pode ter efeitos 

empobrecedores e, em conseqüência, reduzir o bem-estar da economia. 

Uma síntese da teoria do comércio internacional tradicional está na tese de que o 

comércio internacional, excluindo-se o caso de distorções ou falhas de mercado, conduz a 

uma situação de maior bem-estar, comparativamente a uma situação de autarquia. Por isso, 

prescrições de política sugerem que a abertura é sempre a melhor alternativa, visto que 

políticas de liberalização comercial e de capitais são capazes de aumentar o bem-estar, num 
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modelo estático de eficiência, ou estimular o crescimento econômico, num modelo 

dinâmico. 

Como se poderia esperar da própria teoria econômica, há vantagens e 

desvantagens no livre comércio que precisam sempre ser consideradas por todos os países 

que formulam suas políticas comerciais; nenhuma nação jamais optou por seguir 

unicamente o livre comércio ou uma política nacionalista. A combinação desses dois 

ingredientes é função da política interna e das condições do mercado (GILPIN, [2002], 

p.213).  

U2.3 INTEGRAÇÃO REGIONAL: FORMAÇÃO DE BLOCOS E 
ACORDOS COMERCIAIS: O NOVO CENÁRIO DAS RELAÇÕES 
ECONÔMICAS INTERNACIONAIS 
 

A globalização e a integração regional, através da formação de blocos 

econômicos, são dois processos complementares, que não se excluem e que progridem na 

atualidade e ao mesmo tempo, como eixos básicos do modo de produção capitalista. No 

contexto deste trabalho, merecem especial atenção, por suas possíveis repercussões, a 

União Européia, o MERCOSUL e o projetado ALCA, num intento claro por parte do 

Estados Unidos de gerar uma zona de livre comércio que abranja todo o continente 

americano. 

A formação dos blocos regionais aparece, na atualidade, como uma resposta 

lógica progressiva da globalização da economia e do aumento crescente da liberalização 

comercial em escala mundial. Ainda que, à primeira vista, possa parecer que se trate de um 

fenômeno antagônico e excludente, globalização e regionalização constituem dois 

processos que estão ocorrendo de forma complementar como elementos básicos da 

dinâmica capitalistas. É bom ter presente que a crescente formação de blocos econômicos é 

um passo importante na meta clara do processo de globalização do capital. Isso, porém, não 
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deve ser tomado como definitivo, pois também existe um processo defensivo, no sentido 

contrário à globalização, como foi o caso do ZolvereignTP

18
PT – defendido por Litz, para a 

defesa da Prússia e dos estados alemães contra o predomínio da Inglaterra no século XIX. 

John Dunning (2003) afirma que o crescimento das integrações regionais no 

mundo, juntamente com outros fenômenos, como a pressão da empresas a favor da 

inovação dos produtos, a qualidade dos mesmos, a redução dos preços e o ressurgimento 

das políticas de apoio ao mercado, é uma das causas últimas dessa tendência globalizante. 

Para ele, a globalização tem uma base nacional e microeconômica. Outros 

autores, como François Houtart (apud DUNNING, 2003), afirmam que a mundialização 

está ligada ao desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção a nível 

global, ou seja, é resultante de uma conseqüência direta das tendências econômicas atuais 

no mundo. 

É indiscutível que os processos de globalização e regionalização estejam ligados 

diretamente à recente expansão das grandes corporações multinacionais, apoiando-se no 

avanço dos sistemas de transportes e comunicação.  

A gestão global supõe um refinado manejo da economia mundial em benefício 

dos interesses das empresas, pois as complexidades dos circuitos produtivos aumentam de 

maneira direta com a possibilidade de fracionar as diferentes etapas de elaboração. Cada 

processo pode significar um aproveitamento útil das condições naturais, humanas, culturais 

e tecnológicas da firmas transnacionais, já que, desde sua localização em um distinto país, 

pode-se resolver o problema de abastecimento dos demais mercados da região. 

Ao mesmo tempo, a globalização traz consigo uma contradição interna: a 

exclusão e marginalização de extensas áreas do Planeta, cujos direitos de uma inserção 

efetiva no comércio e na economia mundial são quase inexistentes.  

                                                 
TP

18
PT Entre 1818-1834, os Estados Alemães criaram uma União Aduaneira eliminando os 38 regimes existentes. 

Tal procedimento dói um poderoso instrumento de desenvolvimento econômico para a região. 
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A história econômica universal demonstra que as leis que gerem o modo de 

produção capitalista buscam a plena integração de todas as nações dentro do sistema. O 

grau e a natureza dessa integração, a qual se dá entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, estão à mercê dos interesses dos primeiros, que recorrem a um sistema 

complexo de estratégias e previsões, para evitar qualquer surpresa no modo substancial de 

sua posição dentro do sistema, em relação ao segundo grupo de países. 

A globalização criou um mundo dependente e desigual, dominado pelos países 

que vêem crescer gradativamente suas economias e elevam o nível de vida de suas 

sociedades, além de forjarem, através de grandes conglomerados econômicos-fianceiros-

industriais, uma possível melhoria no bem-estar social dos países em desenvolvimento.  

Por tudo isso, a integração regional é uma resposta lógica desse sistema 

progressivo de globalização da economia, juntamente com o aumento das trocas comercias. 

Uma conseqüência desse processo de globalização-integração regional é a 

progressiva debilidade da capacidade do Estado-Nação de planejar e levar as práticas 

políticas independentes, assim como o aparecimento de problemas globais, cuja solução 

excede a iniciativa própria dos países individualmente, propiciando a necessidade de esses 

se agruparem, para cooperar e desenvolver ações coordenadas que lhes permitam 

sobreviver em um mundo cada vez mais inter-relacionado e, ao mesmo tempo, excludente. 

É importante afirmar que uma coisa é a teoria, e outra bem diferente é a prática 

que vem sendo utilizada pelos países inseridos no mercado mundial, pois a experiência 

demonstra que esse novo contexto global vem acarretando conseqüências socioeconômicas, 

financeiras e político-culturais profundas sobre muitos países, notadamente os menos 

abastados financeiramente, como é o caso dos países africanos, os quais estão à margem 

dessa nova ordem, enquanto que outras áreas, como a América Latina,  tentam se manter na 

economia mundial através de grandes esforços e sacrifícios de suas economias internas, 

com o intuito de não se transformarem em meros espectadores dependentes. 

Os acordos regionais são firmados por várias razões. Uma motivação de 

praticamente todo acordo comercial regional é a possibilidade de maior crescimento 
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econômico. Um mercado regional mais amplo pode permitir economias na produção em 

grande escala, incentivar a especialização pela aprendizagem prática e atrair investimentos 

estrangeiros. 

As iniciativas regionais também podem incentivar uma variedade de objetivos 

não econômicos, tais como o controle de fluxos de imigração e a promoção da segurança 

regional. Além disso, o regionalismo pode solidificar as reformas econômicas internas. 

À medida que são firmados novos acordos comerciais regionais, ampliados ou 

aprofundados os existentes, aumenta o custo de oportunidade de não se fazer parte de um 

acordo. Os exportadores que não são membros poderiam ter perdas significativas em 

termos de participação de mercado, caso suas vendas fossem direcionadas às empresas dos 

países-membros (CARBAUGH, [2004], p. 290-291).  

A integração econômica pode ser definida como o processo de criação de um 

mercado integrado, a partir da progressiva eliminação de barreiras ao comércio, ao 

movimento de fatores de produção e a criação de instituições que permitem a coordenação, 

ou unificação de políticas econômicas em uma região (GONÇALVES, BAUMANN, 

PRADO E CANUTO, [1998], p.81). 

Esse processo de integração regional teve uma importância enorme para os 

países em desenvolvimento, por serem seus mercados domésticos restritos e os recursos 

disponíveis para a ação dos Estados, limitados. Nesse contexto, a integração seria uma 

alternativa para viabilizar uma estratégia de desenvolvimento. Por essa razão, muitos 

economistas, entre eles, Raul Prebish e outros cepalinos (Celso Furtado, Maria da 

Conceição Tavares, Oswaldo Sunkel, entre outros), defendiam a necessidade de uma 

integração latino-americana. Assim, em 1957, a CEPAL criou um Grupo de Trabalho para 

o Mercado Regional Latino-americano, que desenvolveu um projeto cujo ápice se deu na 

assinatura do Tratado de Montevidéu, criando a ALALC - Associação Latino-americana de 

Livre Comércio (ibid., p.84).  

 46



 
 

 

Dois Estados, decididos a concederem-se mutuamente condições de comércio 

distintas daquelas praticadas com terceiros Estados, firmam um Acordo de Preferências 

Tarifárias (APT). Os exportadores de seus respectivos países beneficiam-se de tarifas 

menores que as impostas a produtos similares oriundos de terceiros e, por conseguinte, 

encontram-se em posição vantajosa em relação aos concorrentes (SEITENFUS, [2004], 

p.201). 

O conceito de integração econômica aplica-se a entidades de natureza política 

diversa, com realidades econômicas diferenciadas entre si, mas será melhor percebido se 

considerado como um processo em etapas sucessivas: área de preferências tarifárias, que 

comporta a simples redução seletiva de tarifas entre dois ou mais sócios, sem obrigações 

complementares como política comercial; zona de livre-comércio, que liberaliza 

completamente o intercâmbio entre membros em um prazo determinado, conservando, 

entretanto, cada qual sua própria estrutura tarifária em relação a terceiros países; união 

aduaneira, que compreende, ademais, a definição de uma tarifa externa comum; mercado 

comum, que liberaliza completamente o fluxo de fatores produtivos e de pessoas, além de 

obrigar a adoção de políticas comuns nas áreas comercial, industrial, agrícola e de 

concorrência, entre outras; união econômica e monetária, que pode comportar, como no 

caso da UE, a abolição das moedas nacionais em favor de um meio circulante comum a 

seus membros (ALMEIDA, [2001], p. 37) 
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QUADRO 2  – TIPOS DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO.  

MODELO CARACTERÍSTICA VANTAGENS DESVANTAGENS 

Zona de Livre 
Comércio (ZLC) 

Maioria dos bens (80%) 
circulam sem gravames 
alfandegários 

Complementação 
da cadeia 
produtiva. 
Diminuição de 
custos e aumento 
da qualidade. 

Sem uma clara 
definição das regras 
de origem, bens de 
terceiros poderão ser 
indevidamente 
considerados como 
nacionais. 

União Aduaneira 

(UA) 

Além da circulação de 
bens, haverá uma tarifa 
externa comum (TEC) 
para bens oriundos de 
terceiros. 

Eliminação da 
tentação do 
comércio 
triangular.  

Indefinição quanto ao 
destino do imposto de 
importação. 

Mercado Comum 

(MC) 

Livre circulação de bens 
e de fatores de produção 
(capital, trabalho, 
serviços) 

Alargamento do 
mercado, ganhos 
de escala e de 
produtividade. 

Coordenação de 
políticas 
macroeconômica e 
harmonização 
legislativa. 

 

União Econômica e 

Monetária (UEM) 

 

 
Além das características 
do MC, implica a 
definição de políticas 
macroeconômicas 
comuns. 

Adoção de uma 
moeda comum e 
harmonização das 
políticas públicas 

Abandono de duas 
prerrogativas do 
Estado: a moeda e o 
planejamento 
nacional. 

União Política (UP) Executivo, Legislativo e 
Judiciário comuns. 

Coerência entre os 
atos econômicos e 
políticos 

Desaparecimento das 
fronteiras e do próprio 
Estado 

Fonte: RELAÇÕES INTERNACIONAIS – RICARDO SEITENFUS, 2004, p.206-207. 

 

                 Com a economia mundial globalizada, a tendência comercial é a formação de 

blocos econômicos, criados com a finalidade de facilitar o comércio entre os países-

membros. Adotam redução ou isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias e buscam 

soluções em comum para problemas comerciais. Em tese, o comércio entre os países 

constituintes de um bloco econômico aumenta e gera crescimento econômico para os 

países. Geralmente esses blocos são formados por países vizinhos ou possuidores de 
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afinidades culturais ou comerciais. Essa é a nova tendência mundial, pois cada vez mais o 

comércio entre blocos econômicos cresce. Segundo os próprios economistas, não participar 

de um bloco econômico significa viver isolado do mundo comercial. 

Veremos abaixo uma relação dos principais blocos econômicos da atualidade e 

suas características.  

1) UNIÃO EUROPÉIA 

A União Européia (UE) foi oficializada em 1992, através do Tratado de 

Maastricht. Esse bloco é formado, atualmente, pelos seguintes países: Alemanha, França, 

Reino Unido, Irlanda, Holanda (Países Baixos), Bélgica, Dinamarca, Itália, Espanha, 

Portugal, Luxemburgo, Grécia, Áustria, Finlândia, Suécia, e mais recentemente: Chipre, 

Estônia, Eslovênia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, República Checa e 

República Eslováquia, num total de 25 países – até o momento. Possui uma moeda única, o 

EUROTP

19
PT, um sistema financeiro e bancário comum, e os cidadãos de seus países-membro 

são considerados cidadãos da União Européia ou cidadãos europeus, sendo-lhes permitido, 

portanto, circular livremente pelos países que integram o bloco e, inclusive, ali 

estabelecerem residência. 

 

2) NAFTA 

Fazem parte do NAFTA (Acordo de Livre Comércio do Norte) os seguintes 

países: Estados Unidos, México e Canadá. Começou a funcionar no início de 1994 e 

oferece aos países-membro vantagens no acesso aos mercados dos países a ele 

pertencentes. Estabeleceu o fim das barreiras alfandegárias, regras comerciais em comum, 

proteção comercial e padrões e leis financeiras. No caso de efetivar-se a formação de uma 

                                                 
TP

19
PT Alguns países apesar de fazerem parte do bloco não aderiram ao EURO (moeda da União Européia), como 

é o caso do Reino Unido, Dinamarca e Suécia, como também o grupo formado pelos 10 países do Leste 
Europeu que ingressaram recentemente ao bloco. 
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união aduaneira hemisférica (ALCA), em 2005, os países do NAFTA também a integrarão, 

conforme deixa claro sua participação, desde já, nas negociações a respeito. 

 

3) MERCOSUL 

O Mercosul (Mercado Comum do Sul) foi oficialmente estabelecido em março 

de 1991. É formado pelos seguintes países da América do Sul: Brasil, Paraguai, Uruguai e 

Argentina. Futuramente, estuda-se a entrada de novos membros, como o Chile e a Bolívia 

(atualmente são membros associados). O objetivo principal do Mercosul é eliminar as 

barreiras comerciais entre os países, aumentando o comércio entre eles, bem como 

estabelecer tarifa zero entre os países e, a posteriori, uma moeda única. 

4) PACTO ANDINO 

Outro bloco econômico da América do Sul,  formado por Bolívia, Colômbia, 

Equador, Peru e Venezuela, foi criado em 1969, com o fim de integrar economicamente os 

países-membro. As relações comerciais entre eles chegam a valores importantes, embora os 

Estados Unidos sejam o principal parceiro econômico do bloco. O principal objetivo da 

CAN (Comunidade Andina) é contribuir para o desenvolvimento da região, mediante a 

integração econômica e social dos países partícipes, e a gradual formação de um mercado 

comum latino-americano. 

5) APEC 

A APEC (Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico) foi criada em 1993, na 

Conferência de Seattle (Estados Unidos). Integram-na os seguintes países: EUA, Japão, 

China, Formosa (Taiwan), Coréia do Sul, Hong Kong, Cingapura, Malásia, Tailândia, 

Indonésia, Brunei, Filipinas, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Canadá, México 

e Chile. Somada a produção industrial de todos os países, chega-se à metade de toda a 

produção mundial. Quando estiver em pleno funcionamento, será o maior bloco econômico 

do mundo.  
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6) ALADI 

A Aladi (Associação Latino-Americana de Integração) é uma organização 

intergovernamental, cujo objetivo é promover a expansão da integração regional e a 

constituição de um mercado comum, contribuindo, assim, para o desenvolvimento 

econômico e social.  

7) ALCA 

ALCA (Área de Livre Comércio das Américas) é uma proposta dos EUA de 

integração comercial que, se concluída, abrangerá todos os países das Américas, com 

exceção de Cuba. Seus países-membros terão, entre si, preferências tarifárias. O objetivo é 

que as tarifas para o comércio intrabloco sejam reduzidas até que fiquem zeradas, 

facilitando o fluxo de bens e serviços na região. Reunindo 34 países e um mercado de 783 

milhões de pessoas e US$ 11,485 trilhões de PIB. O projeto foi lançado durante a Cúpula 

das Américas em Miami, em 1994, representando o mais ambicioso acordo econômico da 

história mundial.  

Os blocos regionais organizados em torno de um acordo de integração, como a 

UE, o Mercosul e o Nafta, apresentam a dupla característica de (1) serem discriminatórios 

em relação aos países não-membros, ao excluí-los das vantagens e benefícios recíprocos 

concedidos aos membros, configurando, portanto, uma exceção ao princípio da nação-mais-

favorecida (NMF)TP

20
PT, administrado pelas regras do GATT, e de (2) contribuírem 

progressivamente, para o aumento da interdependência econômica global, ao anteciparem e 

prepararem processos mais complexos e geograficamente mais amplos de liberalização 

comercial e de abertura econômica no quadro do sistema multilateral de comércio, 

atualmente regido pela Organização Mundial do Comércio (OMC).  

A multiplicação desse tipo de acordo comercial nas duas últimas décadas do 

século XX obrigou a referida organização a constituir, desde 1996, um Comitê sobre 
                                                 
TP

20
PTPrincípio da Nação mais favorecida (NMF) que serve de cláusula para o principio fundamental a não-

discriminação determina que as partes contratantes do acordo são obrigadas a conceder a todos os outros 
membros um tratamento não menos favorável do que aquele dado a qualquer um dos membros. Todavia, a 
violação desse principio ocorre com a aceitação de esquemas de integração econômica.  
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Acordos Regionais de Comércio, com vistas a monitorar seu desenvolvimento, a examinar 

sua consistência com as regras do GATT-OMC e a evitar a generalização de práticas 

excludentes e discriminatórias. (ALMEIDA, [2001], p. 13).   

Dada como concluída a parte contextual deste trabalho, partiremos para uma 

maior especificação no capítulo seguinte, realizando, de início, uma maior descrição acerca 

da Organização Mundial de Comércio (OMC), dando ênfase à questão agrícola. 

Posteriormente, abordaremos essa questão à luz das posturas norte-americana, européia e 

brasileira. 

 
U3. PAÍSES CENTRAIS E SUAS BARREIRAS AO 
DESENVOLVIMENTO DOS PAÍSES PERIFÉRICOS: A 
QUESTÃO AGRÍCOLA  
 
U3.1 AS INSTITUIÇÕES REGULADORAS DO COMÉRCIO E SUAS 
DELIBERAÇÕES: AS ORIGENS DO GATT E DA OMC. 

A conferência de Bretton Woods abrangeu um conjunto de reuniões ocorridas 

em 1944, nas quais os líderes das principais nações capitalistas acordaram uma série de 

protocolos nas áreas comerciais, cambiais e financeiras, com o intuito de conferir maior 

estabilidade às relações econômicas entre os países.  

Desses acordos, surgiram três importantes organismos multilaterais: o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e o extinto GATT, embrião da atual 

Organização Mundial do Comércio (OMC) 

O primeiro passo importante para a liberalização do comércio mundial foi o 

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT – General Agreement on Tariffs and 

Trade), firmado em 1947. O GATT foi criado como um acordo entre as parte contratantes 
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para diminuir as barreiras comerciais e colocar todas as nações em pé de igualdade nas 

transações comerciais. Representa um tratado que incorpora 38 artigos, assinado 

inicialmente em 1948 por 23 países, entrando em vigor no ano seguinte. O Acordo Geral 

sintetiza o conjunto de regras e normas para a liberalização do comércio internacional, 

sucessivamente alargado e aperfeiçoado ao longo dos anos.  

O GATT baseia-se em dois princípios fundamentais: (1) princípio da não-

discriminação e (2) princípio de benefícios mútuos. O primeiro é tratado no artigo 1º do 

Acordo, que estabelece a cláusula  da nação mais favorecida, ou seja, os países-membro se 

comprometem a estender às partes contratantes qualquer vantagem, favor, imunidade ou 

privilégio concedido a qualquer outro país. O segundo princípio é tratado no artigo 8°, no 

qual são estabelecidas as regras e condições tarifárias que regerão as famosas rodadas de 

negociação (GONÇALVES, BAUMANN, PRADO E CANUTO, [1998], p.57). 

O GATT foi organizado com o fim de reorganizar o comércio mundial, esforço 

que veio a malograr devido às dificuldades conjunturais da época. Em vez de se ter um 

organismo, aprovou-se apenas a criação de um acordo que estabeleceu princípios a serem 

seguidos pelos países que a ele aderiram. 

Firmado em 1947, o Acordo passou por constantes revisões, através das 

chamadas "rodadas de negociações", nas quais eram acertadas novas reduções tarifárias e 

se aprofundavam as discussões sobre assuntos relacionados às práticas de proteção 

comercial e ao uso de barreiras comerciais não-tarifárias. 

Reconhecendo que o principal meio de promover a liberalização do comércio 

mundial é através da redução das tarifas alfandegárias e de todos os obstáculos às trocas 

comerciais, assumiram, ainda, no Acordo Geral do Comércio, igualmente de grande 

importância, os seguintes princípios ou artigos básicos: a tarifação (conversão de todas as 

medidas de proteção nas fronteiras, em tarifas aduaneiras); consolidação dos direitos 
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(fixação dos direitos alfandegários negociados entre as partes contratantes, permitindo uma 

base estável às trocas e a sua previsibilidade); fixação de restrições quantitativas à 

importação (quotas/quantidades e valores); cláusula da salvaguarda (autorizando, em 

condições especiais, os países signatários do Acordo a suspender as concessões tarifárias ou 

a introduzir restrições à importação); código “antidumping” (permitindo controlar as 

práticas de concorrência desleal). 

Em 49 anos de existência, o GATT teve oito rodadas de negociações 

multilaterais e comerciais. A primeira foi em Genebra, em 1947; a segunda, em Annecy, na 

França em 1948, e a terceira, em Torquay, entre os anos de 1950-51. A quarta foi realizada 

novamente em Genebra, entre os anos de 1955-56. A quinta, a Rodada Dillon, realizada 

também em Genebra, ficou conhecida pelo nome do secretário de Comércio dos EUA na 

época. A sexta, a Kennedy, deu-se entre os anos de 1964-67, a qual ficou caracterizada pelo 

rápido crescimento de países-membro ao final da rodada, saltando de 46 para 74. A sétima 

foi a Rodada de Tóquio, entre 1973-79, em que 99 países, representando cerca de 90% do 

comércio mundial, participaram das negociações. 

