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RESUMO

A presente dissertação objetiva apresentar uma avaliação da atuação da Câmara de 

Comércio  Exterior  do Brasil  (Camex),  órgão do Conselho de Governo,  na  formulação, 

implementação e coordenação da política comercial brasileira.  Para tal, parte inicialmente 

de uma abordagem histórica do comércio internacional e do comércio exterior brasileiro, 

ocasião  em  que  busca  abordar  as  suas  origens,  características  e  interfaces  com  o 

desenvolvimento econômico do país.

Referenciando-se na abordagem acima foram realizadas diversas entrevistas com 

autoridades  detentoras  de  notório  conhecimento  no  assunto,  de  forma  a  captar  suas 

impressões, experiências e sugestões a respeito da atuação da Camex desde sua criação em 

1995.  Neste  rol  de  entrevistados  incluem-se  autoridades  em  exercício  atualmente  na 

condução  da  atual  política  de  comércio  exterior  e  da  representatividade  da  sociedade 

organizada,  bem como autoridades  que  exerceram importantes  cargos  na  administração 

pública federal neste segmento, tanto no nível de Ministro de Estado, como de Diretor da 

Cacex  e Secretário-Executivo da Camex. 

Nas conclusões, a pesquisa aponta na direção de que a Camex não vem conseguindo 

exercer de modo pleno seu mandato de formular, implementar e coordenar a política de 

comércio exterior brasileiro. Uma conjugação de fatores contribui para esta situação, em 

especial  a  sua  diminuta  estrutura,  a  “falta  de  compreensão”,  por  vezes,  de  alguns 

ministérios  que  concorrem  para  o  segmento  de  comércio  exterior  a  respeito  da  real 

finalidade da Câmara e, por fim, a ausência de um “mandato político” (expressão tomada 

emprestada de Motta Veiga) que fortalecesse o seu já existente mandato legal. Ao final, o 

estudo  sugere  algumas  alterações  na  atual  modelagem  organizacional  da  Camex,  em 

especial no seu posicionamento hierárquico na administração pública federal. 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. Comércio Exterior. Comércio Internacional. Camex.
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ABSTRACT

The proposal of this study is to present an assessment of the performance of the 

Brazilian Government Chamber of Foreign Trade (Camex), which is a board of the Council 

of Government  responsible  for the formulation,  implementation and coordination of the 

Brazilian trade policy. The study begins with a historical approach to the international trade 

and the Brazilian  foreign trade,  mentioning  its  origins,  features  and interfaces  with the 

economic development of the country.

Based  on  the  approach  aforementioned,  several  interviews  were  made  with 

authorities,  who have remarkable  knowledge about  the subject,  in  order  to  obtain their 

views, experiences and suggestions concerning the performance of Camex since its creation 

in 1995. The list of interviewees includes authorities that are currently responsibles for the 

conduct  of  the  policy  on  foreign  trade,  representatives  of  the  organized  society,  and 

authorities  who  were  in  important  positions  in  this  segment  of  the  federal  public 

administration, regarding both the Minister of State, as Director of Cacex and the Executive 

Secretary of Camex.

The conclusions of the study indicate that the Camex has not been succeeding in 

fully exercise its mandate of formulate, implement and coordinate the foreign trade policy 

of  Brazil.  A  combination  of  factors  contributes  to  this  situation,  especially  its  small 

strutcure,  the  fact  that  some ministries  compete  in  the  segment  of  foreign  trade  “don't 

understand”  Chamber’s  real  purpose,  and,  at  last,  the  absence  of  a  "political 

mandate"(words  taken from Motta  Veiga)  that  would fortify its  existing legal  mandate. 

Finally, the study suggests some changes in the current organizational modeling of Camex, 

especially in its hierarchical position in the federal public administration.

KEYWORDS: Public Policies. Foreign Trade. International Trade. Camex.
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PARTE 1

1. INTRODUÇÃO

Este  capítulo  introdutório  destina-se  à  apresentação  do  tema  e  do  objetivo  da 

presente pesquisa,  bem como suas delimitações e relevância  para administração pública 

brasileira.  A proposta do estudo é apresentar  inicialmente um histórico da evolução do 

comércio  internacional  e  do  comércio  exterior  brasileiro,  a  partir  do  qual  se  objetiva 

contextualizar  e avaliar  a atuação da Câmara de Comércio Exterior  do Brasil  (Camex), 

órgão do Conselho de Governo responsável pela formulação, implementação e coordenação 

de políticas de comércio exterior. 