A oitava e última rodada do GATT foi a conhecida Rodada do Uruguai, entre 

1986-1994, de cujo resultado final nasceu a OMC (Organização Mundial do Comércio). 

(GONÇALVES, BAUMANN, PRADO E CANUTO, [1998], p.60). 
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TABELA 1 - RODADAS DE NEGOCIAÇÕES NO GATT-OMC  
Rodadas de Negociação e 
cobertura 

Período Número de 
Participantes 

Redução da Tarifa 
alcançada (%) 

Genebra 1947 23 21 
Annecy 1949 13 2 
Torquay 1951 38 3 
Genebra 1956 26 4 
Rodada de Dillon 1960-1961 26 2 
Rodada de Kennedy 1964-1967 62 35 
Rodada de Tóquio 1973-1979 99 33 
Rodada do Uruguai 1986-193 125 34 
Rodada do Milênio 1999-2000 135 36 
Rodada de Doha 2002 145 35 
Rodada de Cancún 2004 148  - 
Fonte: ECONOMIA INTERNACIONAL, 2004, p.208. 

A OMC, criada em fevereiro de 1994, por meio do Acordo de Marrakesh, 

entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995, com credencial formal para disciplinar o 

comércio internacional e, inclusive, com poder de solução de controvérsias nesse campo, 

diversamente do caráter efetivamente protocolar dos acordos firmados no âmbito do GATT, 

desde 1947. 

A constituição de uma organização com a natureza da OMC  foi conseqüência 

inevitável da abrangência, diversidade, complexidade e potencial político conflitivo dos 

produtos resultantes da Rodada do Uruguai do GATT (1986 a 1993).  
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BOX 1 - O QUE ERA O GATT? 
 
• Conjunto de regras que determinavam o funcionamento do comércio entre os países
• Baseava-se em acordos multilaterais; 
• Não era uma instituição com estrutura permanente. Era aplicado sobre uma base
provisória; 
• O seu campo de ação envolvia apenas o comércio de mercadorias; 
• Não dispunha de autoridade nem de instituições para a resolução de conflitos; 
• O GATT funcionava com base num secretariado reduzido; 
• Depois de 1980, o caráter multilateral do GATT foi comprometido com a introdução
de acordos bilaterais em relação a algumas mercadorias e a alguns países; 
• O GATT não tinha membros, tinha partes contratantes. Funcionou durante 50 anos;
• O sistema de funcionamento do GATT desenvolveu-se por rondas de negociações
comerciais; 
• O âmbito das negociações foi evoluindo gradualmente; 
• As primeiras rondas visavam essencialmente a redução dos direitos alfandegários.
Posteriormente as negociações alargaram-se a outros domínios (medidas
antidumping, medidas não tarifárias. 
 

 
 
 

BOX 2 - O QUE É A OMC? 

• A OMC é a única organização internacional que se ocupa da regulamentação do
comércio entre os países. 
• Foi instituída em 1995. Sucedeu ao Acordo Geral sobre as Tarifas Aduaneiras e
Comércio(GATT), criado em 1945/48, após a 2ª guerra. 
• No cerne do sistema, encontram-se os acordos da OMC, negociados e assinados
pela maior parte das grandes potências comerciais do mundo, e ratificados pelos
respectivos parlamentos. 
• O fim último da OMC é auxiliar os produtores de mercadorias e serviços, os
exportadores e os importadores, a desenvolver sua atividade favorecendo a harmonia,
a liberdade e a previsibilidade das trocas. 
• Todo o comércio de produtos e de serviços está submetido às regulamentações da
OMC. Os produtos agrícolas passaram a integrar a OMC a partir da Rodada do
Uruguai, em 1995. 
• A OMC tem membros aderentes e dispõe de uma estrutura permanente. 
• A OMC tem poderes de gestão de conflitos entre os seus membros 
 

 56



 
 

 

Pode-se concluir que o GATT incorporava duas funções: um acordo 

internacional, que definia as regras do comércio e um organismo internacional, para 

administrar o acordo. Por outro lado, enquanto o GATT, como organização, deu lugar à 

OMC, o GATT, como acordo geral sobre as tarifas aduaneiras e o comércio, continua a 

existir, ainda que o seu âmbito de intervenção tenha sido alargado e atualizado. É útil 

mencionar, ainda, que foi modificado e incorporado à OMC, a qual engloba também o 

Acordo Geral sobre o Comércio e os Serviços (AGCS) e o Acordo sobre os Direitos da 

Propriedade Intelectual (ADPIC). 

 TABELA 2 – REDUÇÃO DE TARIFAS SOBRE PRODUTOS  

INDUSTRIALIZADOS POR PAÍSES SELECIONADOS 

                                                 ALÍQUOTA MÉDIA DA TARIFA (%) 
PAÍSES ANTES DA RODADA DO 

URUGUAI 
APÓS A RODADA DO 
URUGUAI 

INDUSTRIALIZADOS   
Austrália 20,1 12,2 
Canadá 9,0 4,8 
União Européia 5,7 3,6 
Japão 3,9 1,7 
Estados Unidos 5,4 3,5 
   
EM DESENVOLVIMENTO   
Argentina 38,2 30,9 
Brasil 40,7 27,0 
Chile 34,9 24,9 
Colômbia 44,3 35,3 
Índia 71,4 32,4 
Fonte: “O RESULTADO DA RODADA DO URUGUAI REFORÇA AS BASES PARA AS RELAÇÕES 
COMERCIAIS; SURVEY FMI. 14/11/1994, p.355. 
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BOX 3 - A OMC EM CONTRASTE COM O GATT 
 
• A OMC é uma instituição permanente; 
• Dispõe de estrutura própria e permanente; 
• Estabelece compromissos plenos e permanentes, que devem ser cumpridos e
integrados pelos parceiros; 
• Em contraste com o GATT, que apenas regulamentava o comércio de mercadorias, a
OMC estabelece as regras para o funcionamento do comércio de mercadorias, bem
como para as transações envolvendo os serviços, a propriedade intelectual, as relações
com o comércio das telecomunicações, a informática, os serviços financeiros, os
seguros, os valores mobiliários; 
• a OMC, como sistema institucional, dispõe de poderes para regulação de diferendos; 
• Caráter inteiramente multilateral, salvo em relação a 4 acordos bilaterais; 
• A OMC constitui uma garantia para os consumidores e para os
produtores/exportadores 
 

 

U3.1.1 OS MEMBROS DA OMC 

À OMC aderiram, até 2004, 148 países, que representam mais de 97% do 

conjunto do comércio mundial. Neste momento, muitos dos países ainda não-integrados à 

Organização solicitaram a adesão, encontrando-se em apreciação 30 processos de novas 

candidaturas. 

Acentua-se que essa apreciação é revestida de alguma complexidade, uma vez 

que a OMC tem um campo de intervenção mais vasto do que o GATT, o que dificulta e 

condiciona a apreciação das candidaturas. Todos os Estados ou territórios aduaneiros, que 

tenham autonomia na condução da sua política comercial podem tornar-se membros da 

Organização Mundial de Comércio. 
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A autoridade suprema da Organização é a Conferência Interministerial, que se 

reúne a cada dois anos e detém a aprovação de todas as grandes decisões. Na Conferência, 

têm assento todos os membros da OMC.  

Todas as regras da OMC são resultantes de negociações entre os membros da 

Organização, as quais, como se referiu, se encontram submetidas às políticas comerciais de 

cada país. O cumprimento das regras é assegurado através da ameaça de sanções comerciais 

assumidas pelos membros restantes, por vezes de uma forma plurilateral; em caso de 

diferendos mais complexos, a Conferência convoca um painel para discutir e julgar o 

problema. 

ORGANOGRAMA DA OMC: 

Conselho 
Geral

Comitê de Comércio e 
Meio Ambiente 

Conselho de Propriedade 
Intelectual 

Conselho de Comércio de 
Mercadorias 

Conselho de Comércio e 
Serviços 

Comitê de Orçamentos 
Finanças e Administração

Comitê de Restrições de 
Balança de Pagamentos 

Comitê de Comércio e 
Desenvolvimento 

Órgão de Revisão de 
Políticas Comerciais 

Órgão de Resolução de 
Controvérsia 

Conferência 
Ministerial  
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U3.1.2 OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA MULTILATERAL DE COMÉRCIO DA OMC 

Os acordos da OMC são textos jurídicos complexos, fundados em alguns 

princípiosTP

21
PT simples, que são a base do "sistema multilateral de comércio". 

Princípio 1: Tratamento da Nação mais Favorecida (NMF) 

Significa que um país-membro da OMC não deve estabelecer discriminação entre seus 

parceiros comerciais, mas conceder a todos os membros as mesmas vantagens de acesso ao 

mercado e à concorrência comercial, que ofereça a qualquer deles individualmente. 

Exceções permitidas ao tratado NMF são os Acordos de Livre Comércio e/ou de integração 

econômica, bem como as restrições a produtos que sejam objeto de prática desleal de 

comércio. 

Princípio 2: Tratamento Nacional (TN) 

Significa que as mercadorias importadas (depois de internalizadas no mercado 

nacional) e as produzidas no país devem receber tratamento igual. 

Princípio 3: Liberação Gradual e Negociada do Comércio Internacional 

Significa que a redução paulatina de obstáculos ao comércio é o objetivo 

principal das negociações na OMC (incluídos os direitos alfandegários – ou tarifas – bem 

como outras medidas, como proibição de importação, cotas ou contingenciamentos e 

barreiras técnicas e sanitárias injustificadas). 

                                                 
TP

21
PT Para maiores informações sobre os princípios do sistema multilateral do comercio, consultar: 

HTUwww.mda.gov.brUTH. Tal assunto encontra-se no artigo “AS REGRAS E DISCIPLINAS PARA O COMÉRCIO 
AGRÍCOLA INTERNACIONAL E A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO – OMC”. 
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Princípio 4: Previsibilidade e Transparência dos Preceitos e Compromissos Comerciais 

As normas da OMC estabelecem que os obstáculos e as distorções ao comércio 

internacional devem ser "previsíveis" e "transparentes" para todos os membros. 

Para tal, prevê um "sistema de notificações" das medidas comerciais adotadas 

pelos países-membro e a "consolidação" ou formalização perante a OMC dos 

compromissos de abertura de mercado. A consolidação de uma tarifa de importação implica 

o país se comprometer, formal e contratualmente, a não ultrapassar o limite máximo 

estabelecido. Os direitos de importação efetivamente aplicados podem ser inferiores ou 

iguais ao nível "consolidado", porém não superiores. 

Um país pode modificar suas consolidações, negociando-as com seus parceiros 

comerciais, porém, geralmente, os sócios afetados pedem uma "compensação" pelas perdas 

comerciais. Atualmente, 100% dos produtos agropecuários têm tarifas consolidadas na 

OMC. 

O Mecanismo de Exame das Políticas Comerciais constitui outro meio de dar 

transparência, tanto em nível nacional como multilateral. 

Princípio 5: Fomento de Práticas Comerciais "Leais" 

A despeito de ter por objetivo o livre comércio, o sistema multilateral autoriza a 

aplicação de tarifas e algumas formas de proteção; é, fundamentalmente, um sistema de 

normas destinado a alcançar uma concorrência comercial mais livre, mais leal, mais 

eqüitativa e sem distorções (práticas de dumping e subsídios). 

Princípio 6: Tratamento Especial e Diferenciado a Países em Desenvolvimento 

A norma da OMC reconhece que os países menos desenvolvidos necessitam de 

flexibilidade para implementar os acordos e incorporar as disposições do GATT. 
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Em seu Artigo 15, o Acordo reconhece, como parte integrante das negociações, 

que os países em desenvolvimento tenham um tratamento mais favorável. Assim, terão um 

tratamento especial e diferenciado no que diz respeito aos compromissos assumidos, 

sujeitando-se a apenas dois terços dos compromissos exigidos pelos países desenvolvidos. 

Os países classificados como de menor desenvolvimento relativo ficaram isentos de 

qualquer compromisso. 

Para isso, se prevêem concessões especiais a esses países, entre outros, maiores 

prazos e menores exigências quanto à redução de tarifas e subsídios e, eventualmente, 

assistência técnica especial. 

Períodos de transição ampliados para o cumprimento de algumas obrigações 

impostas pelos acordos também são aceitos para os países menos desenvolvidos. Por 

exemplo, os países em desenvolvimento tiveram período de transição de cinco anos até 1º 

de janeiro de 2000  para aplicar as disposições do acordo sobre Valoração Aduneira.  

U3.1.3 OS PRINCÍPIOS BÁSICOS E OS OBJETIVOS DA OMC PARA A 
AGRICULTURA. 

São quatro os acordos da Organização Mundial de Comércio que interessam ao 

setor agrícola: 

• Acordo sobre a Agricultura (AA), que constitui o suporte essencial do funcionamento e 

integração do setor na OMC; 

• Acordo sobre a aplicação das Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (Acordo SPS), que 

incorporou no comércio mundial de produtos agrícolas as vertentes ambientais e de 

qualidade; 
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• Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual, relacionados com o 

comércio, no caso específico, com o comércio dos produtos agrícolas; 

• Acordo sobre as Medidas de Salvaguarda. 

Em nosso estudo, vamos nos dedicar exclusivamente ao acordo sobre a 

agricultura. Tal acordo, também designado de Acordo Agrícola (AA), constitui o suporte 

fundamental do sistema da integração do comércio agrícola, fixando, como objetivos de 

longo prazo, o estabelecimento de um sistema comercial eqüitativo e orientado para o 

mercado, com vistas a contribuir para a liberalização do comércio mundial dos produtos 

agrícola. 

É composto por 21 artigos e 5 anexos, versando sobre três grandes temas: acesso 

a mercados, políticas de apoio interno e subsídios às exportações. 

Estabelece que os compromissos assumidos durante as negociações da Rodada 

Uruguai serão cumpridos ao longo de um período denominado "período de 

implementação". Para os países desenvolvidos, o prazo é de seis anos, a contar de 1995, 

data da entrada em vigor do Acordo, enquanto que, para os em desenvolvimento, o prazo é 

de dez anos. 

O Acordo Agrícola envolve todos os produtos agrícolas, com exceção dos 

produtos florestais. A sua execução é assegurada através da intervenção do Comitê 

Agricultura da OMC, que examina a execução dos compromissos assumidos pelas partes 

contratantes, controlando, igualmente, a execução de qualquer nova medida de política ou 

qualquer modificação em medidas existentes. 
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BOX 4 - OBJETIVOS DAS NEGOCIAÇÕES MULTILATERAIS 
AGRÍCOLAS DA OMC 

 
• ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA COMERCIAL 
EQÜITATIVO E ORIENTADO PARA O MERCADO, COM VISTAS A 
CONTRIBUIR PARA A LIBERALIZAÇÃO DO COMÉRCIO 
MUNDIAL DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS; 
• Permitir uma maior transparência dos efeitos e impactos das diversas políticas 
agrícolas, criando condições para melhorar a estabilidade e o conhecimento da 
evolução dos mercados agrícolas a nível mundial. 

 
U3.1.4 TRÊS PILARES DO ACORDO AGRÍCOLA: 

• REGULAÇÃO DO ACESSO AOS MERCADOS, através da fixação das tarifas e dos 

contingentes tarifários referentes a cada produto; os direitos alfandegários encontram-se 

consolidados para a totalidade dos produtos agrícolas. Os compromissos estabelecidos no 

Acordo Agrícola, referentes ao acesso ao mercado, determinam que as medidas de proteção 

serão progressivamente reduzidas durante seis anos. Tais compromissos foram revistos a 

contar de 2000. 

• SUBSÍDIOS À EXPORTAÇÃO, reduzindo o valor de todas as formas de subvenções à 

exportação e às quantidades possíveis de serem subvencionadas, esse compromisso foi 

igualmente revisto a partir de 2000. 

• REDUÇÃO DOS APOIOS INTERNOS (ajudas diretas), os quais, contribuindo para a 

formação dos rendimentos e dos preços, podem afetar as trocas de produtos agrícolas. 

Admitem-se apenas  ajudas sem interferência na produção. 
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Fonte: ICONE, elaborado 
            com dados da OMC 

PSE: apoio aos produtos (gastos dos governos e transferências dos consumidores

Gráfico 1 - Estimativa de apoio aos produtores (PSE) em países selecionados
                  (média 1986 e 2002)

(Bilhões de US$)
Pagamentos Diretos: transferências dos cofres dos governos aos 
produtores. Inclui programas de garantia e de complementação de 
renda.

Suporte de Preço e Mercado: transferências dos consumidores aos 
produtores baseados em programas de preço garantido que dependem 
de mecanismos de controle de oferta no mescado doméstico (restrições 
a importações e, em alguns casos, quotas de produção doméstica.)
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TABELA 3  - OBJETIVOS QUANTIFICADOS PARA A REDUÇÃO DAS 
SUBVENÇÕES DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS FIXADOS NO ACORDO 
AGRÍCOLATP

22
PT 

 
Direitos alfandegários Países desenvolvidos 

6 anos: 1995-2000 
 

Países em 
desenvolvimento 
10 anos: 1995-2004 
 

 
Redução média para todos os produtos 
agrícolas 
Redução mínima por produto 

 
- 36% 
 
- 15% 

 
- 24% 
 
- 10% 

Exportações 
Valor das subvenções (despesas) 
Quantidades subvencionadas 
 
 
 

- 36% 
- 21% 

- 24% 
- 24% 

Apoios internos - 
Redução dos montantes globais (MGS) 
 
 

- 20% 
 

- 14% 

U3.1.5 PRÁTICA DESLEAL DE COMÉRCIO E DUMPING 

As regras do GATT tratam dos tipos de práticas comerciais desleais que 

distorcem as condições de concorrência. Em primeiro lugar, a concorrência pode ser desleal 

quando a produção dos bens exportados é objeto de subsídios, isto é, conseqüência de uma 

ação governamental. Em segundo, as condições da concorrência podem encontrar-se 

distorcidas quando os bens exportados são vendidos nos mercados estrangeiros a preços de 

dumping, isto é, conseqüência de uma ação da empresa exportadora. 

                                                 
TP

22
PT Os países menos desenvolvidos não são obrigados a reduzir os direitos alfandegários ou as subvenções. O 

nível de base para as reduções tarifárias é a taxa consolidada antes de 01/01/95, ou, para os direitos não 
consolidados, a taxa efetivamente aplicada em setembro de 1986, data de início das negociações da Rodada 
do Uruguai. 
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Embora em linguagem comum todas as importações de baixo custo sejam 

entendidas como importações vendidas a preços de dumping, o Acordo sobre Práticas 

Antidumping fixa os critérios para determinar quando, de fato, deve se considerar que um 

"produto é objeto de dumping". Em geral, considera-se que um produto é objeto de 

dumping quando seu preço de exportação é inferior ao preço de venda de um produto 

similar no país exportador ou ao preço de exportação a um terceiro país. 

 

U3.1.6 OS SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS E SEUS EFEITOS DISTORCIVOS NO 
COMÉRCIO INTERNACIONAL  
 

Um ponto polêmico resultante das negociações da Rodada Uruguai referente ao 

Acordo Agrícola diz respeito à inclusão do dispositivo da “devida moderação” (Artigo 13), 

também conhecido como “cláusula da paz”, com tempo de vigência previsto para nove 

anos. Essa cláusula estabelece que, durante o período em que estiver em vigor, os países 

deverão exercer a “devida moderação” na aplicação de medidas compensatórias quando, 

embora concedendo subsídios através de políticas incluídas na AMS (Acordo de Subsídios 

e Medidas Compensatórias) e subsídios à exportação, estejam dentro dos limites 

estabelecidos em seus compromissos decorrentes da Rodada Uruguai. 

A principal divergência que envolve a referida cláusula é a interpretação e o 

alcance que lhe devem ser dados. Sua redação é suficientemente dúbia para atender aos 

interesses conflitivos das diferentes partes. Alguns concluem que o exercício de devida 

moderação não impede a plena vigência do Acordo de Subsídios e Medidas 

Compensatórias, uma vez comprovado o dano e a relação causal entre os subsídios e o 
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dano, enquanto os demais inspiradores da proposta afirmam que, na prática, a mesma 

suspende, durante sua vigência, a aplicação daquele Acordo. 

O referido dispositivo fixa proteção aos diferentes tipos de subsídios agrícolas 

ao dificultar e, em certos casos, até impedir a sua contestação perante a OMC, com base no 

artigo 16° do GATT (JANK, [2004], p.02). A tabela abaixo representa as restrições fixadas 

pela cláusula de paz. 

TABELA 04 - CLÁUSULA DE PAZ E SUAS INFLUÊNCIAS SOBRE OS 
SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS 
Tipos de subsídios Contestação na OMC Medidas compensatórias 

Caixa Verde Não pode Não pode 

Caixa Amarela Somente se superiores aos 

níveis de 1992TP

23
PT 

Somente nos casos de dano e ameaça 

de dano 

Caixa Vermelha Somente se superiores aos 

níveis de 1992 

Somente nos casos de dano e ameaça 

de dano 

Fonte: Acordo Sobre a Agricultura da Rodada do Uruguai (art. 13). 
 

Foram estabelecidas três categorias de subsídiosTP

24
PT: proibidos, acionáveis e não-

acionáveis, os quais ficaram conhecidos dentro da linguagem de cores: vermelhos, 

amarelos e verdes (THORSTENSEN, [2003], p.135). 

Os subsídios da caixa verde são utilizados para identificar os que não provocam 

distorções no comércio agrícola. Os de caixa amarela compreendem os capazes de 

distorcer o comércio internacional agrícola e sujeitos a limites globais. Por último, os 

considerados proibidos, também chamados de caixa vermelha.  

                                                 
TP

23
PT Os níveis foram determinados através dos cálculos feitos com base na quantia de subsídios em um ponto 

mais próximo possível da primeira venda do produto no ano de 1992. 
TP

24
PT Um subsídio existe, segundo o Acordo Agrícola, se reunir três condições: ser dado através de uma 

contribuição do governo, significar um benefício que é concedido a uma indústria e, finalmente, ser específico 
de uma indústria determinada (THORSTENSEN, [2003], p.133) 
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Alguns autores consideram também os subsídios de caixa azul, aqueles 

considerados capazes de distorcer o comércio internacional agrícola e relacionados a 

programas de limitações agropecuária (quotas de produção). 
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AMS: pagamentos de garantia de preços e renda, direcionados a 
produtos específicos ou não, conectados com o nível corrente de 
produção e sujeitos a compromissos de redução.

Caixa Azul: pagamentos de complementação de renda direcionados a 
produtos específicos. Tais produtos estão sujeitos a programas de 
limitação de produção e área plantada.

Caixa Verde: pagamentos que não distorcem o comércio e são isentos 
de compromisso de redução.

De Minimis: de garantia de preços e renda,direcionados a produtos 
específicos ou não, que representam menos de 5% do valor da 
produção.

Fonte: ICONE, elaborado com dados da OMC 

Gráfico 2 - Apoio doméstico ao setor agrícola notificado na OMC (1995 - 2000)

(Bilhões de US$)
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Para os subsídios que forem acionados existem agora dois tipos de soluções: (I) abertura de 

um painel perante a OMC; (II) imposição de medidas compensatóriasTP

25
PT.  

Apesar de os EUA e a UE terem criado problemas em relação ao prazo 

determinante para o término da cláusula, observe-se que, com o final da Cláusula de Paz, a 

categoria de subsídios não-acionáveis expirou em 31/12/1999, não tendo sido renovada por 

decisão do Comitê de Subsídios e Medidas Compensatórias.   

Na tentativa de se esquivar de possíveis medidas compensatórias, muitos países, 

notadamente os EUA e a União Européia, transferiram diversos subsídios vinculados da 

caixa amarela para a caixa verde, como uma forma de não violar os compromissos e 

limitações impostos pela OMC, visto que em tal caixa não seriam ameaçados de possíveis 

imposições. 

Ao final da Cláusula de Paz, os subsídios localizados nas caixas amarelas e 

azuis já poderão ser objeto de aplicação de medidas compensatórias (JANK, [2004], p.10). 

 

U3.1.7 O TRIBUNAL DA OMC: O ÓRGÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS  

O processo decisório, na OMC, baseia-se em quatro pilares. No primeiro, temos 

que cada membro da OMC representa um voto. Como segundo pressuposto, tem-se a busca 

por decisões tomadas em consenso. 

O consenso é definido como a aceitação, por todos os membros presentes no 

encontro, da decisão proposta. Quando isso não é possível, os procedimentos de votação 

demandam uma maioria de 2/3 ou 3/4. Isto ocorre, em regra, nas seguintes situações: 

                                                 

TP

25
PT Medidas compensatórias é um mecanismo de defesa utilizado para reduzir e fazer cessar o dano à indústria 

doméstica, em decorrência de práticas desleais cometidas por empresas estrangeiras que recebem subsídios 
governamentais. 
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interpretação de acordos, emendas a acordos, inclusão de novos membros e aplicação de 

waiver (adiamento de obrigação assumida sob acordo multilateral). Como terceiro pilar, 

tem-se que o processo decisório é controlado pelos membros da OMC.  

É notório que, diante da complexidade inerente aos acordos da OMC, muitas 

controvérsias podem emergir em relação à sua aplicação e interpretação. Além disso, o 

rompimento de regras acordadas ocorre com freqüência, ensejando um poder que exija seu 

cumprimento ou, quando houver dano incessante, imponha o retorno à conduta exigida, 

obrigando o causador do dano a reparar devidamente o lesado. 

Uma das principais inovações trazidas pela Organização Mundial do Comércio, 

se comparada com o GATT, seu antecessor, foi um novo sistema de solução de 

controvérsias, visando à resolução das disputas relativas à aplicação e interpretação dos 

acordos realizados em seu âmbito. 

O que se deve ter presente é que a única garantia que pode ser conferida ao 

cumprimento dos acordos multilaterais firmados entre os Membros da OMC é a existência 

de um sério e rígido mecanismo de solução de controvérsias entre as partes. O processo de 

solução de controvérsias – Dispute Settlement UnderstandingTP

26
PT (Departamento de Solução 

de Controvérsias)– está estabelecido no acordo contido no Anexo 2 do Tratado Constitutivo 

da OMC. 

A meta do mecanismo de solução de controvérsias é o de assegurar uma solução 

satisfatória para o conflito comercial. Deve ser dada preferência a uma solução mutuamente 
                                                 
TP

26
PT Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes. Disponível: 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu_e.htm .  
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aceitável para as partes. Em sua ausência, a meta do mecanismo é o de assegurar a retirada 

das medidas se elas forem consideradas incompatíveis com os dispositivos de qualquer um 

dos acordos. O último recurso é a possibilidade de um membro suspender a aplicação de 

concessões ou outras obrigações em uma base discriminatória com relação ao outro 

membro. Nesse caso, o membro que ganhou o painel pode elevar suas tarifas referentes às 

importações de produtos do membro que o perdeu, de tal forma a compensar o membro 

ganhador dos prejuízos causados pela medida inconsistente (THORSTENSEN, [2003], p. 

373). 

 Os painéis devem ser compostos por três ou por cinco membros, a pedido das 

partes. Caso não concordem com os painelistas, esses serão designados pelo Diretor Geral 

da OMC. Os painelistas devem servir segundo suas capacidades individuais e não como 

representantes dos governos. Qualquer membro que tenha um interesse substancial em um 

painel deve ter a oportunidade de ser ouvido e trazer, por escrito, suas considerações como 

terceira parte do painel. 

A função do painel é a de auxiliar o OSC (Órgão de Solução de Controvérsias) 

no desempenho de suas obrigações, dentro do entendimento e dos acordos abrangidos no 

caso, além de formular conclusões que possam auxiliar aquele órgão na elaboração de suas 

recomendações ou na emissão de suas decisões (ibid, p.374). 

Quando um painel ou um Órgão de Apelação concluir que uma medida é 

incompatível com um acordo, deve recomendar que o membro envolvido altere a medida, 

de forma a torná-la conforme com o acordo em questão ou pode sugerir meios de 

implementação das recomendações. 
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Em destaque, o disposto no Artigo 4, sobre consultas, que estabelece a 

concessão obrigatória de atenção especial às questões envolvendo países em 

desenvolvimento. Críticas têm sido feitas a tal disposição, afirmando não passar ela de um 

“discurso vazio”, uma vez que não vem sendo utilizada. O Brasil é o país em 

desenvolvimento que mais utiliza o mecanismo de solução de controvérsias da OMC, 

segundo dados de 2001. É, ainda, o terceiro em número de casos, participando de 11,7% 

dos litígios levados à OMC, apesar de sua participação no comércio internacional atingir 

somente 0,9% do volume total de trocas (BARRAL E PRAZERES, 2002, p.29). No caso 

brasileiro, 84% das consultas demandadas são dirigidas aos países desenvolvidos (EUA, 

União Européia e Canadá).  

QUADRO 3 - ESQUEMA TEÓRICO DO PROCESSO DE SOLUÇÃO DE 
CONTROVÉRSIAS  
 
PRAZOS ETAPAS 
60 dias Consultas 
1ª e 2ª reunião do OSC Estabelecimento do painel pela OSC 
0-20 dias Definição dos termos de referência  
6 meses desde a composição do painel Exame do caso pelo painel: encontro com as 

partes e com terceiros interessados 
9 meses desde o estabelecimento do painel Divulgação do relatório do painel pela OSC 
60 dias desde o relatório do painel se não há 
apelação 

OSC adota relatório do painel 

30 dias para o relatório do órgão de apelação OSC adota relatório do painel 
Prazo razoável para implementação (+/- 15 
meses) 

Implementação pela parte perdedora. Em 
caso de não implementação, partes negociam 
compensações. 

30 dias após período razoável Retaliação autorizada pela OSC 
Total de 9 meses desde estabelecimento do 
painel 

Adoção do relatório do painel caso não haja 
apelação 

Total de 12 meses desde o estabelecimento 
do painel 

Adoção do relatório do painel ou do Órgão 
de Apelação  

Fonte: WTO. OSC (Órgão de Solução de Controvérsias) 

Segundo Pereira ([2000 a], p.63), desde a entrada em vigor da OMC, em 1995, 

até julho de 2000, foram iniciadas 197 consultas. A eficácia do mecanismo deve ser 

medida, num primeiro momento, pelo reduzido número de painéis estabelecidos. Afinal, a 
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idéia é que a OMC estimule o acordo entre as partes. Do total das consultas, 55% 

resultaram em estabelecimento de painéis. 

BOX 5 -INFORMAÇÕES REFERENTES A PEDIDOS DE CONSULTAS NA OMC. 
(WTO, 2000, Statistical Informacion Relating to the Operation of the DSB): 

• Pedidos de consultas – Durante o período considerado, de janeiro de 1995 a 
dezembro de 2000, foram solicitadas 229 consultas. Dentre as partes interpelantes, 
os pedidos mais freqüentes foram solicitados por: EUA (70 pedidos), CE (56), 
Canadá (17), Brasil (15), Índia (11), Japão (9), México (9), Tailândia (7), Nova 
Zelândia (5), Austrália (5), Coréia (5). Do total de pedidos, outros 26 membros 
solicitaram consultas pelo menos uma vez;  

• Partes interpeladas pela consulta – Do total de consultas, as partes mais afetadas 
foram: EUA (122), CE (87), Canadá (28), Brasil (26), Índia (24), Japão (21), 
Coréia (17), Argentina (16), México (15), Chile (12), Austrália (11), Tailândia (8), 
Indonésia (6), Turquia (6), Filipinas (6). Do total de consultas, outros 34 membros 
foram afetados pelo menos uma vez, sendo 7 pertencentes a CE.  

• Os temas envolvidos nas consultas incluíram questões relacionadas ao GATT 1994 
e, com freqüência, em conjunto com questões relacionadas a acordos específicos. 
Dentre as mais freqüentes: GATT 1994 (120 casos), Agricultura (29), Subsídios 
(29), Licença de Importação (23), Barreiras Técnicas (19), Anti-dumping (17), 
TRIPs (17), MSF (17) e TRIMs (16);  

• A partição das consultas entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento 
apresentou os seguintes resultados: os países desenvolvidos solicitaram consultas a 
97 países desenvolvidos e a 64 países em desenvolvimento; os países em 
desenvolvimento solicitaram consultas a 38 países desenvolvidos e a 25 países em 
desenvolvimento;  

Fonte: apud THORSTENSEN [2001], p.379.  

Uma das características principais do DSU é ressaltar a tendência de que a 

solução de controvérsias comerciais multilaterais é mais legalista, salientando que o 

procedimento prevê prazos mais específicos e estabelece que os componentes do Grupo 

Especial serão pessoas especializadas em direito comercial internacional. Institui ainda um 

Órgão de Apelação integrado por pessoas com reconhecida experiência em direito 

internacional, comércio internacional e nos assuntos versados nos Acordos Abrangidos no 

DSU.  
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Nesse sentido, preleciona Celso Lafer ([1996], p.15) que o sistema de solução 

de controvérsias da OMC foi concebido para ser um mecanismo rule oriented, que procura 

domesticar as “razões de estado” power oriented. 

Assim dispõe o artigo 3.2 do DSU, verbis: “O sistema de solução de 

controvérsias da OMC é elemento essencial para trazer a segurança e previsibilidade ao 

sistema multilateral de comércio. Os membros reconhecem que este sistema é útil para 

preservar direitos e obrigações dos Membros dentro dos parâmetros dos acordos 

abrangidos e para esclarecer as disposições vigentes dos referidos acordos em 

conformidade com as normas correntes de interpretação do direito internacional público”. 

TABELA 5 – SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS (1995 – 2000) 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total 
Nº de Consultas 27 43 50 41 34 34 229 

Painéis Estabelecidos 9 12 20 16 23 12 92 

Relatórios Adotados 0 5 5 17 11 17 55 
        Fonte: WTO, 2001, Statistical Information Relating to the Operation of the DSB. 
 

De acordo com a OXFAM (2003), há dois grandes problemas com a atual 

abordagem da OMC para o tratamento especial e diferenciado. Primeiramente, há uma 

falha fundamental na premissa de que os países em desenvolvimento estão preparados para 

assumir obrigações semelhantes aos países industrializados em nível de desenvolvimento 

econômico. O segundo problema é que as regras da OMC autorizam formas de intervenção 

distorcidas para beneficiar os países ricos. 

As regras da OMC e mecanismos de soluções de controvérsias não asseguram 

que as regras do comércio mundial sejam justas, do ponto de vista das relações entre 

comércio e desenvolvimento. No entanto, no cenário atual, é a única instância com que 
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contam países como Brasil, no sentido de apresentarem seus pleitos ou discutir a adoção de 

suas políticas (PEREIRA, [2000], p. 56).  

 
 
U3.2 BARREIRAS COMERCIAIS AGRÍCOLAS AMERICANAS E 
EUROPÉIAS. 

Nenhum setor do comércio mundial é mais distorcido do que a agricultura. Os 

mercados globais são dominados pelos países desenvolvidos, para os quais a produção 

agrícola representa uma quantia desprezível em seu PIB, emprego e rendimentos com 

exportações, principalmente em virtude do peso dos subsídios. 

Boa parte da discussão atual gira em torno dos subsídios e barreiras 

protecionistas que muitos dos países desenvolvidos destinam para a sustentação da 

agricultura. 

Entre as barreiras mais elevadas, estão as tarifas, o reajuste tarifário, barreiras não-

tarifárias, normas para produtos, ações antidumping e restrições sanitárias e fitossanitárias. 

O quadro seguinte traz uma explanação mais detalhada de cada tipo de barreira. Veja na 

próxima página: 
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QUADRO 04– TIPOS DE RESTRIÇÕES  

Tarifas Reajuste 
Tarifário 

Barreiras não-
tarifárias 

Normas para 
produtos 

Medidas 
antidumping 

Restrições 
sanitárias e 
fitossanitárias

São 
impostos 
aplicados 
sobre as 

importações 
de produtos 
em um país. 

Ao 
aumentarem 
o preço de 

bens 
importados 
no mercado 
interno, as 

tarifas 
protegem os 
produtores 
nacionais, 

seja de bens 
iguais ou 

semelhantes 
da 

concorrência 
estrangeira. 

 

Agem como 
“desincentivo” 

ao investimento, 
que tem o 

objetivo de 
agravar o valor 
localmente e, ao 
mesmo tempo, 
desencoraja a 
diversificação. 

Isso deixa 
muitos países 

em 
desenvolvimento 

preços em 
mercados 
voláteis de 

commodities 
primárias, 

caracterizados 
por preços 

muitos baixos e 
decrescentes. 

 

São, 
freqüentemente, 
obstáculos mais 
significativos às 
exportações de 

países em 
desenvolvimento 
do que as tarifas, 

que estão 
caindo. As 
barreiras 
incluem 

restrições 
quantitativas, 

tais como cotas 
de importação, 

restrições 
sazonais e regras 

de origem. 
 
 

Quando os 
países em 

desenvolvimento 
exportam para 

os 
industrializados, 
devem satisfazer 

várias 
exigências de 

saúde e 
segurança, 

especialmente 
aplicadas aos 

produtos 
agrícolas. 

Muitas dessas 
normas 

legitimam 
proteger a saúde 
publica, porém, 
as regras podem 

ser utilizadas 
para corroer a 

capacidade dos 
países em 

desenvolvimento 
de aproveitar as 
oportunidades 
de exportação, 

excluindo-os de 
importantes 
mercados. 

 

O dumping é 
definido 
como a 

venda de um 
produto no 

estrangeiro a 
preços 

menores do 
que aqueles 
do mercado 
interno do 

país 
exportador. 
Um acordo 
na OMC 

permite que 
os membros 
respondam 
ao dumping 
através da 

imposição de 
multas ou 
impostos 

antidumping 
que 

aumentam os 
preços dos 
importados 

relativamente 
aos preços 
nacionais. 

 

Não são 
medidas 

comerciais 
propriamente 

ditas, são mais 
bem 

classificadas 
como medidas 
de ordem ética 
relacionadas à 
prevenção da 

saúde humana. 
Porém, esse 
mecanismo é 
cada vez mais 
usado como 
medida de 
proteção 
contra as 

importações, 
aplicado 

principalmente 
sobre certos 

setores que se 
sentem 

ameaçados  
pela abertura 

comercial. 
Para maiores 

detalhamentos 
ver os gráficos 

(a) e (b) 
abaixo. 

 
Fonte: SEINTENFUS, p.205-206. 
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GRÁFICO 03 – Restrições Sanitárias e Fitossanitárias (a) 
 

 
 
GRÁFICO 04 - Restrições Sanitárias e Fitossanitárias (b)TP

27
PT 

 

 

                                                 
TP

27
PT Para maiores detalhes em relação a participação dos membros no que diz respeito aos números de 

preocupações levantadas junto a OMC, ver o ANEXO 5. As siglas EEB (Encefalopatia Espongiforme bovina) 
e EET´s (Encefalopatia Espongiformes trasmissiveis) referem-se à “doença da vaca louca” . 
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Os impactos das medidas de apoio interno e os subsídios à exportação agrícola 

no comércio internacional são enormes: desviam comércio, deprimem preços, aumentam o 

custo de vida para os consumidores e impedem a geração de renda e empregos nos países 

em desenvolvimento. Além disso, o acesso ao mercado de produtos agrícolas em quase 

todo o mundo é limitado. 

As barreiras comerciais do Norte são especialmente danosas porque a maior 

parte das exportações de países em desenvolvimento se dirige aos mercados de países 

industrializados. Em 2000, mais de 50% das exportações asiáticas, 75% das exportações 

latino-americanas e 70% das exportações africanas se destinavam à Europa ocidental, 

América do Norte e Japão (OMC, [2001 a] P

 
Pp.115). Os subsídios agrícolas respondem por 

um quarto de toda produção norte-americana, 40% na UE, e chega a quase 60% no Japão. 

O conjunto das políticas de apoio à agricultura dos países da OCDE atingiu o 

valor de US$ 361,5 bilhões em 2000, registrando um aumento de 2,7% sobre os US$ 352,1 

bilhões apurados no ano anterior. Nos últimos três anos, os subsídios cresceram quase 10%, 

o que denota um recrudescimento do protecionismo agrícola dos países ricos nesse período. 

O valor apurado no último ano representa cerca de 40% da receita agrícola total, contra 

31% em 1997, retornando-se aos elevados subsídios praticados em meados da década de 

80, ou seja, antes da implementação do Acordo Agrícola. 

A União Européia continua sendo a campeã nos gastos, com políticas agrícolas 

de apoio que alcançaram US$ 125,8 bilhões, em 2000. Embora tal volume represente uma 

redução de quase US$ 10 bilhões em relação ao ano anterior, é ainda superior ao apurado 

em 1997. Os subsídios agrícolas na União Européia representam 34,8% do volume global 
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de subsídios dos países da OCDE. Em seguida, vêm os Estados Unidos, com US$ 96,5 

bilhões, 26,7% do total. Os Estados Unidos são o país membro da OCDE em que os 

subsídios agrícolas mais têm crescido nos últimos anos, passando de US$ 71,6 bilhões em 

1977 para US$ 96,5 bilhões em 2000, o que representa um aumento de 34,7% no período, 

contra uma média de 10% do conjunto dos países ricos.  

Os sucessivos pacotes de ajudas emergenciais aprovadas pelo Congresso 

americano para compensar a queda dos preços internacionais têm sido a principal razão 

para tão expressivo aumento. O Japão é outro país bem situado no “ranking” dos maiores 

subsidiadores, com US$ 71,4 bilhões de subsídios em 2000.  

Os produtos lácteos continuam liderando o ranking dos produtos mais 

protegidos, sendo responsáveis por US$ 39,1 bilhões do apoio global, vindo, em seguida, o 

arroz (US$ 29,3 bilhões), a carne bovina (US$ 25,4 bilhões) e o trigo (US$ 16,3 bilhões). O 

arroz desbancou, em 2000, a carne bovina da condição de segundo produto mais protegido 

no mercado mundial, em função da elevada queda dos seus preços internacionais e a 

manutenção de preços internos altamente protegidos em países como o Japão. Nesse, 

enquanto o preço internacional do arroz,  em 1999 foi de, em média, US$ 313 por tonelada, 

o administrado internamente pelo Governo foi de US$ 2.272 por tonelada, ou seja, mais de 

6 vezes superior ao estabelecido em condições de mercado livre. 

Apesar das promessas de redução, muitas delas feitas nos próprios salões de 

reunião da OMC em Genebra, o que se percebe é um aumento considerável desse 

protecionismo, muitas vezes disfarçado sobre medidas que passam despercebidas nas 

negociações multilaterais.  
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Alguns produtos já são bastante conhecidos pelas suas medidas protecionistas. 

Um claro exemplo deles são os produtos lácteos, em relação aos quais a União Européia 

oferece enormes subsídios à exportação, bem como a carne bovina, fortemente 

regulamentada por cotas e restrições sanitárias. Muitas dessas medidas estão justificadas em 

termos ambientais e sociais. 

A idéia de que as políticas agrícolas existentes nos países industrializados 

beneficiam os pequenos e pobres produtores é um mito. Pelo contrário, há fortes evidências 

de que os principais beneficiários do atual apoio à produção rural são os grandes produtores 

e as empresas de agronegócios. Na União Européia, 17% das propriedades recebem 50% do 

apoio agrícola. Nos EUA, os 80% das propriedades de pequena escala recebem apenas 16% 

do apoio agrícola. (OMC, [2001 a], p.134). 

A prática de exportar os excedentes da produção agrícola para os mercados 

mundiais a preços menores que o custo de produção é um fato conhecido como dumping, 

um dos aspectos mais perniciosos das políticas comercias agrícolas praticadas pelos países 

desenvolvidos. A concorrência injusta de produtos agrícolas no mercado cria problemas 

para os países em desenvolvimento, ao privá-los de rendimentos em moedas estrangeiras e 

de participar do mercado, ao minar a produção local. 

Como os países em desenvolvimento são os principais exportadores de 

commodities agrícolas, os preços dados pelos EUA e UE, em grande parte, determinam os 

preços mundiais para esses produtos. O resultado é que os produtores e exportadores dos 

países em desenvolvimento recebem por suas safras o mesmo, ou até menos, que o baixo 

preço artificialmente estabelecido pelas políticas dos poderosos países industrializados. 

 81



 
 

 

Segundo a OXFAM ([2000], p.57), os países em desenvolvimento enfrentam perdas 

estimadas na faixa de US$ 20 bilhões por ano, como resultado de políticas agrícolas do 

Norte. 

Os americanos e a União Européia gastam aproximadamente US$ 230 bilhões 

anuais em subsídios para a agricultura. Há estimativas que apontam a Bil Farm,TP

28
PT de 2002,  

implicando gastos de apoio interno e subsídios às exportações americana de produtos 

agrícolas superiores a US$ 400 bilhões nos próximos dez anos, ROBERTS (2002). Nos 

EUA, cerca de 50% da renda agrícola vêm de transferências governamentais. 

De acordo com Ricupero ([2002], p.11), em vez da dicotomia maniqueísta – 

protecionismo versus comércio livre –, é possível afirmar que os EUA evoluíram de um 

regime comercial que era alto (tarifas e barreiras elevadas), estreito (todos eram tratados 

mais ou menos igualmente) e pouco profundo (só abrangia o comércio de mercadorias), 

para um sistema que é baixo (tarifas pequenas), largo (proliferam os regimes 

discriminatórios conforme a natureza dos parceiros) e profundo (cada vez mais abrangente). 

A maioria das importações paga tarifa baixa, ou mesmo nenhuma, o que não 

impede que alguns produtos (não um ou dois, mas algumas centenas) sejam gravados por 

taxas consideravelmente mais onerosas que a média. O mais grave é que, conforme se verá 

                                                 

TP

28
PT Farm Bill – A nova política agrícola americana, cuja designação precisa é de Farm Security and Rural 

Investment Act, que vem reforçar substancialmente os subsídios à agricultura e o apoio à política de preços e 
mercados para exportação. Vem fazer aquilo que os mesmos EUA até agora sempre criticaram na UE. 
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adiante, as tarifas pesadas concentram-se justamente sobre os artigos exportados pelos 

países subdesenvolvidos, às vezes pelos mais pobres, e afetam de modo particular o Brasil.  

A segunda qualificação é que as tarifas estão longe de constituir a arma única ou 

mais temível do arsenal protecionista. À medida sofriam redução, as tarifas elas foram 

sendo substituídas, até com vantagem, pelas medidas de “proteção comercial” 

(salvaguardas, antidumping, direitos compensatórios contra subsídios) e por barreiras 

teoricamente destinadas a fins legítimos específicos, mas que, na prática, se vêem desviadas 

para intuitos protecionistas (requisitos sanitários e fitossanitários para alimentos e produtos 

agrícolas, barreiras técnicas para manufaturas, exigências ambientais etc) (ibid., p.10). 

U3.2.1 BILL FARM – POLÍTICA AGRÍCOLA NORTE-AMERICANA 

A Lei de Seguridade Agrícola, de 2002, mantém os programas de apoio à 

produção, comercialização e as exportações provenientes da Lei agrícola de 1996, 

incluindo, em seus artigos, os pagamentos diretos aos agricultores, mediante os contratos da 

AMTA (Agricultural Marketing Transitional ACT), que permite aos agricultores 

plantar 100% dos seus hectares e receber, em troca, o pagamento completo por suas 

colheitas. Muitos desses programas existem nos EUA desde os primeiros esforços criados 

para dar assistência à agricultura, no início dos anos 30. A lei estabelece novas modalidades 

de pagamentos diretos, de assistência à comercialização. Os produtos considerados como 

básicos, na Lei Agrícola de 2002 são: trigo, arroz, milho, aveia, cevada, algodão e a soja.  

A nova lei agrícola eliminou o montante máximo anual de pagamentos diretos 

que era estabelecido pela Lei de 1996. Tais pagamentos variavam em aproximadamente 6 
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bilhões, entre 1996-2000, e 4 bilhões, entre 2001-2002. Cerca de 85% desse montante anual 

era repartido na produção de trigo (26%), milho (46%) e algodão (12%). A referida lei 

estabelece o montante específico pela unidade de produção. Em conseqüência, o pagamento 

direto dependerá da quantidade produzida. 

Ademais, a legislação aqui em foco também reforça os subsídios já existentes no 

âmbito do FAIR Act (antiga Farm Bill), designadamente os LDP (Loan Deficienty 

payment) e os pagamentos fixos (os antigos AMTA - Agricultural Market Transition Act), 

deixando esses de serem regressivos para passarem a constantes, durante todo o período de 

aplicação. 

TABELA 6 – PAGAMENTOS DIRETOS, TAXAS DE EMPRÉSTIMOS E PREÇOS 
MÉDIOS PARA PRODUTOS BÁSICOS (dólares por tonelada). 
 
PRODUTOS PAGAMENTO 

DIRETO 
TAXAS DE 
EMPRÉSTIMOS 

PREÇOS MÉDIOS

Milho 11.02 77.95 102.36 
Trigo  19.11 102.88 141.83 
Cevada  11.02 86.35 101.51 

 
Aveia 1.66 93.00 96.45 
Soja 16.17 183.72 213.11 
Óleos 17.64 211.64 216.05 
Algodão 147.05 1146.39   1635.81 
Arroz   51.80 143.30 231.49 
Milho   36.00 355.00 495.00 
Fonte: Lei de Seguridade Agrícola e Inversão Rural, 2002. 
 

Os LDP são alargados ao amendoim, grão-de-bico, ervilhas secas, lentilhas e lã, 

enquanto que os pagamentos fixos são alargados à soja, ao amendoim e a outras 

oleaginosas de menor expressão.  

 84



 
 

 

São criadas as ajudas “contra-cíclicas” (counter-cyclical payments), pagas no 

fim do ano agrícola, quando o rendimento de cada agricultor em cada cultura elegível 

(cereais, arroz, algodão, soja e amendoim) for inferior a um determinado “preço-objetivo” 

previamente fixado. A área utilizada para o cálculo da ajuda corresponde a  uma base 

histórica de referência, mas, a partir daí, o agricultor pode produzir o que entender. Se nada 

produzir, tem de aderir a um dos programas de conservação ambiental. Trata-se, afinal, da 

instituição permanente das ajudas de emergência aplicadas desde 1998 e de uma verdadeira 

rede de segurança para o rendimento agrícola.  

O que fica bastante perceptível em tudo isso é que a nova política agrícola 

americana aumenta os níveis de ajuda e reforça os mecanismos de gestão do mercado. 

Além disso, cria claros efeitos distorcidos da concorrência ao garantir sempre um nível de 

rendimento determinado aos agricultores, retirando desses o vínculo com o funcionamento 

do mercado, especialmente quando os preços são baixos, o que é contraditório à lógica da 

competitividade.  

Com garantia de rendimento assegurada, os agricultores americanos tenderão a 

expandir a sua produção, independentemente dos preços e do escoamento do mercado. Com 

perspectivas de criação de excedentes estruturais no mercado, os preços agrícolas 

americanos baixarão consideravelmente.  

Estaria tudo bem se tal situação se confinasse ao mercado interno. Mas não é 

esse o caso, já que os Estados Unidos exportam cerca de 25% da sua produção agrícola e, 

em alguns casos, como no do trigo, suas exportações chegam a representar 40% das 

exportações mundiais. O que acontece é que, para se garantir a estabilidade interna do 
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rendimento, criam-se preços artificialmente baixos, ocasionando uma instabilidade externa 

por três razões. Primeiramente, porque os preços americanos tornam-se imbatíveis nos 

mercados internacionais. Em segundo lugar, porque os baixos preços internos 

desencorajam, em princípio, as exportações de países terceiros para o mercado americano. 

Finalmente, porque os preços de toda a fileira pecuária tornam-se igualmente imbatíveis, 

devido ao custo extremamente baixo das rações. 

U3.2.2 PAC - POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM DA UNIÃO EUROPÉIA 

A PAC foi criada nos anos 60, quando a Europa era deficitária de grande 

número dos produtos alimentícios. Os mecanismos dessa política comum foram 

direcionados para resolver tal situação, apoiando os preços e os rendimentos internos 

mediante operações de intervenção e sistemas de proteção fronteiriças, convertendo-se a 

União Européia no primeiro importador e no segundo exportador mais importante dos 

produtos agrícolas, em nível mundial. 

Quando, porém, a Comunidade começou a ter excedentes da maioria dos 

produtos agrícolas, verificaram-se deficiências no sistema, que provocaram tensões nas 

relações com países terceiros. Perante essa situação, havia já um acordo geral quanto à 

necessidade de uma reforma. 

Ao longo de sua história, a PAC sofreu várias alterações. Depois das primeiras 

intenções para alcançar seus objetivos, passou-se a corrigir os desequilíbrios quantitativos. 

Com o tempo, a PAC centrou-se na discriminação dos preços da concessão de ajudas 

compensatórias, a fim de resultar na reforma atual, que pretende aprofundar e ampliar 

 86



 
 

 

aquela realizada em 1992, substituindo as medidas de apoio dos preços de ajudas diretas 

por meio de uma coerente política rural. 

O mercado agrícola mundial tem, atualmente, grandes perspectivas de 

crescimento, existindo o risco de voltarem a aparecer excedentes, com conseqüente perda 

de posição a nível comunitário e mundial.  

Com as diferentes ampliações da União Européia, a gestão da PAC foi-se 

tornando cada vez mais complexa, sendo necessário criar novos critérios e mecanismos 

mais simples de controle, sobretudo devido à ampliação aos países do Leste, cujas 

economias se apóiam fundamentalmente no setor agrário, fato que pode ser traduzido por 

uma provável manutenção da mencionada política protecionista, que é, sem dúvida, a maior 

existente entre as nações.  

Um dos principais objetivos comunitários é manter algumas zonas rurais 

viáveis. Para tanto, além do aumento da diversificação da economia rural (favorecendo a 

criação de pequenas e médias empresas e promovendo o uso de novas tecnologias), é 

indispensável uma agricultura competitiva. Segundo a União Européia, será necessário 

garantir que a despesa com o setor agrícola contribua, mais do que tem sido até agora, para 

a satisfação de necessidades, como proteção da natureza, gestão do espaço ou a atenção aos 

jovens agricultores.  
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Até o momento, esperava-se que a reforma intercalar não deveria passar de um 

mero ajustamento, visando essencialmente reforçar a componente de desenvolvimento rural 

(ou segundo pilar da PAC), em que se encontram os mecanismos de apoio à 

multifuncionalidade agrícola. Essa constitui a tese central da argumentação da UE na OMC 

para justificar a necessidade de continuar a conceder determinados tipos de apoio à sua 

agricultura.  
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A questão que agora se coloca, depois de conhecido o conteúdo do Farm Bill, é 

saber até que ponto a União Européia tem necessidade de ir mais longe e baixar os seus 

preços em alguns pontos-chave. Ocorre que, se os preços mundiais se reduzirem 

sensivelmente, a UE padecerá de um sério risco de diminuir suas exportações, devido ao 

maior montante unitário das restituições às exportações e aos limites globais impostos pela 

OMC. De qualquer forma, será prudente aguardar previsões mais sólidas sobre a evolução 

do mercado mundial nos próximos anos, antes de se tomar uma decisão a respeito. 

Para terminar, levantam-se três grandes questões que poderão vir a ser objeto de 

particular debate. A primeira refere-se à relação da nova política agrícola com as 

negociações da OMC. Se, como parece razoável, as novas ajudas forem classificadas na 

“caixa amarela”,TP

29
PT isso poderá implicar uma ultrapassagem do limite anual de 19.2 bilhões 

de dólares permitido aos Estados Unidos a título da AMS (Acordo de Subsídios e Medidas 

Compensatórias). 

A segunda é que a União Européia tem, agora, ainda mais razões para uma 

postura ofensiva em tais negociações, podendo capitalizar a seu favor a frustração do grupo 

                                                 
TP

29
PT No início da Rodada Uruguai, e no intuito de definir uma metodologia de trabalho, os negociadores 

estabeleceram um paralelismo entre as medidas de apoio à agricultura e os sinais de trânsito, classificando-as 
em três grupos: o vermelho (medidas proibidas), o amarelo (medidas sujeitas a disciplinas) e o verde (medidas 
de livre aplicação). Tal critério buscou classificar as medidas de acordo com o seu impacto sobre o comércio, 
sem considerar outros objetivos. 
Durante o curso das negociações, esse instrumental foi simplificado. Acordou-se em distinguir apenas as 
medidas que podem causar impacto significativo sobre o comércio – as quais estariam sujeitas a 
compromissos de redução (medidas da “caixa-amarela”) – daquelas que podem ser consideradas como de 
efeito mínimo ou nulo sobre o comércio (medidas da “caixa-verde”). A suposição básica acerca do 
compromisso de redução é que medidas de apoio baseadas em preços e/ou volume de produção podem 
resultar em impactos significativos sobre o comércio, o que é o caso das medidas da “caixa amarela”. 
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de CAIRNS,TP

30
PT aliados tradicionais dos EUA e dos países pobres, claramente lesados com a 

nova política, o que ficou bastante claro na Rodada de Cancún, no México. 

A terceira grande questão objeto de debate tem a ver com o futuro da PAC. Com 

as novas medidas, os Estados Unidos passam a ter um nível global de apoio à agricultura, 

segundo dados da OCDE, de US$ 20.000 dólares por agricultor a tempo inteiro, enquanto 

que o valor equivalente da UE é de US$ 14.000. A contra-argumentação, em resultado da 

escassez do fator terra na UE de que esses valores se invertem, se medidos em função da 

terra, não atenua o argumento, já que o que essencialmente importa é o montante global de 

ajuda por agente econômico, neste caso, por agricultor. 

U3.3 BARREIRAS COMERCIAIS AGRÍCOLAS E OS PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO: O CASO BRASILEIRO. 
 

Os países em desenvolvimento têm sido progressivamente integrados em uma 

economia global há séculos. Há alguns poderosos elementos de continuidade entre passado 

                                                 
TP

30
PT O Grupo de Cairns foi constituído em 1986, no início da Rodada Uruguai, por 14 países com o objetivo de 

atuar no processo de negociações que se iniciava. Ele é composto por países que têm na produção e 
exportação de produtos agropecuários uma forte base para suas economias, e que isoladamente não teriam 
condições de influir de forma mais decisiva no processo de negociação. Com a conclusão da Rodada Uruguai, 
o Grupo considerou a experiência positiva, decidindo por sua manutenção no intuito de acompanhar o 
processo de implementação do Acordo sobre Agricultura e, mais recentemente, atuar na retomada das 
negociações agrícolas. A sua atuação é no sentido de aprofundar o processo de liberalização do comércio de 
produtos agrícolas, servindo de contraponto entre as posições das maiores potências comerciais agrícolas, 
principalmente, entre a UE e os EUA. 
Uma vez por ano, realiza-se a reunião de ministros do Grupo de Cairns, para tomada de decisões e 
estabelecimento de metas e planos de trabalho, tendo em vista as necessidades de negociações. Existe uma 
instância intermediária, a Reunião de Funcionários de Alto Nível (Senior Officials’ Meetings – SOM), que 
ocorre sempre que temas importantes devam ser considerados. No nível técnico, em Genebra, os 
representantes freqüentemente realizam reuniões de trabalho para avaliações e troca de informações, além de 
eventual elaboração de documentos técnicos. 
Atualmente, ele é formado por 18 países, que respondem por 1/3 das exportações agrícolas mundiais, a saber: 
África do Sul, Argentina, Austrália, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Fiji, Filipinas, 
Guatemala, Indonésia, Malásia, Nova Zelândia, Paraguai, Tailândia e Uruguai. 
O Grupo Cairns respondeu por 22% das exportações agrícolas totais, em 2000. Essa participação é 
praticamente a mesma de 1990, quando participaram com 21%. 

 90



 
 

 

e presente, incluíndo o papel dos países ricos no gerenciamento de mercados globais para 

promover seus próprios interesses. 

Em termos gerais, a globalização descreve a crescente dependência entre os 

países do mundo. O comércio internacional, aliado ao enorme crescimento no movimento 

de capitais, à rápida expansão das TNC´s e à mudança tecnológica, é um dos propulsores 

mais poderosos dessa nova fase das relações econômicas internacionais (OXFAM, [2002], 

p.38). 

U3.3.1 OS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO E A LIBERALIZAÇÃO DO 
COMÉRCIO AGRÍCOLA  
 

A integração econômica está prosseguindo a um ritmo dramático, e um dos seus 

propulsores mais potentes tem sido o comércio internacional. Durante os vinte últimos 

anos, o volume comercial global cresceu duas vezes mais rápido que o PIB mundial. As 

exportações, agora, representam quase um quinto do PIB mundial. O resultado é que os 

países estão cada vez mais interligados pelo comércio, que dependem cada vez mais uns 

dos outros para sua prosperidade (ibid., p.40). 

Altos níveis de dependência de exportações têm implicações importantes. Isso 

faz com que os países em desenvolvimento fiquem mais susceptíveis às alterações nas 

condições e nos preços do mercado global.  

As barreiras comerciais são vistas como impedimentos à integração bem 

sucedida nos mercados globais. Essas barreiras incluem tarifas sobre as importações, 

barreiras não-tarifárias e impostos sobre produtos exportados. Quaisquer que sejam os 
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indicadores usados, o ritmo de liberalização nos países em desenvolvimento, nas últimas 

décadas, tem sido extraordinário. 

Tanto na agricultura quanto na indústria, a liberalização do comércio muda os 

retornos sobre vários ativos. Quanto à importação, aumentará a concorrência para os 

produtos internos, à medida que caem os preços dos produtos concorrentes. Para as 

exportações, a remoção dos impostos de importação pode criar novas oportunidades de 

mercado. A capacidade de ajustar-se a uma concorrência cada vez maior e aproveitar as 

oportunidades é determinada por uma ampla gama de fatores, incluindo o acesso à terra, à 

infra-estrutura de mercado e às novas tecnologias. 

A grande questão é o fato de que os países produtores de commodities enfrentam 

dois conjuntos de problemas interligados ao entrarem nos mercados mundiais. O primeiro 

deles é o de um excesso de oferta estrutural. A produção em vários mercados está 

crescendo mais rapidamente do que a demanda, levando a grandes estoques e a baixos 

preços. O segundo é que os produtores só ficam com uma pequena parcela do valor final de 

sua produção (ibid., p.188). 

U3.3.2 O COMÉRCIO AGRÍCOLA BRASILEIRO 

No que diz respeito à inserção do Brasil no sistema mundial de comércio, nos 

últimos anos surgiu um novo tema: a perda de mercado internacional dos produtos 

brasileiros devido a fortes barreias tarifárias e não-tarifárias lançadas pelos países 

desenvolvidos. A atual trajetória de instabilidade e crise da economia é determinada, em 
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grande medida, por uma situação de vulnerabilidade externa, que se manifesta de forma 

mais contundente por meio de crises cambiais recorrentes. (GONÇALVES, [2003], p.10).  

A relação entre agricultura, comércio internacional e desenvolvimento 

econômico faz parte da história da economia brasileira. Não é necessário enumerar os 

ciclos econômicos que se iniciam no período colonial, e chegam até o início do processo de 

substituição de importações, baseados nas exportações de produtos agrícolas. 

 Na atualidade, a balança comercial, agora composta também de 

manufaturados, continua, como em todo país em desenvolvimento, exercendo papel 

preponderante no ajuste dos fluxos de capitais internacionais. Apesar da mudança 

substantiva na pauta comercial, os produtos agrícolas, mesmo que em menor proporção, são 

estratégicos na produção de superávits, ou redução de déficits, pois o resultado da balança 

comercial do setor é, além de consistente, substancialmente positivo. 

 Apesar do desempenho favorável, freqüentemente atribuído às vantagens 

comparativas da agricultura, alguns estudos relativizam tal sucesso. Um trabalho 

interessante de CARVALHO (2001) chama a atenção para o fato de que o setor agrícola 

dos países menos desenvolvidos, incluídos aí o Brasil, perdeu mercado devido a fortes 

estímulos oferecidos pelos países desenvolvidos aos seus produtores internos nas últimas 

três décadas. Utilizando a técnica, proposta por BALASSA (apud Volrath [1989]), das 

vantagens comparativas reveladas e vantagens relativas nas exportações, mostra que a 

União Européia é a grande vencedora no comércio agrícola mundial, em razão da agressiva 

Política Agrícola Comum (PAC), que protege ferozmente seus produtores.   
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Segundo BATISTA (2003 (b)), o grande tema e a grande dificuldade à nossa 

frente, nas negociações com a ALCA e com a UE, estão ligados às commodities agrícolas 

mais importantes. Uma visão de longo prazo mostra que é imprescindível que um país seja 

forte na sua produção agrícola, capaz de exportar produtos agropecuários para que possa, a 

partir daí, construir a base, não só econômica, pelo recolhimento de divisas, como também 

operacional, para ir aumentando as suas exportações. E é exatamente em relação às 

commodities agrícolas que a economia brasileira sofre a sua maior concorrência no 

mercado internacional. 

Nos EUA, há picos tarifários que atingem 40% no suco de laranja, 350% no 

fumo, e 236% no açúcar, que afetam diretamente o Brasil. As salvaguardas contra o aço 

causarão perdas de cerca de US$ 1 bilhão, em três anos. A carne bovina não é admitida por 

razões fitossanitárias, e os têxteis enfrentam quotas e tarifas ad valorem de 38%.  

No Canadá, a tarifa para carnes de ave é de até 238% e de 240%, no México. Na 

União Européia, a carne enfrenta barreiras tarifárias de 115%, o frango, de 47%, o açúcar, 

de 67%, e o fumo, de até 32% (JANK E NASSER, [2001], p.115). 

TABELA 07 – ESTRUTURA TARIFÁRIA COMPARADA DO BRASIL 
E DOS ESTADOS UNIDOS (1999) 
                 BRASIL            ESTADOS UNIDOS 
 TOTAL AGROBUSINESS TOTAL  AGROBUSINESS 
Número de 
posições 
tarifárias 

9.376 1.160 10311 2.102 

Ad valorem (%) 100% 100% 87% 64% 
Específicas 0% 0% 13% 36% 
Alíquota média 14,3% 13,7% 5,6% 10,1% 
Desvio-padrão 7,0% 6,0% 12,9% 25,6% 
Alíquota mínima 0% 0% 0% 0% 
Alíquota máxima 35% 30% 350% 350% 
Fonte: FTAA Hemisferic Data Base. Apud Jank e Nasser em POLÍTICA EXTERNA VOL 
10, [2001], p. 115. 
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A tarifa média americana no que diz respeito à agricultura é de 10,1%, enquanto 

que no Brasil essa tarifa é de 13,7%. Porém, a tarifa máxima brasileira se encontra na casa 

dos 30%, diferentemente da norte-americana que está batendo quase 350%.  

Os EUA contam, atualmente, com 130 posições tarifárias acima dos 30% 

adotados pelos Brasil. Dessas 130, cerca de 100 estão na agricultura, protegendo 

exatamente aquele conjunto de produtos de grande relevância para o Brasil: suco de laranja, 

açúcar, álcool carburante, fumo, laticínio, frutas e derivados de cacau (ibid., p.116). 

Fora essas barreiras tarifárias, ainda existem as barreiras não-tarifárias, além 

daquelas chamadas de invisíveis. As principais são as cotas de importação e exportação e as 

restrições sanitárias. No que diz respeito às cotas de importação, no caso do açúcar, chega a 

ser estrondosa a discriminação contra a produção brasileira, a mais eficiente produtora e 

exportadora desse produto no mundo. Só para se ter uma idéia, a cota brasileira é inferior à 

da Republica Dominicana. Já as barreiras sanitárias impedem a exportação de diversas 

frutas e legumes e de praticamente todos os tipos de carnes (bovina e frango) produzidas no 

Brasil. 

Em realidade, o sistema harmonizado da OMC possui cerca de 10.000 posições 

tarifárias a serem negociadas em tratados de livre comércio. Não obstante, as dificuldades 

são encontradas em apenas cerca de 500 posições, justamente as que foram consideradas 
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sensíveis pela TPATP

31
PT americana, e que implicam enormes dificuldades políticas para sua 

liberalização. 

TABELA 08 – ESTADOS UNIDOS: ACESSO AO MERCADO E 
SUBSÍDIOS NO AGRONEGÓCIO 
PRODUTO ACESSO A MERCADO SUBSÍDIOS 

DOMÉSTICOS
SUBSÍDIOS ÀS 
EXPORTAÇÕES

 TARIFAS BAR. NÃO 
TARIFÁRIAS 

  

Soja TAV: 19,1% 
(óleo) 
TE: $4,5/t  

 SIM SIM 

Açúcar Extracota: TE: 
$340/t 

 SIM  

Álcool TE: $0,143/L  SIM  
Carnes  Proibido  SIM 
Fumo Extracota: 

TAV:350% 
Cota Tarifária 
(Brasil: 80,200t)

SIM  

Suco de Laranja TE: 7,85 U$ 
cents/litro 

   

Frutas e 
vegetais 

Tarifas 
Sazonais 

Restrições 
sanitárias e 
licenças 

  

Cereais e 
algodão 

  SIM SIM 

Produtos lácteos Picos Tarifários Cotas SIM SIM 
Fonte: Jank e Nasser. POLÍTICA EXTERNA VOL 10, [2001], p. 117. 

TAV: Tarifa Ad Valorem; TE: Tarifa Específica. 

Verifica-se, na tabela abaixo, a importância, para economia brasileira, desses produtos 

fortemente tarifados pelos EUA. 

 

 

                                                 
TTTP

31
PTTA TPA (Trade Promotion Authority), o novo nome do conhecido fast track no congresso norte-americano 

garante ao governo que o Congresso não modificará os tratados negociados, já que a legislatura só pode 
rejeitá-los ou aprová-los em seu conjunto.T 
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TABELA 09 – EXPORTAÇÕES POR GRUPO DE PRODUTO DO 
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO - 1999 A 2001. 
Posição Grupo de produto Valores US$ mil 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 

 
Complexo soja 
Café, mate e especiarias 
Açúcar e álcool 
Frutas, castanhas e sucos 
Carne de aves 
Tabaco 
Carne bovina 
Produtos agrícolas processados 
Cacau, confeitos e biscoitos 
Carne suína 
Milho e outros grãos 
Óleos e gorduras 
Outros produtos de origem vegetal 
Outras carnes 
Algodão e outras fibras 
Bebidas 
Outros produtos de origem animal 
Hortícolas 
Lácteos 
Animais vivos 
Couros e peles 
 

 
4.448.200 
2.017.012 
1.860.558 
1.433.565 
1.094.392 
915.676 
904.187 
551.227 
292.216 
230.835 
184.856 
107.518 
74.336 
72.873 
70.548 
61.539 
38.567 
22.736 
15.304 
6.108 
3.736 

 
Fonte: BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Brasília Disponível em: 
HTUhttp://www.mdic.gov.br/indicadores/intercambio.htmUTH  
 

A relação entre agricultura, comércio internacional e desenvolvimento 

econômico faz parte da história da economia brasileira. Nos anos posteriores à implantação 

do Plano Real, em 1994, a balança comercial brasileira registrou déficits consideráveis, 

invertendo uma situação que perdurava desde 1983, resultado de um rigoroso processo de 

ajuste externo. O diagnóstico deste fenômeno foi unânime entre os especialistas: apreciação 

do real. Em 1999, houve uma mudança brusca na política cambial: o real foi depreciado e a 

taxa de câmbio passou a ser determinada basicamente pelas forças do mercado. Como 

resultado, naquele mesmo ano, o déficit comercial diminuiu consideravelmente e, a partir 
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do ano seguinte, registraram-se superávits crescentes, que atingiram o recorde de US$ 

33,081 bilhões em 2004. 

 Um fato chamou a atenção durante o período: a balança comercial agrícola não foi 

sensivelmente afetada pela apreciação cambial, sobretudo considerando-se as exportações. 

Mais ainda: manteve-se superavitária durante todo o período, contribuindo para que o 

déficit total não fosse ainda maior.  

A produção agrícola brasileira na década de 90 apresentou um dos  piores 

desempenhos dos últimos tempos. Foram dez anos sem sair da casa das 80 milhões de 

toneladas de grãos. Esse desempenho está relacionado às políticas econômicas adotadas nos 

anos 90, principalmente a abertura econômica e o desmantelamento das políticas públicas 

para o setor. Apesar disso, as exportações agrícolas ainda ocupam espaço importante, 

representando atualmente 29% das exportações totais. Segundo a OMC, a taxa de 

crescimento anual das exportações agrícolas do País foi de 7%. Em 2000, as exportações de 

produtos agrícolas chegaram a US$ 15 bilhões. O melhor desempenho do Brasil ocorreu em 

1997, quando foram exportados US$ 18 bilhões. 

Pelo lado das importações, os anos 90 foram marcados pelo crescimento 

acelerado com taxas anuais de 10%. As importações agrícolas do País saíram de US$ 2,4 

bilhões, em 1990, e passaram a US$ 4,6 bilhões, em 2000. O pior desempenho ocorreu em 

1997, quando foram importados US$ 7,1 bilhões em produtos agrícolas, isto é, os anos 90 

não permitiram que o Brasil aumentasse sua participação no comércio internacional de 

produtos agrícolas. Até o final dos anos 80, a participação brasileira nas exportações 
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mundiais agrícolas era superior a 4%. Atualmente, essa participação está em 3,8%. Em 

1975, esse número chegou a 7%.  

TABELA 10 - PAUTA DE EXPORTAÇÕES: PRINCIPAIS PRODUTOS  
(US$ BILHÕES) 
 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Agrícolas 
Comp.Soja 
Café 
Açúcar 
S.Laranja 
Frango 
C.Bovina 
Fumo 
Manufaturados 
Aço/Ferro 
Alumínio 
Máq/.Equip. 
Veículos 
Total 
 

5,76 
0,71 
0,98 
0,13 
0,14 

 
0,15 
0,64 
1,58 
0,97 

 
0,82 
0,14 
7,34 

 

10,84 
1.30 
0,96 
1.01 
0,82 
0,03 
0,08 
1,48 
19,85 
1,89 
0,04 
0,97 
1,81 
30,69 

 

15,22 
2.26 
2.77 
1.29 
0,34 
0,02 
0,71 
2,90 
14,40 
0,98 
0,40 
1.51 
0,59 
29,62 

 

13,80 
2.54 
2.61 
0,36 
0,75 
0,24 
0,26 
0,44 
18,49 
1.54 
0,20 
1.19 
0,68 
32,29 

 

10,16 
2.65 
1.25 
0,51 
1,47 
0,32 
0,23 
0,55 
21,25 
1.25 
0,87 
1.59 
0,99 
31,41 

 

15,98 
3,82 
2,43 
2,00 
1,10 
0,64 
0,18 
1,17 
30,52 
4,56 
1,34 
5,71 
3,58 
46,50 

 

15,71 
4,14 
1,76 
1,26 
1,02 
0,81 
0,50 
0,84 
39,39 
3,43 
1,49 
7,24 
4,44 
55,10 

 
Fonte:Banco Central e Anuário Estatístico do IBGE 
 
 

Com relação aos principais produtos no mercado internacional, o Brasil 

participa de forma expressiva nas exportações de cinco deles, entre os 17 mais importantes: 

soja (20%); café (18%); couros (14%); açúcar (13%); e frango (10%). Existe, ainda, um 

segundo bloco de produtos em que temos participação marcante: tabaco, frutas, carne 

bovina, cacau e algodão. 

Pelo lado das importações, o Brasil participa com maior expressão das 

importações de trigo (6%), algodão (5%), arroz, milho e leite, esses últimos com menos de 

2%.  Entre os mercados mais dinâmicos, o Brasil tem participação no complexo da soja e 

da carne de frango, sendo que o último tem sido o mercado mais dinâmico da década. A 
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participação brasileira nas exportações do complexo soja se dá principalmente a partir da 

soja em grão e farelo.  

As exportações de óleo bruto e refinado esbarram em tarifas elevadas. Outros 

produtos brasileiros de exportação encontram muitas barreiras no mercado internacional. O 

tabaco encontra obstáculos crescentes no seu principal mercado, o americano – somos 

praticamente proibidos de exportar cigarros para os EUA. Outras barreiras estão sendo 

implementadas em relação ao fumo em folhas, dado o lobby dos produtores americanos. 

Com relação ao açúcar, esse é um dos produtos mais protegidos do Planeta e o 

Brasil é um dos países mais competitivos e tem um produto de grande potencial, mas as 

barreiras comerciais não tendem a diminuir a curto prazo. Com relação ao café, o problema 

do País passa por acordos preferenciais que os países ricos (os europeus, principalmente) 

estabelecem com certas nações, em que quotas são distribuídas, e as importações não 

funcionam exclusivamente através do mercado. Já a carne bovina enfrenta fortes restrições 

sanitárias nos EUA e na Europa. Agora, que novos critérios de qualidade passam a ser 

valorizados, é possível que a carne bovina brasileira ganhe maior espaço, na medida em que 

é um tipo de carne mais saudável, devido à qualidade da alimentação animal. 
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U3.3.3 CONTENCIOSOS AGRÍCOLAS EM QUE O BRASIL SAIU VITORIOSO 

JUNTO À OMC 

O Brasil realizou consulta junto ao Órgão de Solução de ControvérsiasTP

32
PT no que 

diz respeito à Política Agrícola Comum (PAC) da União Européia, no setor açucareiro. São 

dois os aspectos questionados pelo Brasil: o açúcar da cota "C" (cota C é o volume 

fabricado além das cotas A – para o mercado interno e B para exportação com direito a 

subsídio) e a reexportação acima dos limites acordados no acordo agrícola. 

O objetivo de tal consulta é promover o estabelecimento de um painel na OMC 

para apreciar a política de subsídios ao açúcar da União Européia. Em 15 de outubro de 

2004, foi divulgado o relatório final da OMC para o caso, o qual confirmou a condenação 

da política européia para os produtores de açúcar. 

No relatório preliminar, divulgado dia 4 de agosto, o Órgão de Solução de 

Controvérsias da entidade considerou correta a argumentação de que o bloco europeu 

concede subsídios acima do permitido em acordos comerciais anteriores, referentes a 1,6 

milhão de toneladas de açúcar branco. 

Deu ganho de causa, também, na questão do açúcar da cota C e, nesse caso, a 

ênfase é para o reconhecimento de que exportações, mesmo que a preços do mercado 

internacional, sustentadas por políticas de apoio interno – mesmo que permitidas pela OMC 

– estão indiretamente distorcendo esse mercado. 

                                                 
TP

32
PT Para maiores informações referentes às consultas solicitadas pelo Brasil ao Órgão de Solução de 

Controvérsias, acessar o site: www.iconebrasil.org.br no link referente ao contencioso brasileiro na OMC. 
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Sem subsídios – domésticos e para as exportações –, a UE não teria condições 

de competir, já que seu custo de produção de açúcar branco supera US$ 700 por tonelada. 

Os preços no mercado futuro de Londres não chegam, atualmente, a US$ 260/tonelada. 

Graças aos subsídios concedidos por seu regime de açúcar, a UE tornou-se o 2º maior 

exportador mundial do produto, ocupando o espaço de produtores mais eficientes. Calcúla-

se que, em decorrência disso, o Brasil perde US$ 400 milhões ao ano. 

Este país também pediu a instauração de um painel junto ao Órgão de Solução 

de Controvérsia para analisar a aplicação da Lei Agrícola (FARM BILL) dos Estados 

Unidos com ênfase no algodão. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a política 

norte-americana tem gerado distorções no funcionamento do mercado de algodão com 

implicações sobre os preços internacionais da commodity, na medida em que essas práticas 

estimulam artificialmente o incremento da produção nos EUA, atualmente o principal 

player nesse mercado. Com isso, os produtores brasileiros de algodão têm sido 

prejudicados em sua remuneração.  

Em 26 de abril de 2004, o Painel da OMC, constituído para julgar a demanda 

brasileira, divulgou, em caráter confidencial e acessível somente às partes envolvidas na 

disputa (Brasil e EUA), o relatório provisório com as principais definições sobre o caso. 

Esse relatório contém diversas interpretações relevantes sobre a regulamentação dos 

subsídios agrícolas na OMC, principalmente após o fim da Cláusula de Paz, em 31 de 

dezembro de 2003. De acordo com as principais fontes envolvidas, o Painel acatou a grande 

maioria dos argumentos apresentados pelo Brasil.  
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Primeiramente, considerou que os subsídios norte-americanos ao algodão eram 

superiores aos limites estipulados nos compromissos assumidos pelo país na OMC, não se 

aplicando, assim, as restrições trazidas pela Cláusula de Paz, que impedia ou dificultava o 

início de demandas contra os subsídios agrícolas na OMC (o Painel foi iniciado antes do 

fim da Cláusula). Após decidir que a Cláusula de Paz não deveria ser aplicada nesse caso, o 

Painel julgou que os subsídios ao algodão teriam causado "sérios prejuízos" aos interesses 

brasileiros, ao promoverem distorções nos preços da commodity.  

Segundo a OXFAM, a queda de preços traz grandes prejuízos para países em 

desenvolvimento, tanto no ganho de exportação como no valor da produção interna. A 

Índia calcula que perde US$ 1,3 bilhão, a Argentina perde US$ 1 bilhão e o Brasil reclama 

de prejuízos de US$ 640 milhões na safra 2001/02. Países da África Central e Ocidental 

têm suas economias devastadas. Mais de 10 milhões de pessoas dependem diretamente do 

algodão em Burkina Faso, Mali e Benin. 

Estimativas da International Cotton Advisory Committee (ICAC) indicam que a 

retirada de subsídios americanos aumentaria o preço do algodão em 26%. Para a OXFAM, 

os EUA só têm vantagem comparativa com o uso de subsídios. Os custos de produção são 

até três vezes maiores do que no miserável Burkina Faso. 

O Brasil solicitou consultas também aos Estados Unidos com relação ao imposto 

especial de equiparação (Equalizing Excise Tax - EET, cerca de 0,007 centavos de dólar 

por litro) aplicado pela Flórida, desde 1970, sobre produtos preparados com suco de laranja 

importado. Esse imposto não incide sobre as compras de laranjas originárias de outros 
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estados americanos e, portanto, constitui tratamento discriminatório e elimina qualquer 

vantagem que o produto estrangeiro poderia usufruir por não estar sujeito à taxa local.  

Não tendo havido uma solução consensual nas consultas entre Brasil e Estados 

Unidos, o governo brasileiro solicitou, em 16 de agosto de 2002, o estabelecimento de 

painel na OMC.  

No dia 10 de março de 2003, realizou-se reunião em Washington com 

participação dos representantes do Itamaraty, da USTR (United States Trade 

Representative) e do FDOC (Florida Department of Citrus). A proposta americana não 

atendeu às necessidades da indústria brasileira. Em virtude disso, no início do mês de abril, 

o Itamaraty decidiu retomar o processo, suspenso desde 2003.  

Entretanto, no dia 12 de maio de 2004, uma emenda aos estatutos da Flórida 

alterou o texto que regulamenta as regras de cobrança do imposto de equalização. Dessa 

forma, daqui para frente, o importador poderá optar por não pagar dois terços dessa taxa, 

devendo, contudo, pagar o restante. Além disso, o mesmo importador poderá determinar 

que os mencionados recursos não sejam direcionados a campanhas de promoção do suco de 

laranja da Flórida. Com isso, o Brasil se comprometeu a retirar o painel aberto na OMC. 
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U4. O BRASIL NO OLHO DO FURACÃO: ADERIR OU NÃO À 
ALCA?  
 
U4.1 SITUAÇÃO ATUAL DA ECONOMIA MEXICANA: UM 
EXEMPLO A SER SEGUIDO? 
 

Por que iniciar este capítulo referente às tratativas do Brasil e dos EUA em 

relação à ALCA tratando do México? Acreditamos que a atual situação da economia e, 

principalmente, da agricultura mexicana, excluindo as devidas proporções geográficas entre 

o Brasil e México em relação aos EUA, pode servir de questionamento para a aceitação ou 

não da ALCA nos propósitos que estão sendo colocados pelos maiores interessados: os 

EUA. As páginas que se seguem possuem esse intuito, qual seja, o de descrever o outro 

lado da moeda. 

U4.1.1 O NAFTA E A ECONOMIA MEXICANA 

Exemplos de processos de integração regional são experiências relevantes no 

entendimento de processos como a ALCA. O NAFTA é uma experiência importante entre 

os tratados de livre-comércio, uma vez que foi o primeiro acordo de integração regional 

entre um país em desenvolvimento (México) e duas nações desenvolvidas (EUA e Canadá). 

Nos anos 80, aquele país seguiu um processo de liberalização comercial unilateral que 

expôs parcela considerável de sua economia ao comércio internacional, trajetória muito 

semelhante àquela ocorrida com o Brasil na década de 90.  

No México, os anos 90 foram um período de consolidação dessa abertura 

econômica, a partir de acordo multilaterais e regionais. O NAFTA visava, entre outros 

objetivos mais complexos, à redução de tarifas na região. A eliminação das barreiras 

 105



 
 

 

tarifarias e não-tarifárias entre os três países integrantes estava prevista para um prazo de 15 

anos, a partir de janeiro de 1994, quando o acordo começou a vigorar. 

A trajetória de ingresso do México ao NAFTA e a repercussão desse acordo em 

sua economia  e sociedade serve de referência para a integração brasileira na Área de Livre 

Comércio das Américas (ALCA), dada as devidas distinções, principalmente as de ordem 

geográfica, visto o México ser um país fronteiriço aos EUA. 

Ao contrário do que geralmente se afirma, houve um crescimento das 

exportações de todos os países da região.  O valor de comércio interno aos integrantes do  

NAFTA era de US $ 239,6 bilhões, em 1990. Um ano após a efetivação do NAFTA, em 

1995, o comércio subiu para US$ 394,5 bilhões e, em 2000, atingiu US$ 685,6 bilhões 

(CALDAS, [2001])TP

33
PT. Os fluxos de comércio crescem em todas as direções.  Esse fluxo 

pode ser constatado na tabela que se segue:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
TP

33
PT Este é o relatório do painel sobre o NAFTA, apresentado no seminário na Câmara dos Deputados, entre os 

dias 23 e 24 de outubro de 2001, com apoio do IPRI, intitulado: A Experiência do NAFTA.  
Participaram do bloco “NAFTA” o Ministro Pedro Malan, como Presidente da Mesa, os Senhores Fernando 
de Mateo, Jeffrey Schott e Gilberto Dupas, como expositores e o Deputado Antônio Kandir, o Embaixador 
Samuel Pinheiro Guimarães e o jornalista Paulo Sotero Marques, como debatedores e Ricardo Caldas.   
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TABELA 11 - EXPORTAÇÕES DE MERCADORIAS DO NAFTA POR PAÍS DE 
DESTINO, 1990-2000 (BILHÕES DE DÓLARES) 

Destino ANO EUA Canadá México NAFTA (3) DEMAIS PAÍSES MUNDO
Origem           
EUA 1990 - 83,0 28,3 111,3 282,3 393,6

  1995 - 126,0 46,3 172,3 412,4 584,7
  1998 - 154,2 79,0 233,1 449,0 682,1
  1999 - 163,9 87,0 250,9 451,2 702,1
  2000 - 178,9 111,3 290,2 490,9 781,1

Canadá 1990 95,2 - 0,5 95,7 31,9 127,6

  1995 152,8 - 0,8 153,6 38,6 192,2
  1998 181,9 - 1,0 182,8 31,5 214,3
  1999 205,0 - 1,1 206,1 32,3 238,4
  2000 241,6 - 1,4 243,0 33,6 276,6

México   1990 32,3 0,2 - 32,6 8,2 40,7

  1995 66,6 2,0 - 68,5 11,0 79,5
  1998 101,9 1,7 - 103,6 13,9 117,5
  1999 120,5 2,4 - 122,9 13,5 136,4
  2000 149,0 3,4 - 152,4 14,0 166,4

NAFTA (3) 1990 127,6 83,2 28,9 239,6 322,3 561,9

  1995 219,4 128,0 47,1 394,5 462,0 856,5
  1998 283,8 155,9 80,0 519,6 494,3 1013,9
  1999 325,5 166,3 88,1 579,9 497,0 1076,9
  2000 390,6 182,3 112,7 685,6 538,5 1224,1

Fonte: OMC. Relatório Anual 2001. Genebra, OMC., 2001. 

Verifica-se que as exportações dos EUA cresceram, sobretudo para o México, 

pois, em 1990, aquele país enviava US$ 83 bilhões para o Canadá e 28,3 para o México, 

quase 3 vezes mais, ao passo que, já em 1995, esse diferencial caia para 2 vezes e, em 

2000, menos que duas vezes. 

Percebe-se, assim, que o comércio dentro do NAFTA claramente superou o 

crescimento com o resto do mundo. De fato, enquanto a evolução do comércio entre os 

países do NAFTA cresceu 73,8%, entre 1995 e 2000, passando de US$ 394,5 bilhões para 

US$ 685,6 bilhões, o crescimento dos integrantes do NAFTA com os demais cresceu 

apenas 16,5% no mesmo período, subindo de US$ 462,0 bilhões para US$ 538,5 bilhões. 

Certamente, a variação global das exportações dos países do NAFTA com o mundo 
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também foi inferior ao comércio intra-regional. Com efeito, tais exportações aumentaram 

42,9%, passando de US$ 856,5 bilhões para US$ 1.224,1 bilhões (CALDAS, 2001). 

É certo que tal aumento do comércio intra-regional traz sérias preocupações 

para os demais países não-integrantes do acordo. Assim, tanto os países do continente, 

como os de outros continentes passaram a se preocupar com questões relativas a desvios de 

comércio. Nesse caso, os países do NAFTA estariam conscientemente deixando de comprar 

produtos de origem extra-regional para darem preferência aos integrantes do acordo 

regional. Essa prática, vale frisar, não é encorajada ou permitida pelas normas da OMC.     

Sem dúvida, os dados macroeconômicos apresentados pela economia mexicana 

são divulgados pelos defensores do NAFTA como sinônimo de êxito. De fato, o México se 

localiza entre os 10 primeiros países, no que diz respeito ao setor exportador. Suas 

exportações cresceram de US$ 50 milhões, em 1993, para US$ 160 milhões em 2002TP

34
PT. O 

México se tornou uma grande potência comercial, com uma corrente de comércio de US$ 

350 bilhões. A participação mexicana no comércio mundial saltou de 0,89%, em 1980, para 

2,43% em 1999. A participação das exportações do País no PIB passou de 7,6%, em 1980, 

para 14%, em 1994, e para 32%, em 1999. 

Apesar de todo esse sucesso repetido exaustivamente pelos defensores do 

NAFTA, tais resultados são questionados. Em primeiro lugar, por não haverem gerado os 

benefícios esperados para as camadas populacionais e regiões mais pobres do País. Houve 

uma relativa informalização das relações de trabalho. Grande parte do setor produtivo 

mexicano foi desnacionalizada, e alguns setores industriais, tais como o de metalurgia 

básica, simplesmente sucumbiu frente às importações dos EUA. O mais preocupante, 
                                                 
TP

34
PT Fonte: Banco de México. 
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contudo, é que a economia mexicana não se mostrou capaz de gerar um mercado interno 

forte para sustentar o incremento de produção interna, ficando excessivamente dependente 

do mercado exportador.  

O impacto do NAFTA sobre as disparidades regionais no México também 

representa uma experiência importante. Segundo o Banco Mundial, antes do acordo havia 

11 milhões de pobres no País, cerca de 16% da população. Em 2001, o número de 

miseráveis pulou para 45 milhões de mexicanos que vivem com menos de US$ 2,00 ao dia 

e, dentre esses, 10 milhões vivem em extrema pobreza, com menos de US$ 1,00 ao diaTP

35
PT. 

Atualmente, mais de 50% dos assalariados mexicanos recebem, em termos reais, menos da 

metade do que recebiam há 10 anos. O trabalho informal, precário, abarca hoje mais de 

50% da População Economicamente Ativa (PEA), perto de 20 milhões de pessoas. 

Na agricultura, o cenário é catastrófico. Em 1982, o México importava US$ 790 

milhões em alimentos; já em 1999, passou a importar US$ 8 bilhões. De país exportador de 

vários produtos agrícolas, transformou-se num campo minado. Hoje, é obrigado a importar 

dos EUA cerca de 50% de tudo o que consome. A “livre competição” com a agricultura 

norte-americana, que goza de altos subsídios e conta com uma base técnica mais avançada, 

foi fatal para o México. Sob o império do NAFTA, a superfície agrícola plantada foi 

drasticamente reduzida, e, por essa razão, 6 milhões de lavradores mexicanos perderam 

suas terras e suas ocupações. 

                                                 
TP

35
PT Banco Mundial en México, Reseña sobre México. 2003 
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Aqui, vale citar alguns exemplos. Segundo a CEPALTP

36
PT, o México era um forte 

produtor de arroz. A produção nacional foi, no entanto, substituída pela importação 

procedente dos EUA e, hoje, o País depende dessa para alimentar sua população. Ele 

também era exportador de batatas. Só que essas foram bloqueadas no mercado norte-

americano, que colocou barreiras fitossanitárias para impedir seu ingresso. Resultado: seu 

mercado foi invadido pelas batatas norte-americanas. O México já foi um tradicional 

exportador de algodão. Hoje, é um dos maiores importadores dos EUA.  

 Há também a questão do milho, importante por se tratar de um produto 

fortemente cultural no México, que está associada à venda da carne de porco pela pequena 

agricultura mexicana, invadida pelos enlatados de carne provenientes dos EUA. 

As Nações Unidas, em seu primeiro informativo sobre o desenvolvimento 

humano no México, em 2002, colocou-o na 54º posição entre 173 países, em relação ao 

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, a mesma posição em que o país se encontrava 

nos anos noventa. O Banco Mundial destaca as enormes diferenças entre ricos e pobres, 

entre o norte e o sul, entre a cidades e o campo, fato que aumentou bastante nos últimos 10 

anos. Segundo o citado informativo, a economia mexicana está estancada pelo terceiro ano 

consecutivo.TP

37
PT 

A incapacidade do NAFTA de abordar o problema da pobreza e da desigualdade 

entre países tão assimétricos como EUA, Canadá e México é um indicativo, segundo a 

                                                 
TP

36
PT “Indicadores Sociales Básicos de la sub-región norte de América Latina y el Caribe” Edición 2002, 

CEPAL. Naciones Unidas. 
TP

37
PT  “Mexico: evolución económica durante 2002 y perspectivas para el 2003” Naciones Unidas, Comisión 

Económica par América Latina y el Caribe, CEPAL, México, 6 de agosto 2003. 
 

 110



 
 

 

OXFAM (2003), das limitações da ALCA, que possui esquema bastante semelhante ao 

colocado em prática no NAFTA. 

A integração econômica entre México, EUA e Canadá poderia ter ajudado a 

combater a pobreza e a desigualdade, porém a maneira como foram inseridas as políticas 

para inclusão do México ao NAFTA, deixou de lado tal interesse. O NAFTA debilitou 

substancialmente o poder regulador do Estado mexicano, de maneira que os fluxos de 

comércio passaram a ter uma fraca conexão com  a cadeia produtiva nacional, com pouco 

efeito multiplicador para o resto da economia. Por outro lado, ao permitir a entrada de 

produtos agrícolas subsidiados, o NAFTA causou estragos entre os milhões de pequenos 

produtores rurais mexicanos.  

Em meados de 2003, publicou-se um artigo de página inteira no Financial 

Times (1º de julho de 2003) que se intitulava: “A década perdida no México: enquanto as 

inversões se dirigem para a China, as oportunidades criadas no NAFTA estão em risco”. 

Tal artigo se referia à diminuição das vantagens do México em face do acordo de livre 

comércio com os EUA e o Canadá. 

Pouco depois, foi a vez do Washington Post (14 de julho de 2003) publicar um 

artigo com a mesma tendência: quase meio milhão de empregos criados no México haviam 

emigrado em menos de dois anos para a China e América Central. Qual a razão? Perda de 

competitividade, preços excessivos e falta de reformas depois do tratado.  
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U4.1.2 MAQUILAS 

O programa das maquilas foi criado pelo México e EUA em 1965, para permitir 

importações de matérias e componentes mexicanos, isentas de tarifas e impostos, para 

serem ali montadas e reexportadas para os EUA. Tal programa se concentrou na produção 

de eletroeletrônicos, peças automotivas e vestuário. O aumento dos postos de trabalho nas 

maquilas não é atribuído principalmente ao NAFTA, já que o programa precede o tratado. 

O NAFTA, porém, introduziu cortes significativos nos impostos, nas indústrias ali 

instaladas, favorecendo também uma maior migração de corporações internacionais, 

notadamente americanas, que passaram a se instalar nos estados fronteiriços (AUDLEY, 

PAPADEMETRIU, POLASKI E VAUGHAN, [2003], p.19). 

A título de ilustração, o Quadro 5 mostra a concentração das maquiladoras nos 

sete estados mexicanos, responsáveis por 94% das exportações dessas empresas, em 1999. 

É nítida a grande concentração geográfica das plantas fabris com tratamento fiscal 

diferenciado próxima à fronteira com os Estados Unidos, o que explica, em grande medida, 

a utilização predominante do transporte rodoviário para o comércio de mercadorias com 

aquele país. 
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QUADRO 05  - DISTRIBUIÇÃO DAS MAQUILADORAS POR ESTADOS 
MEXICANOS 
Estado 
 
 

Localização Número de 
estabelecimentos 

Setores (*) % Exportações de 
maquiladoras 
(1999) 

Chihuahua  
 

Fronteira Norte 446 I,II,III,V,VIII,IX 28% 

Baja California  
 

Fronteira Norte 1.218 I,II,III,V,VIII,IX 24% 

Tamaulipas  
 

Fronteira Norte 375 I,II,III,V,VIII,IX 18% 

Sonora  
 

Fronteira Norte 284 II,III,V,VIII,IX 8% 

Coahuila  
 

Fronteira Norte 280 I,II,III,V,VIII,IX 6% 

Jalisco  
 
 

Costa Oceano 
Pacífico 

106 II,VII,IX 5% 

Nuevo  
Leon 

Fronteira Norte 156 I,II,V,VIII,IX 5% 

 (*) Setores: I – Produtos Alimentícios, Bebidas e Tabaco; II – Têxteis, peças de vestir e indústria do couro; 
III – Indústria madeireira e produtos de madeira; V – Substâncias químicas, derivados do petróleo e produtos 
de borracha; VIII – Produtos Metálicos, Maquinaria e Equipamento; IX – Outras indústrias manufatureiras 
(segundo classificação utilizada pelo INEGI). Fonte: INEGI. Direção Geral de Estatística. México, 2001. 
 
 

 O percentual de valor adicionado local é relativamente limitado, em torno de 

15%. Essa informação é claramente demonstrada pelos dados da Tabela 12. Ao 

desagregarmos o valor da produção das plantas maquiladoras por setores produtivos, o 

componente de valor agregado corresponde, em média, a 22% do valor da produção, sendo 

que apenas 11% correspondem a remunerações da mão-de-obra. O que tais indicadores 

parecem sugerir é que a competitividade dos produtos provenientes dessas unidades 

corresponde só em parte ao diferencial de custo do fator trabalho. Mais de 80% do valor 

produzido correspondem a etapas produtivas desenvolvidas em outros contextos, 

particularmente nos Estados Unidos. 
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TABELA 12 – VALOR AGREGADO/VALOR DA PRODUÇÃO (%) NAS 
MAQUILADORAS MEXICANAS, POR SETORES PRODUTIVOS. 
 
Grupo de atividade econômica  
 
 

Valor agregado/ 
Valor da produção

Remunerações/ 
Valor da produção

A nível nacional  
 

22 11 

Montagem de móveis, seus acessórios e outros produtos 
de madeira e metal  
 

34 14 

Produtos químicos  
 

39 16 

Construção, reconstrução e montagem de equipamento de 
transporte e seus acessórios. 
 
 

21 12 

Montagem e recuperação de ferramenta, equipamento e 
suas partes, exceto elétrico. 
 

25 13 

Montagem de maquinaria, equipamento, aparelhos e 
artigos elétricos e eletrônicos. 

19 10 

Materiais e acessórios elétricos e eletrônicos  
 

17 9 

Montagem de brinquedos e artigos desportivos  
 

38 20 

Montagem de peças de vestuário e outros produtos 
confeccionados com têxteis e outros materiais 
 

33 15 
 

Seleção, preparação, empacotamento e enlatamento de 
alimentos.   
 

67 17 

Fabricação de calçado e indústria do couro   
 

29 15 

Outras indústrias manufatureiras   
 

27 13 

Fonte: Inegi. 2002 
 
 

As maquiladoras agregaram cerca de 800 mil postos de trabalho entre o início 

do NAFTA, em janeiro de 1994, e o auge do setor, em 2000. Posteriormente, em 2003, já 

havia ocorrido a queda de, basicamente, 30% dos postos de trabalho, representando 

aproximadamente 250 mil trabalhadores. Muitas dessas operações se transferiram para 

 114



 
 

 

países com salários ainda menores, localizados especialmente na Ásia, em particular na 

China. 

U4.1.3 DIFICULDADES DE EMPREGO NO SETOR AGRÍCOLA  

A agricultura mexicana foi, sem dúvidas, a grande perdedora com o comércio 

americano, o que ocasionou uma queda abrupta do setor de trabalho. As exportações 

subsidiadas americanas, principalmente as de milho, reduziram os preços dos produtos 

agrícolas no México. Os pobres das zonas rurais são os que mais sofrem com os ajustes a 

que o País foi obrigado para adaptar-se e integrar o NAFTA. 

O México registrou um déficit no comércio de produtos agrícolas com os EUA 

durante todos os anos, desde a entrada em vigor do NAFTA. Tal déficit, muito embora já 

existisse anteriormente, aumentou desde a assinatura do tratado comercial, sendo ainda 

maior em 2002 mais do que em qualquer outro ano. O único aspecto positivo para esse País 

no comércio agrícola foi o aumento das exportações de frutas e vegetais, porém, tal fato 

não seguiu o mesmo ritmo das importações mexicanas de grãos e sementes provenientes do 

EUA (AUDLEY, PAPADEMETRIU, POLASKI E VAUGHAN, [2003], p.21). 

O déficit comercial deve-se, em parte, à produtividade norte-americana, como 

também aos subsídios dos EUA. Segundo uma estimativa, o milho norte-americano era 

vendido no México, desde 1999, a um preço 30% mais baixo do que seu valor de produção, 

ou seja, um caso típico de dumping. O crescimento desse déficit se traduz em redução dos 

postos de trabalho agrícola.  

A liberalização do comércio agrícola vinculada ao NAFTA é o fato mais 

importante na diminuição dos postos de trabalho agrícola no México. A perda de emprego 
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no setor agropecuário compensou em grande parte o aumento do emprego no setor de 

manufaturas para exportação que foi registrado após a entrada em vigor do bloco. Embora 

seja impossível estabelecer com precisão qual a proporção de postos de trabalho 

extinguidos no setor agrícola, perderam-se aproximadamente 1,3 milhões, entre os anos de 

1994 e 2002, e mais 1,3 milhões de postos abertos no setor manufatureiro, todos 

diretamente atribuídos ao NAFTA. 

Na agricultura, o período de transição iniciado pelo México foi demasiadamente 

curto, e o governo não adotou políticas rurais de ajustes para ajudar os agricultores, 

adaptando-os às novas condições de comércio. Os países em desenvolvimento, com 

significativo emprego de mão-de-obra nas áreas agrícolas de subsistência devem analisar 

com cuidado os processos de liberalização comercial, a fim de permitir a incorporação dos 

trabalhadores rurais e outros setores envolvidos no novo sistema de acesso livre aos 

mercados estrangeiros. 

Nas negociações sobre a liberalização do comércio agrícola, os países em 

desenvolvimento devem ainda insistir nas condições, incluindo aí as medidas de prevenção 

especial, as quais evitam que um outro país mais abastado de recursos vir a inundar seus 

mercados internos com produtos mais baratos, distorcendo, assim, o comércio mediante 

subsídios à exportação. 
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U4.2 A ALCA E AS FORTES ASSIMETRIAS REGIONAIS  

Juntamente com 33 outros países americanos, o Brasil vem participando, desde 

1994, de entendimentos sobre a eventual formação de uma Área de Livre Comércio das 

Américas (ALCA). Na cúpula de Miami, em dezembro daquele ano, decidiu-se formar, até 

2005, uma zona de livre comércio que incluiria todos os países do Hemisfério Ocidental, 

exceto Cuba (NOGUEIRA Jr., [2003], p.267). 

A definição dos aspectos básicos das negociações – objetivos, princípios, 

estrutura e localização das negociações – foi sendo realizada ao longo das reuniões 

multilaterais de Vice-ministros e de Ministros responsáveis pelo comércio. Cada um desses 

elementos influi no resultado final do processo. A definição de objetivos gerais e por área 

temática diz respeito ao escopo dos trabalhos dos futuros Grupos Negociadores. Os 

princípios negociadores, por sua vez, influenciam o equilíbrio das negociações e de seus 

resultados.  

A estrutura da ALCA revela as instâncias e os temas que ganharão destaque, 

assim como os meios de controle político do processo como um todo. O exercício de 

candidatar-se à sede das negociações facilita a promoção da ALCA junto às populações 

locais, cujo apoio confere maior legitimidade às estratégias negociadoras dos governos. Por 

fim, os países no exercício da presidência pro tempore da ALCA podem exercer maior 

influência sobre o ritmo das negociações.  

A estrutura das negociações compreende: Reunião de Ministros, responsável 

pela supervisão e direção superiores das negociações, a convocar-se pelo menos a cada 18 
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meses; Comitê de Negociações Comerciais, integrado pelos Vice-ministros responsáveis 

pelo comércio, e encarregado da orientação permanente das negociações, a reunir-se pelo 

menos semestralmente; nove Grupos de Negociação, e duas outras instâncias: a instância de 

Ministros, de caráter político, estabelece as metas gerais para as negociações e examina 

seus resultados e o foro de Vice-ministros, encarregado de implementar as decisões 

ministeriais, exerce a supervisão geral do processo.  

A presidência do processo ALCA é rotativa, cabendo ao mesmo país sediar a 

próxima reunião ministerial e presidir o Comitê de Negociações Comerciais, como se 

segue: Canadá (maio de 1998 a outubro de 1999); Argentina (novembro de 1999 a abril de 

2001); Equador (maio de 2001 a outubro de 2002) e co-presidência entre Brasil e Estados 

Unidos (de novembro de 2002 a dezembro de 2004, ou até a conclusão das negociações). É 

apropriado que os representantes dos dois maiores blocos partilhem a presidência pro 

tempore em sua fase final. É nesse momento em que devem ser realizadas as concessões de 

acesso aos mercados mais significativas.  

    QUADRO 06. A PRESIDÊNCIA DA ALCA  
 

  
maio de 1998 

a 
out. de 1999  

nov. de 1999
a 

abril de 2001 

maio de 2001
a 

out. de 2002 

nov. de 2002 
a 

dez. de 2004  

Presidência  Canadá Argentina Equador 
Co-Presidência 
Brasil e Estados 

Unidos 

Vice-Presidência  Argentina Equador Chile  
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Os Grupos de Negociação se reunirão em uma sede única, onde se instalará a 

Secretaria Administrativa para apoiar as negociações, conforme a seguinte ordem: Miami 

(1998 a 2001); Cidade do Panamá (2001 a 2003) e Cidade do México (2003 e 2004, ou até 

a conclusão das negociações).  

Além da definição dos objetivos, da estrutura, dos princípios e da localização da 

sede das negociações, estabeleceram-se, na fase preparatória, mandatos, calendários e 

regras e procedimentos para os trabalhos das diversas instâncias da ALCA.  

O conjunto dessas decisões permitiu dar ao processo da ALCA consistência 

institucional e uma dinâmica própria. Essa estrutura reflete a preferência dos Governos por 

soluções relativamente minimalistas, nas quais se evitam projetos custosos, de peso 

burocrático excessivo e encargos financeiros e problemas operacionais de difícil 

implementação.  

Quando forem assinados os acordos, a ALCA será a maior área de livre 

comércio do mundo em termos de população e de Produto Interno Bruto (PIB). A 

população abarcada será de 770 milhões de pessoas, com um PIB de mais de US$ 10 

trilhões, calculados com base na paridade do poder de compra. Em termos de comparação, 

a União Européia cobre uma população de 700 milhões e um PIB de US$ 7,5 trilhões. 

No Plano de Ação, anunciado na cúpula de 1994, em Miami, definiu-se que a 

ALCA incluiria acordos sobre barreiras tarifárias e não-tarifárias ao comércio de bens e 

serviços; agricultura; subsídios; investimento; direitos de propriedade intelectual; compras 

governamentais; barreiras técnicas ao comércio; salvaguardas; regras de origem; 
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antidumping e direitos compensatórios; padrões e procedimentos sanitários e 

fitossanitários; mecanismos de solução de controvérsias; e políticas de defesa da 

concorrência.  

É possível, ou mesmo provável, que normas trabalhistas e ambientais também 

venham a ser incluídas em um eventual acordo por pressão de setores importantes do 

Congresso e dos sindicatos dos EUA (NOGUEIRA JR.., [2003], p.269). 

O resultado final do balanço custo-benefício de um acordo como o da ALCA, 

para cada um dos países envolvidos, dependerá dos resultados concretos realizados nas 

rodadas de negociações, principalmente sobre reduções tarifárias em relação às diferentes 

gamas de produtos, assim como cronogramas para redução das barreiras que impedem a 

livre concorrência (SANGMEISTER & TAALOUCH, [2003], p.04). 

A agenda da ALCA é ampla, porém seletiva. Os EUA sempre se recusaram, por 

exemplo, a negociar suas políticas de imigração e, portanto, a livre circulação de 

trabalhadores nas Américas. Não há previsão, nessa associação, de mecanismos 

compensatórios para os desníveis de desenvolvimento entre países. Não existiriam, por 

exemplo, fundos de desenvolvimento para economias ou regiões menos desenvolvidas. 

Washington também não aceita colocar na pauta da ALCA elementos básicos das suas 

políticas protecionistas, tais como os poderosos esquemas de defesa da produção agrícola e 

a legislação antidumping e anti-subsídios, sob o argumento de que essas questões devem 

ser tratadas no âmbito da OMC. Ao mesmo tempo, os EUA insistem em que a ALCA 

transcenda as normas da OMC em assuntos do seu interesse como, por exemplo, serviços, 

movimentos de capital, licitações públicas e patentes. 
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A forte assimetria entre os participantes é uma das características mais evidentes 

do processo ALCA e um dos seus maiores desafios. Os EUA respondem por 77% do 

Produto Interno Bruto (PIB) dos participantes que, somado ao Canadá, representa quase 

82%, restando para a América Latina e o Caribe os 18% restantes, sendo que 25 países 

dividem entre si 1% do PIB. O Mercosul responde por 10% desse total, enquanto que o 

Brasil representa dois terços da produção desse bloco. 

Em fevereiro de 2003, as partes negociadoras prestaram as primeiras ofertas 

com respeito à estrutura de impostos aduaneiros e às regras de exceção. As ofertas 

sugeridas mostram que, para muitos países, ainda existe um longo caminho a ser percorrido 

desde a retórica do livre comércio em direção ao livre comércio propriamente dito. 

Os países que se atreveram a ir mais longe na liberação foram Canadá e Chile 

concedendo impostos zero para, respectivamente, 71% e 51% dos produtos agrícolas, assim 

como 73% e 77% para os produtos industrializados. Por outro lado, os países-membro do 

Mercosul só estão dispostos a conceder tarifas zero para apenas 12% dos produtos 

agrícolas, enquanto que os do CARICOM ofereceram apenas 11% para tais produtos. Esses 

últimos pretendem excluir completamente de qualquer redução tarifária, aproximadamente 

29% de todos os produtos, entre esses 44% sendo produtos agrícolas. 

Os EUA propuseram, para o momento em que se der a entrada em vigor dessa 

entidade, baixar de imediato os impostos de importação para produtos agrários dos países 

do CARICOM, em média 85%, e em 65% para os países centro-americanos. Em relação ao 

Mercosul, a redução será de apenas 50%. Para os produtos industriais, os norte-americanos 
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oferecem aos países caribenhos uma redução de impostos tarifários na casa de 90%, em 

média, porém só de 58% para produtos oriundos do Mercosul.  

               Ao final dos cinco anos posteriores à entrada em vigência da ALCA, os EUA 

pretendem eliminar completamente os impostos para produtos têxteis, porém, para os casos 

do açúcar e suco de laranja, tal redução só ocorrerá após dez anos de vigência do bloco. 

É importante deixar claro que a redução proposta pelos norte-americanos está 

estritamente vinculada à condição de uma abertura recíproca dos mercados correspondentes 

nos países sócios do bloco. Isso significa, por exemplo, que, para o Brasil, o imposto zero 

imediatamente proposto na oferta dos EUA para produtos químicos e aparatos eletrônicos, 

pressupõe uma total liberação do mercado desses setores, nos quais as ofertas brasileiras 

não estão em condições de competir frente a frente com a qualidade e produtividade 

estadunidense.  

Dados os interesses econômicos divergentes entre os países participantes, é 

impossível encontrar uma estratégia comum e, menos ainda, solidária nas negociações 

sobre a ALCA. Assim, para avaliar os custos e benefícios de tal projeto para as economias 

latino-americanas e caribenhas não basta que se considerem apenas os efeitos de criação de 

um maior intercâmbio comercial ou a reorientação de fluxos de comércio.  

Além desses, há efeitos de longo prazo que precisam ser avaliados, 

principalmente os gerados a partir das inversões diretas, nas transferências de know how 

tecnológico, nas atividades inovadoras e na formação de capital humano. 
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O tema “Agricultura” se constitui um dos problemas centrais na não 

concretização do bloco. São evidentes as posições enfrentadas não apenas pelos EUA e 

Canadá como também pelos países latino-americanos. É compreensível a importância dada 

ao setor agropecuário apesar de que, no comércio mundial, sua participação não ultrapassa 

a casa dos 10% em relação ao total de transações comerciais. Para os países da América 

Latina, a situação é diferente, já que a produção agrícola representa 17% do total das 

mercadorias produzidas e mais da metade das exportações de produtos primários. 

O setor agropecuário constitui uma proporção bastante inferior, se comparado às 

economias dos países desenvolvidos, porém são muito importantes na América Latina. Nos 

últimos anos, a primarização econômica da região foi feita em boa medida graças à 

expansão agropecuária, surgindo um pequeno punhado de produtos com potencial 

exportador interligado com uma maior presença empresarial, tanto na produção desses 

produtos como na comercialização.  

A agricultura também tem uma enorme importância social, já que oferece 

alimento para a população rural e é uma das principais fontes de emprego local. Esse papel 

é ainda mais relevante quando se destaca que 25% da população rural vivem no campo, 

representando mais da metade dos pobres daquelas regiões (GUDYNAS & EVIA, [2003], 

p. 01). 

Por tudo isso, as negociações da ALCA podem alterar substancialmente todo o 

padrão de desenvolvimento agropecuário no continente com impactos sobre o mercado de 

trabalho, as capacidades da agroindústria, a disponibilidade de alimentos a nível nacional e 

as condições de vida no meio rural. 

 123



 
 

 

Muitas vezes, as negociações, visando a uma redução nas barreiras comerciais, 

implicam a adoção de posturas auto-restritivas dos governos nacionais em termos de 

medidas que têm efeitos indiretos no comércio, via aumentos artificiais no nível de 

competitividade. Na agricultura, esse é um dos pontos mais polêmicos das negociações, 

pois na maioria dos países desenvolvidos, por vários motivos, os produtores agrícolas 

recebem grandes volumes de transferências diretas e indiretas, que terminam prejudicando 

a posição comercial de outros países. Essas negociações, portanto, tendem a tomar a forma 

de concessões mútuas em que o objetivo maior da criação de comércio prevalece (DAVID, 

[2001], p.3). 

Em análise mais detalhada, o primeiro ponto que deve ser observado em relação 

às negociações agrícolas na ALCA refere-se à diversidade de situações existentes em todo 

o continente. Enquanto os EUA e Canadá são países ricos, possuem um grande setor 

industrial e, além disso, continuam a ser grandes exportadores de produtos agrícolas, por 

outro lado, a América Latina não oferece uma situação sequer similar em relação a seus 

países. Pelo contrário, observa-se uma grande diversidade de situações, o que por sua vez, 

implica em diferentes posições comerciais de seus governos.  

Pode-se distinguir quatro grandes grupos de países. Por um lado, considerando 

os produtores agrícolas primários, existem os exportadores natos e os importadores natos. 

Por outro lado, caso se considerem os produtos agropecuários processados, também se 

observam exportadores e importadores natos. Considerando cada uma dessas combinações, 

chega-se a quatro grupos, tal como mostra a tabela abaixo. 
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QUADRO 07 – Classificação esquemática dos países da América em relação a 
produção agropecuária e nível de ingresso  

NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO 
POSIÇÃO 
COMERCIAL Países de ingresso 

baixo e médio baixo 
Países de ingresso 
médio alto  

Países de 
alto 
ingresso  

Exportadores natos de 
produtos agrícolas 
primários e processados  

Nicarágua  
Bolívia  
Guatemala  
Equador  
Costa Rica  
Peru  

UArgentina U 

UBrasil U 

UUruguai U 

Chile  

UCanadá U 

Exportadores natos de 
produtos agrícolas 
primários e importadores 
natos de processados  

Haiti  
Honduras  
Paraguai  
Panamá  
R. Dominicana  
El Salvador  
UColômbia U 

México  USA  

Importadores natos de 
produtos agrícolas 
primários e exportadores 
natos de processados  

Cuba    

Importadores natos de 
produtos agrícolas 
primários e processados  

Jamaica  Venezuela Is.  
Barbados  
Antigua –Barbuda  
Trinidad/Tobago  

Caimán  
Bermuda  
Aruba  

Obs: Em negrito estão os exportadores natos que possuem capacidade de competir no mercado internacional 
de produtos agropecuários. Em itálico, encontram-se os importadores natos que não são auto-suficientes em 
matéria de alimentos agrícolas. Sublinhados, estão os membros do Grupo de Cairns no continente. Elaborado 
a partir dos dados base.   

 

Observando esse agrupamento, pode-se explicar várias posições das 

negociações comerciais na ALCA. Por exemplo, os grandes exportadores natos, tanto de 

produtos primários como de produtos processados, encontram-se entre os mais interessados 

em aberturas mais amplas. Brasil e Argentina têm exercido grande pressão pela 

liberalização comercial e desmantelamento dos subsídios norte-americanos. Os EUA 
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trabalham através de uma estratégia dupla, que, por um lado, procura ampliar suas 

possibilidades de exportar excedentes, porém condiciona suas importações a produtos 

processados. 

É importante deixar claro que as negociações agrícolas na ALCA estão bastante 

atreladas aos acontecimentos na OMC, já que vários temas, como o alcance das 

liberalizações, o das propriedades intelectuais e aquele das normas de qualidade também 

estão sendo discutidos em Genebra. 

Em relação a isso, a postura de negociação dos EUA é, em boa medida, 

determinada pela marcha da OMC juntamente com a União Européia, e as posições que se 

definem na América latina são, em muitos casos, conseqüências de tais negociações. Na 

OMC, as discussões são constituídas por grupos de países com interesses similares, entre 

eles se destacando os grandes exportadores, membros do “Grupo de Cairns”, os quais 

lutam por maior abertura comercial. 

Como dito anteriormente, os avanços nas negociações agrícolas na OMC 

permanecem bloqueadas, sobretudo por consentimento da União Européia, dos EUA e dos 

demais países da OCDE.  

Se a ALCA avançar por uma desregulamentação assimétrica em que os países 

latino-americanos abrem seus mercados sem uma redução da ajuda interna nos países 

industrializados, seguramente isso provocaria uma maior exportação agrícola dos EUA e 

Canadá para a América Latina. Nesse caso, os principais afetados seriam os setores 

produtivo-exportadores, especialmente dos países do bloco Mercosul.   
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A liberalização total da agricultura desencadeará em muitas partes, um avanço 

na fronteira agropecuária, convertendo áreas naturais em terras plantáveis especialmente no 

Brasil, Argentina e Bolívia. De um ponto de vista comercial, uma recente análise da 

ALADITP

38
PT demonstrou que os países latino-americanos serão os mais afetados 

negativamente pelo livre comércio agrícola com os EUA e o Canadá. Entre esses países, 

encontram-se Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai (GUDYNAS y EVIA, [2003], 

p. 14). 

A polêmica sobre os subsídios cruza todas as negociações comerciais da ALCA, 

porém, em especial, a questão agrícola. A agricultura é o setor mais subsidiado e protegido 

do comércio internacional; em 2002, os países ricos subsidiaram seus produtores com uma 

soma que chegou a quase 360 bilhões de dólares (JANK, [2003], p.10). Apesar disso, os 

países desenvolvidos declararam que estão desmantelando seus sistemas protecionistas, 

porém as políticas agrícolas da UE e dos EUA mostram exatamente o contrário, fato que 

ficou claro no capítulo 3 desta dissertação. 

U4.3 O BRASIL NA ALCA: MAIS QUE DESVANTAGENS 

OCASIONAIS, UMA AMEAÇA.  

Como se sabe, o grande benefício esperado pelos partidários da ALCA é a 

ampliação do acesso ao mercado norte-americano. Sempre houve, contudo, dúvidas quanto 

à real disposição dos EUA de abrir o seu mercado para os setores de interesse do Brasil. Em 
                                                 

TP

38
PT A Aladi (Associação Latino-Americana de Integração) é uma organização intergovernamental cujo 

objetivo é promover a expansão da integração regional e a constituição de um mercado comum, contribuindo, 
assim, para o desenvolvimento econômico e social.  
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2001 e 2002, essas dúvidas aumentaram ainda mais, em razão de diversas iniciativas 

protecionistas do Executivo e do Congresso dos EUA, que serão discutidas mais à frente. O 

problema é que as vantagens potenciais da economia brasileira no mercado norte-

americano estão concentradas em produtos protegidos por poderosos lobbies, tais como 

aço, têxteis, calçados, suco de laranja, fumo, etanol e soja. (NOGUEIRA JR., [2003],  

p.269). 

TABELA 13 - EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA OS EUA (US$ MILHÕES) 
 1997 1998 1999 2000 

Café cru em grão 
Suco de Laranja 
Madeira Serrada 
Fumo em folhas 
Açúcar de cana 
Aviões 
Calçados 
Aparelhos transmissores 
Semimanuf. de ferros ou aços 
Pastas químicas de Madeira 
Partes e peças para veículos 
Motores para veículos 
Automóveis de Passageiros 
Minérios de Ferros 
Produtos laminados 
Papel e cartão 
Outros 
TOTAL 
 

423,3 
282,6 

-- 
228,2 
102,8 
306,7 

1.051,1 
390,6 
449,3 
243,8 
379,2 
404,6 

-- 
126,4 
183,2 

-- 
4.704,2 
9.276,0 

 

367,7 
523,0 

-- 
116,5 
114,0 
833,0 
918,5 
347,2 
383,4 
273,7 
411,1 
417,7 

-- 
167,6 
229,4 

-- 
4.638,1 
9.740,9 

 

469,3 
205,6 
193,8 
130,7 
45,7 

1.160,0 
879,4 
352,7 
514,3 
326,9 
494,7 
373,0 
0,3 

139,4 
157,0 
74,6 

5.157,4 
10.674,8 

 

218,3 
187,9 
188,8 
120,5 
69,6 

1.701,9 
1.080,7 
662,0 
548,0 
427,6 
415,7 
328,5 
295,9 
150,1 
138,8 
70,1 

6.576,1 
13.180,5 

 
Fonte: BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Brasília Disponível em: 
http://www.mdic.gov.br/indicadores/intercambio.htm 

Um problema evidente, mas muitas vezes esquecido ou omitido, é que as 

economias desenvolvidas apresentam vantagens estruturais imensas em relação à economia 

brasileira e às outras economias latino-americanas e essas vantagens não poderão ser 
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superadas num horizonte visível. Isso não se resolve, portanto, negociando-se prazos de 

adaptação e abertura mais longos para setores vulneráveis. 

Uma área de livre comércio com os EUA produziria, provavelmente, efeitos 

destrutivos em boa parte do sistema produtivo brasileiro, especialmente nos setores mais 

sofisticados, em que a primazia das empresas norte-americanas é quase sempre 

inquestionável (por exemplo: bens de capital, componentes eletrônicos, química, eletrônica 

de consumo, software e informática). A economia brasileira tenderia a regredir à condição 

de economia agrícola ou agroindustrial e produtora de bens industriais leves ou tradicionais 

(ibid, 273) 

O Brasil estaria comprometido, por acordo internacional, a manter o seu 

mercado interno sempre aberto para as exportações dos EUA e de outros países do 

continente americano. As empresas brasileiras ficariam expostas à vigorosa concorrência 

das grandes corporações norte-americanas com todo o seu poder tecnológico, financeiro e 

comercial. Este país teria que abrir mão de uma série de instrumentos de política 

governamental, tornando-se, ipso facto, incapaz de implementar um projeto nacional de 

desenvolvimento. 

Segundo Ricúpero (apud Nogueira Jr., [2003], p.2), no campo macroeconômico, 

diversas circunstâncias relacionadas à competitividade sistêmica do Brasil (estrutura do 

sistema tributário, escassez de crédito, custos financeiros elevados, subdesenvolvimento 

dos mercados de capitais domésticos, deficiências de infraestrutura e menor qualificação da 

força de trabalho) colocam as empresas brasileiras em desvantagem, na disputa por 
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mercados externos e internos. A livre competição entre firmas brasileiras e firmas norte-

americanas se daria, portanto, em condições sistêmicas estruturalmente desiguais. 

Existem, também, dificuldades importantes no plano microeconômico. As 

corporações dos EUA e de outros países desenvolvidos são, de uma maneira geral, muito 

superiores às empresas brasileiras, em termos de escala de produção, de tecnologia, de 

pesquisa e desenvolvimento, de organização, de acesso a crédito e capital, de redes de 

comercialização e marcas, por exemplo. 

A política comercial deixaria de existir em relação aos demais países da ALCA, 

isto é, barreiras tarifárias ou não-tarifárias não mais poderiam ser aplicadas para 

defenderem determinados setores da economia ou para interporem dificuldades de balanço 

de pagamentos. O País se veria impossibilitado, por exemplo, de recorrer à política 

comercial para proteger indústrias nascentes e permitir o surgimento e a consolidação de 

setores novos (Nogueira Jr., [2003], p 281).  

As tarifas e as barreiras não-tarifárias só poderiam ser aplicadas às importações 

oriundas de países não-membros da ALCA, que representam, atualmente, um pouco menos 

de 60% das importações totais do Brasil. Se o acordo de livre comércio Mercosul-União 

Européia também vier a ser concluído, o País estaria privado de política comercial no que 

se refere a, aproximadamente, 70% do valor atual das importações de mercadorias (ibid., 

281). 

O propósito fundamental dos acordos comerciais é maximizar oportunidades 

para os setores críticos e os blocos constitutivos da economia dos Estados Unidos, tais 
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como tecnologia da informação, telecomunicações e outras tecnologias de ponta, indústrias 

básicas, bens de capital, equipamento médico, serviços, agricultura, tecnologia ambiental e 

propriedade intelectual. Trata-se não apenas de criar novas oportunidades comerciais, mas 

de preservar a força sem paralelo dos Estados Unidos em assuntos econômicos, políticos e 

militares. 

Não se contesta que um projeto de integração econômica possa vir a ser positivo 

para o Brasil, mas é preciso avaliar se uma integração com a maior e mais competitiva 

economia do mundo será, de fato, benéfica para o mercado brasileiro. O gigantismo 

daquela economia, sua maior competitividade e avanço tecnológico tendem a prejudicar as 

indústrias brasileiras, que não terão como competir dentro do bloco. Enquanto as indústrias 

norte-americanas gozam de tarifa zero para exportar para o Brasil, os empresários 

brasileiros terão acesso real ao mercado consumidor dos Estados Unidos? Ou nossos 

produtos agrícolas continuarão a ser retidos por barreiras não-tarifárias (medidas sanitárias 

e fitossantárias)?  

Não se trata de maniqueísmo. O problema é que os EUA são, no mínimo, 

contraditórios. Levantam a bandeira do liberalismo econômico, ao mesmo tempo em que 

são escancaradamente protecionistas. Subsidiam a agricultura e usam da legislação anti-

dumping contra nosso suco de laranja, açúcar, amendoim, cacau, fumo e aço. Insistem em 

instituir, no acordo da ALCA, medidas trabalhistas e ambientais, punindo os países que as 

desrespeitarem, porém informam ao mundo não ter interesse em cumprir, por exemplo, o 

Protocolo de Kyoto.  
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O Brasil tem muito a perder com uma integração que traga uma abertura 

econômica a curto prazo, a qual acabará sendo desordenada. Não só comprometerá parte de 

sua indústria e serviços – que precisam de tempo para adaptar-se a esse novo horizonte 

econômico –, como também corre o risco de não garantir uma reciprocidade por parte dos 

EUA, quanto à abertura do mercado. 

Para COSTA LIMATP

39
PT ([2003], p.18), as tratativas da ALCA se interpõem ao 

projeto Mercosul, que se estrutura a partir de uma lógica de mercado comum, portanto, 

impondo medidas articuladas de coordenação e restrições ao livre comércio através de uma 

tarifa externa comum, justamente na tentativa de buscar uma melhor inserção na economia 

global. 

Para aumentar a pressão sobre as negociações em torno da ALCA em relação a 

países como Brasil e Argentina, os EUA estão criando acordos bilaterais com países latino-

americanos, com o intuito de enfraquecer qualquer grupo dessa região, liderados por Brasil 

e Argentina. Dessa forma, já realizou acordos de livre comércio com o Chile e finaliza um 

novo acordo com o Uruguai. 

Um fator chave nas negociações da ALCA é se os EUA e o Brasil farão 

concessões mútuas. Tal como expressou um membro do Council on Foreign Relations – 

CFR, este País é um ponto de apoio. De nada adiantam negociações com outros países se o 

Brasil não oficializar medidas de abertura de seu mercado. Dessa maneira, percebe-se que a 

                                                 
TP

39
PT COSTA LIMA, Marcos (2003),  “L’area del libero commercio delle Americhe come espressione del 

progetto imperialista Nordamericano: uma riflessione a partire dalle relazione bilaterali tra Brasile e Stati 
Uniti d’America” . In: Luciano Vasapollo: Il Piano Inclinato del Capitale. Crisi, Competizione Globale e 
Guerre.Pp.97:125. Milano: Editoriale Jaca Book. 
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ALCA não oferece muito valor agregado para os EUA sem o Brasil. O mercado brasileiro é 

o segundo em escala mundial, para jatos executivos, helicópteros e telefones celulares; o 

terceiro, para refrigerantes; o quarto, para refrigeradores. Por outro lado, segundo fontes do 

governo brasileiro, quase 65% dos produtos aqui exportados para os EUA sofrem barreiras 

à entrada. Essas barreiras estão localizadas em indústrias bastante sensíveis, como as de 

aço, têxteis, suco de laranja e açúcar. A menos que essas barreiras fiquem sem efeito, o 

Brasil pode considerar que possui pouco incentivo para ingressar no bloco.  
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5. CONCLUSÃO 

A globalização e a revolução tecnológica provocaram um desmembramento dos 

Estados-nação, visto que as regras globais se sobrepõem, de uma certa maneira, às decisões 

tomadas internamente em cada país. A própria criação das Organizações Internacionais 

como a ONU e, principalmente, a OMC, que dita as regras do comércio exterior. 

É importante perceber o enfraquecimento dos modelos simples de vantagens 

comparativas. A utilização de fatores mais abundantes e a divisão do trabalho que elas 

implicavam foram gradativamente desmembradas, como pode testemunhar o rápido 

crescimento das exportações de alta tecnologia dos países em desenvolvimento, como 

China e Índia. 

Mudanças importantes também estão tendo lugar no comércio agrícola. Novas 

tecnologias e custos menores de transporte diminuíram a distância entre as prateleiras dos 

supermercados, nos países ricos, e os agricultores, nos países pobres.  

Na agricultura, a liberalização do comércio muda os retornos sobre vários 

ativos. No lado da importação, aumentará a concorrência para os produtos internos, à 

medida que caem os preços dos produtos concorrentes. Para as exportações, a remoção dos 

impostos de importação pode criar novas oportunidades de mercado. A capacidade de 

ajustar-se a uma concorrência cada vez maior e aproveitar as oportunidades é determinada 

por uma ampla gama de fatores, incluindo acesso à terra, à infra-estrutura de mercado e a 

novas tecnologias. 
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A grande dificuldade no que diz respeito à agricultura internacional encontra-se 

na falta de interação entre as partes interessadas nesse setor. O problema é que vários 

acordos celebrados na OMC e suas respectivas implicações refletem a força de negociações 

de governos do Norte e as influências das poderosas empresas transnacionais. Em alguns 

setores, o sistema multilateral serve de disfarce para a busca de interesses privados e a 

subordinação de países em desenvolvimento aos preceitos dos países ricos. 

Essas informações só fazem atestar ainda mais a absoluta ineficácia do “Acordo 

Agrícola”TP

40
PT da OMC, em termos de redução das políticas distorcidas do comércio por parte 

dos países desenvolvidos, observando-se a ampliação dos gastos com subsídios agrícolas 

por parte dos países desenvolvidos após o Acordo. Segundo a OCDE (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico)TP

41
PT, antes do mencionado Acordo, o clube dos 

países mais ricos do mundo que compõem essa organização despendiam, na média anual, 

US$ 324 bilhões em subsídios às suas agriculturas. Posteriormente, esses gastos subiram 

para a média de US$ 364 bi/ano. 

As barreiras comercias são vistas como impedimentos à integração bem 

sucedida nos mercados agrícolas globais. Incluindo tarifas sobre as importações, barreiras 

não-tarifárias e impostos sobre produtos exportados.   

                                                 
TP

40
PT O Acordo Agrícola da OMC foi assinado em abril de 1994, encerrando as negociações da Rodada Uruguai, 

do antigo GATT. Esse acordo, composto de 21 artigos e 5 anexos envolvendo três temas básicos, marca a 
entrada do tema agricultura nas negociações multilaterais de forma mais efetiva. Até então, o tema agricultura 
não era objeto de políticas multilaterais de redução de barreiras comerciais e de regulamentação de políticas 
internas de apoio e subsídios. Alguns produtos eram objeto de acordos, mas sem grandes compromissos com 
a liberalização. 

TP

41
PT ( Edição Setembro – 2001: COMÉRCIO EXTERIOR: Acordo Agrícola da OMC aumentou o 

protecionismo) 
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TUm grande obstáculo é o fato de que os agricultores dos países ricos, que hoje 

vendem seus produtos graças à ajuda oficial, seriam expulsos do negócio. No Japão, sem 

auxílio do governo, o emprego no setor agrícola cairia 27%. Na Europa, a renda dos 

agricultores desabaria 24%. O investimento europeu em agricultura teria redução de 33%. 

Em tal cenário, fazer com que esses países concordem em retirar as barreiras que protegem 

seus agricultores pode ser tarefa impossível.  

Os negociadores dos 148 países da Organização Mundial do Comércio (OMC) 

têm até o fim deste ano para encontrar uma fórmula. Caso contrário, a reunião ministerial, 

marcada para dezembro, em Hong Kong, corre o risco de aumentar a já abastada lista de 

fracassos da atual rodada de negociações. O fim de todas as barreiras agrícolas geraria uma 

renda anual de US$ T265 bilhõesT, ficandoT US$ 136,6 Tbilhões com os países ricos e US$ 

T128,6 Tbilhões com os países em desenvolvimento. O Brasil ganharia mais T40 bilhõesT de 

dólares.TP

42
PT 

Em se tratando da ALCA, que possui o NAFTA como arcabouço experimental, 

tem-se que perceber as práticas e os exemplos já existentes nesse concluído bloco, para que 

não se venha a demonstrar surpresa com futuros acontecimentos e dificuldades. 

A agricultura mexicana tem testemunhado crescentes divergências de riquezas 

entre as fazendas comerciais vinculadas à economia americana, no Norte, e os pequenos 

produtores, no cinturão da pobreza, no Sul. A perda do comércio interno mexicano em 

                                                 

TP

42
PT Revista Veja. Edição nº 1888. 19 de janeiro de 2005. 
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decorrência da concorrência dos produtos subsidiados norte-americanos demonstra que as 

negociações para a futura ALCA devem ser feitas de uma forma mais eqüitativa entre as 

partes interessadas 

É importante perceber que nas Américas se observam diferentes situações frente 

ao comércio internacional de produtos agrícolas. São diferentes pontos de partida que 

respondem a distintas circunstâncias de produção, demanda interna e capacidades 

exportadoras. 

Por um lado, as potências hemisféricas, EUA e Canadá, são grandes produtores 

(subsidiados em muitos produtos) e exportadores globais de produtos agrícolas. Por outro, 

países como Brasil, Argentina, Bolívia e Uruguai são exportadores natos tanto de produtos 

agropecuários como de produtos agroalimentares, elaborados a partir desses. 

À medida que se somam novos estudos sobre os impactos da liberalização do 

comércio agrícola, fica evidente a existência de uma situação também complexa. Para os 

países exportadores de produtos agrícolas, como o Brasil, o resultado a nível nacional pode 

ser positivo em termos de aumento da produção e da possibilidade de uma maior demanda; 

é isso o que almejam todos os países do Cone Sul. 

Neste momento, a Alca se encontra em uma encruzilhada perigosa, diante do 

seu esvaziamento e perda relativa de importância vis-à-vis a explosão de acordos 

preferenciais de comércio na região, que vêm transformando o bilateralismo na prioridade 

dos EUA e de mais de uma dezena de países nas Américas (Chile e México à frente deles). 

A explosão do bilateralismo não só ajuda a enfraquecer ainda mais a Alca, como 
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acrescenta um elemento de complexidade ao sistema multilateral de 

comércio. 

Em 2004, houve perda de interesse de ambos os  principais atores – Brasil e 

EUA. Os dois países arquitetaram, no final de 2003, o formato de uma Alca à la carte. Esse 

formato, que contribuiu para esvaziar as tratativas, consiste em um sistema com dois níveis 

de compromissos entre os 34 membros da Alca: um piso mínimo, com regras e obrigações 

comuns a todos, e a possibilidade de os países negociarem livremente acordos bilaterais e 

plurilaterais de geometria variável. Com isso, foram praticamente destruídos os dois pilares 

centrais que tornariam a Alca um bloco abrangente e ambicioso: o single undertaking e a 

Cláusula de Nação-Mais-Favorecida. O single undertaking, ou "compromisso único", nada 

mais é do que uma  regra que estipula que "nada estará negociado enquanto tudo não 

estiver negociado". Ou seja, enquanto não houver definição para todos os itens da pauta, 

nada estará acordado ou definido (JANK e TACHINARDI, [2005]). 

Os benefícios da ALCA somente surgirão quando os países das Américas 

conseguirem estabelecer um jogo de equilíbrio de ganha-ganha a partir do processo 

negociador. Os países da América Latina querem que sua integração constitua um processo 

justo e igualitário da abertura de suas economias nas áreas de serviços, investimento, 

indústria e agricultura, cujo resultado mais concreto possa ser uma melhoria do padrão de 

vida de todos.  
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7. ANEXOS 
 
UANEXO 1 

 
Mundo: Exportações de produtos agrícolas, exportação total de mercadorias 

e participação da agricultura nas exportações. 
(Bilhões de US$ e participação %)   

    
    

Ano Exportações agrícolas Exportações totais Participação agricultura 
    
    

1950 27,93 61,86 45,15 
1951 35,91 81,12 44,26 
1952 30,92 80,11 38,60 
1953 30,92 82,14 37,64 
1954 31,92 86,19 37,03 
1955 32,91 94,30 34,90 
1956 33,91 102,42 33,11 
1957 36,90 110,53 33,39 
1958 34,91 106,47 32,79 
1959 37,90 115,60 32,79 
1960 39,89 130,81 30,50 
1961 40,89 135,88 30,09 
1962 40,89 143,99 28,40 
1963 44,88 157,17 28,56 
1964 47,87 175,43 27,29 
1965 49,87 189,62 26,30 
1966 51,86 206,86 25,07 
1967 51,86 218,02 23,79 
1968 53,86 241,34 22,32 
1969 57,85 276,83 20,90 
1970 63,83 316,38 20,18 
1971 68,82 354,91 19,39 
1972 82,78 419,81 19,72 
1973 120,68 582,05 20,73 
1974 147,61 847,73 17,41 
1975 149,61 887,28 16,86 
1976 165,56 1.004,90 16,48 
1977 187,51 1.140,78 16,44 
1978 212,44 1.321,28 16,08 
1979 261,31 1.657,94 15,76 
1980 297,47 2.019,92 14,73 
1981 291,91 1.990,57 14,66 
1982 270,13 1.863,20 14,50 
1983 266,26 1.827,41 14,57 
1984 280,42 1.932,93 14,51 
1985 264,48 1.928,68 13,71 
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1986 293,90 2.112,42 13,91 
1987 337,83 2.477,95 13,63 
1988 382,21 2.810,92 13,60 
1989 398,63 3.028,26 13,16 
1990 417,39 3.420,78 12,20 
1991 420,93 3.472,12 12,12 
1992 450,77 3.705,45 12,17 
1993 432,10 3.700,41 11,68 
1994 500,20 4.204,03 11,90 
1995 586,95 5.018,74 11,70 
1996 604,23 5.239,15 11,53 
1997 596,22 5.416,27 11,01 
1998 568,39 5.346,26 10,63 
1999 547,48 5.556,27 9,85 
2000 552,25 6.266,31 8,81 
2001 554,13 6.021,29 9,20 
2002 582,53 6.272,31 9,29 

    
    
Fonte: OMC (www.wto.org).   

Elaboração: SPA/MAPA.   
Valores: Calculados através da série histórica (índice) e da última observação (International Trade 

Statistics, tabelas IV.1 e A1). 
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UANEXO 2 

 
Mundo: Principais países importadores de produtos 

agrícolas       
(Milhões de US$)            

             
            

Ano Total 
Mundo 

Estados 
Unidos Alemanha Japão Reino 

Unido França Itália Holanda Bélgica China Espanha 

            
            

Ranking - 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 
            
            

1961 34.756 3.837 4.191 2.023 5.363 2.126 1.451 949 nd 760 350 
1962 36.323 4.155 4.817 1.904 5.464 2.329 1.551 960 nd 672 440 
1963 39.634 4.297 4.523 2.384 5.880 2.472 2.101 1.091 nd 839 519 
1964 43.362 4.590 4.876 2.700 6.095 2.695 2.046 1.259 nd 947 504 
1965 44.472 4.582 5.499 2.798 5.808 2.595 2.234 1.289 nd 913 687 
1966 47.365 5.058 5.697 3.150 5.825 2.838 2.606 1.349 nd 834 841 
1967 46.638 5.002 5.374 3.190 5.685 2.629 2.754 1.459 nd 744 772 
1968 47.261 5.669 5.555 3.285 5.378 2.607 2.680 1.582 nd 736 746 
1969 50.582 5.581 6.265 3.572 5.516 3.124 3.104 1.857 nd 726 861 
1970 56.640 6.301 7.215 4.140 5.776 3.263 3.386 2.122 nd 891 853 
1971 60.896 6.329 8.026 4.378 6.067 3.430 3.896 2.273 nd 808 1.001 
1972 71.394 7.012 9.562 5.414 6.763 4.236 4.947 2.764 nd 1.176 1.305 
1973 101.899 9.078 12.699 8.851 8.961 6.108 7.261 4.147 nd 2.264 1.761 
1974 128.183 10.984 13.979 11.101 10.419 6.696 7.922 5.221 nd 3.302 2.590 
1975 137.543 10.152 15.218 11.152 10.907 7.552 8.206 5.725 nd 2.452 2.920 
1976 145.309 11.815 17.422 11.554 10.582 8.551 8.721 6.320 nd 2.358 2.637 
1977 167.203 14.125 20.050 12.569 12.304 10.723 9.491 7.503 nd 3.795 3.173 
1978 189.073 15.746 22.547 13.503 13.746 12.363 11.129 8.648 nd 4.686 3.353 
1979 224.305 17.847 25.567 16.478 16.022 13.827 14.234 10.468 nd 6.136 4.009 
1980 255.371 18.410 27.890 17.747 16.310 14.867 14.857 11.637 nd 7.984 4.391 
1981 254.479 18.354 24.666 18.331 14.939 13.280 12.742 10.340 nd 8.195 3.931 
1982 234.997 16.901 23.443 16.056 14.237 12.905 13.279 9.980 nd 7.866 3.842 
1983 229.779 18.842 23.199 16.604 13.222 12.544 12.856 9.799 nd 6.561 3.845 
1984 242.049 22.718 23.126 18.446 13.597 12.479 12.938 10.300 nd 5.822 3.683 
1985 233.581 23.118 22.814 16.866 13.577 12.551 14.758 10.518 nd 4.888 3.501 
1986 252.134 24.481 27.887 18.130 16.093 15.363 16.908 12.191 nd 5.467 4.602 
1987 278.905 24.058 31.518 20.934 18.340 17.693 19.615 14.742 nd 7.561 5.272 
1988 313.691 24.655 33.616 26.805 20.326 19.415 20.829 17.053 nd 9.763 6.285 
1989 328.454 25.392 33.108 29.060 20.002 19.824 21.863 15.579 nd 11.068 6.818 
1990 353.179 27.088 38.652 28.659 22.952 22.613 23.652 17.963 nd 9.791 8.039 
1991 354.744 26.672 41.359 29.625 22.451 23.393 24.687 17.474 nd 9.429 9.147 
1992 387.684 28.467 44.899 31.311 24.417 24.921 24.570 20.198 nd 9.800 10.088 
1993 356.633 28.799 35.787 31.720 21.009 22.088 20.291 16.070 nd 8.569 9.324 
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1994 405.056 30.901 40.931 37.704 23.425 25.247 22.879 20.106 nd 12.419 10.843 
1995 462.684 33.838 42.834 41.181 24.322 28.788 23.591 21.494 nd 18.272 13.537 
1996 480.574 37.892 44.763 41.790 26.680 27.619 25.569 20.786 nd 17.513 13.160 
1997 468.835 41.067 41.298 38.205 27.119 25.904 24.137 18.214 nd 16.324 11.837 
1998 457.374 41.864 41.049 34.757 28.702 26.552 23.726 17.926 nd 13.342 12.123 
1999 443.296 43.251 37.225 35.276 28.446 25.240 22.013 20.119 nd 12.863 11.857 

2000 434.961 44.950 34.489 36.154 25.877 23.225 21.608 16.219 14.510 15.357 10.542 
2001 438.662 44.940 32.157 34.572 26.839 23.224 20.916 17.002 14.567 16.393 11.226 
2002 464.035 45.032 36.857 33.627 29.148 25.261 22.191 19.473 16.222 16.114 12.953 

            
            

Fonte: FAO – Food and Agriculture Organization (www.fao.org).        
              

 
Obs: Ver Anexo 4 -A 
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UANEXO 3 
 

Mundo: Principais países exportadores de produtos agrícolas      
(Milhões de US$)           

            
            

Ano Total 
Mundo 

Estados 
Unidos França Holanda Alemanha Bélgica Itália Brasil Canadá Espanha Austrália

            
            

Ranking - 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 
            
            

1961 32.217 5.187 1.246 1.267 388 nd 701 1.170 1.260 376 1.559 
1962 33.530 5.185 1.204 1.363 414 nd 796 1.015 1.169 400 1.814 
1963 36.853 5.689 1.447 1.481 462 nd 774 1.205 1.355 384 1.827 
1964 40.130 6.512 1.651 1.622 549 nd 804 1.175 1.682 496 2.365 
1965 41.027 6.434 1.812 1.829 626 nd 948 1.233 1.600 438 2.145 
1966 43.089 7.135 1.945 1.849 685 nd 961 1.387 1.845 526 2.044 
1967 43.243 6.618 1.967 2.023 808 nd 998 1.277 1.509 599 2.231 
1968 44.051 6.506 2.334 2.316 942 nd 971 1.477 1.449 556 2.038 
1969 46.799 6.244 2.807 2.632 1.122 nd 1.109 1.751 1.353 588 2.071 
1970 52.074 7.508 2.963 3.150 1.363 nd 1.220 1.946 1.816 767 2.334 
1971 56.058 8.108 3.735 3.508 1.643 nd 1.416 1.916 2.169 830 2.342 
1972 66.557 9.725 4.990 4.224 2.072 nd 1.777 2.727 2.422 947 2.800 
1973 96.453 18.132 7.109 6.033 3.373 nd 1.995 4.153 3.254 1.399 4.254 
1974 119.230 22.536 8.211 7.186 4.317 nd 2.513 4.834 4.156 1.554 5.137 
1975 124.238 22.406 8.461 8.541 4.736 nd 3.073 4.837 4.193 1.591 5.284 
1976 133.493 23.747 8.961 9.361 5.093 nd 3.014 6.078 4.333 1.797 5.342 
1977 153.327 24.774 9.745 10.345 6.508 nd 3.611 7.519 4.363 2.036 5.936 
1978 173.151 30.588 12.521 12.284 7.595 nd 4.058 6.630 4.531 2.441 5.767 
1979 204.665 36.239 15.330 14.487 9.439 nd 5.826 7.053 5.528 3.422 6.804 
1980 234.223 42.921 18.519 16.091 11.022 nd 5.677 9.320 7.072 3.566 9.216 
1981 233.525 45.094 17.901 15.637 11.133 nd 5.847 9.622 7.801 3.525 9.404 
1982 213.456 38.295 15.833 15.137 10.496 nd 5.637 8.036 8.020 3.150 8.630 
1983 209.173 37.552 16.035 14.734 9.950 nd 5.127 8.992 8.182 2.987 6.960 
1984 221.285 39.364 16.011 15.049 10.205 nd 5.330 10.434 8.457 3.476 7.536 
1985 208.979 30.827 16.521 15.201 10.521 nd 6.069 9.422 6.947 3.413 8.143 
1986 229.437 28.112 19.871 19.243 13.627 nd 6.787 7.653 6.472 4.284 8.163 
1987 253.103 31.452 23.650 23.065 15.643 nd 7.906 8.540 7.191 5.867 8.148 
1988 287.038 40.583 27.227 24.975 17.443 nd 8.775 8.856 8.861 6.723 10.405 
1989 302.554 44.161 28.439 26.546 18.009 nd 9.225 9.526 7.861 6.523 12.153 
1990 326.233 45.211 33.432 30.928 20.375 nd 11.135 8.764 9.181 7.826 11.750 
1991 329.238 44.631 32.776 30.921 21.917 nd 11.998 7.962 9.619 8.900 10.449 
1992 358.005 48.247 36.282 33.794 24.175 nd 13.046 9.096 10.926 9.469 11.064 
1993 339.287 47.795 33.331 29.381 21.318 nd 11.905 9.697 10.351 9.756 11.108 
1994 389.014 52.332 34.947 35.054 23.486 nd 13.285 12.555 11.239 10.990 11.955 
1995 443.577 62.259 40.722 36.890 24.682 nd 14.587 13.354 12.789 13.190 12.691 
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1996 465.801 66.255 40.402 37.285 26.457 nd 16.889 14.308 14.702 14.964 16.086 
1997 458.001 62.544 38.502 32.037 24.584 nd 15.735 16.002 15.192 15.120 16.948 
1998 438.486 57.352 38.254 30.213 25.277 nd 16.090 15.216 15.394 14.855 14.344 
1999 418.039 52.694 36.813 34.387 23.777 nd 15.921 13.824 14.679 14.032 14.607 
2000 412.198 56.480 33.390 27.884 24.147 17.151 15.604 12.761 15.685 13.999 15.380 
2001 413.867 56.706 31.328 27.830 23.582 17.200 15.687 16.060 17.271 14.505 15.781 
2002 442.084 55.586 34.519 32.516 26.351 18.739 17.454 16.726 16.475 16.452 16.024 

            
            
Fonte: FAO – Food and Agriculture Organization (www.fao.org).       

             
             

 
Obs: Ver Anexo 4 –B 
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ANEXO 4 –A 
 

Mundo: Importações totais de produtos agrícolas (bilhões de US$)
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Fonte: FAO (www.fao.org).  
 
ANEXO 4 -B 
 

Mundo: Exportações totais de produtos agrícolas (bilhões de US$)
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Fonte: FAO (www.fao.org).  



UANEXO 5 
 
Mundo: Exportações agrícolas de produtos selecionados 

S$)    
       

        (Milhões de U
                          
                      

Ano Complexo Leite Complexo 
Tabaco  FrutasP

1
P Carne Suína Trigo Carne Bovina Açúcar Complexo 

Soja 
Carne de 
Frango Couros 

                      
                      

1980         12.906             8.037             7.924             6.020           16.804             8.703           14.670            7.102            1.913            4.922 
1981         13.286             8.822             7.810             6.058           17.963             8.440           14.783            7.389            2.299            4.305 
1982         13.046             9.056             7.678             6.031           16.514             7.910           11.348            7.030            1.885            4.221 
1983         11.946             8.477             7.175             5.734           16.653             7.668           10.816            6.804            1.624            4.047 
1984         11.351             8.231             7.142             5.632           16.763             6.840           10.001            7.172            1.586            4.907 
1985         10.966             8.540             7.397             5.909           13.876             6.725             9.052            5.701            1.495            4.970 
1986         13.316             9.361             9.100             7.463           11.826             8.254             9.649            5.526            1.907            5.774 
1987         15.954           10.919           10.263             8.554           11.526             9.976             9.543            5.823            2.158            7.405 
1988         19.502           12.312           10.917             8.870           15.378           11.370           10.623            6.846            2.344            7.684 
1989         20.196           13.991           11.224             9.666           16.628           12.330           11.946            6.846            2.575            6.874 
1990         20.571           18.301           13.687           11.554           15.986           13.462           13.221            6.132            3.193            6.729 
1991         21.226           19.527           15.375           12.081           14.103           14.217           10.206            5.869            3.547            5.244 
1992         24.928           21.610           15.447           13.045           17.548           15.332             9.927            6.052            3.985            5.351 
1993         23.847           19.539           14.941           11.289           15.084           14.175             8.959            6.411            4.206            5.136 
1994         24.811           21.503           17.132           13.206           13.819           15.345           10.172            6.706            5.232            6.421 
1995         29.294           22.433           19.302           15.027           16.856           15.762           13.170            7.224            6.257            7.031 
1996         29.240           25.963           20.311           17.017           19.878           13.206           12.978            7.394            7.448            7.553 
1997         27.889           26.242           20.078           15.628           17.505           13.630           12.486            9.947            6.878            7.337 
1998         27.477           24.606           19.902           13.427           15.236           13.228           12.131          11.347            6.881            5.963 
1999         26.060           22.143           19.265           13.022           14.462           14.348           10.110            9.045            6.517            5.224 
2000         26.206           22.303           18.163           13.482           14.157           14.279             8.878            7.653            6.395            6.547 
2001         27.641           20.803           18.634           15.039           14.611           12.611           10.623            9.196            7.595            7.077 
2002         26.679           20.589           20.246           14.896           15.463           13.933           10.026          10.387            6.804            6.794 

                      
             
Fonte: FAO – Food and Agriculture Organization (www.fao.org).         
P

1
P Inclui: Bananas, maçãs, laranjas, uvas, passas, pêras, pêssegos, morangos, kiwis, grapefruits, melancias, mangas, abacaxis, abacates, cerejas, limões, limas, mamões e melões. 
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UANEXO 6 
 

INDICADORES ECONÔMICOS DOS PAÍSES DO G-20, UE-15 E DOS EUA                                                   
(2001) 

         

2001 PIB total   (US$ 
bilhões) 

PIB agrícola  
(US$ bilhões)

População   Total  
(milhões) 

População Agrícola  
(milhões) 

Exportações 
Agrícolas¹        

(US$ milhões) 

Importações        
Agrícolas¹  (US$ 

milhões) 

Saldo Agrícola¹   
(US$ milhões) 

1 África do Sul  113 4 44 6 2.255 1.217 1.039 
2 Argentina  269 13 37 4 10.989 1.210 9.779 
3 Bolívia  8 1 9 4 400 234 166 
4 Brasil 

 
 503 47 173 27 16.060 3.209 12.851 

5 Chile         

        

         

       

66 6 15 2 3.169 1.063 2.106
6 China  1.159 177 1.292 853 12.993 16.393 (3.401) 
7 Cuba  26 2 11 2 753 738 15 
8 Egito  98 17 69 25 628 3.222 (2.594) 
9 Filipinas  71 11 77 30 1.444 2.429 (985) 
10 Guatemala 

  
 20 5 12 6 1.294 806 488 

11 Índia 477 120 1.025 545 5.282 4.062 1.220
12 Indonésia  141 24 215 93 4.368 4.085 283 
13 México  618 27 100 23 7.631 10.830 (3.199) 
14 Nigéria   43 15 117 38 324 1.455 (1.132) 
15 Paquistão  59 15 145 73 1.020 1.519 (500) 
16 Paraguai  7 1 6 2 772 295 477 
17 Tailândia 115 12 64 31 7.423 2.923 4.500
18 Tanzânia  9 4 36 28 410 311 99 
19 Venezuela  125 6 25 2 314 1.900 (1.585) 
20 Zimbábue  9 2 13 8 897 71 825 

G-20 (1)  3.937 507 3.484 1.802 78.426 57.973 20.453
         

1 UE 15 
 

 7.895 179 377 16 56.412 54.767 1.645 
2 EUA         10.065 164 286 6 56.706 44.940 11.766
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UE 15 + EUA (2)  17.960       343 663 22 113.118 99.707 13.411
           
Resto do Mundo (3)  9.239        1.573 1.987 751 107.716 160.129
Total Mundo (4)  31.136      2.422 6.134 2.575 299.261 317.809   
           
G-20+/Mundo (1)/(4)  12,6%      20,9% 56,8% 70,0% 26,2% 18,2%   
UE 15+EUA/Mundo (2)/(4)  57,7%      14,2% 10,8% 0,8% 37,8% 31,4%   
  (3)/(4)  29,7%      64,9% 32,4% 29,2% 36,0% 50,4%   
Fonte: FAO, Banco Mundial               
Elaboração: Instituto de Estudos de Comércio e Negociais Internacionais.           
¹ Excluindo o comércio agrícola intra-UE 15               
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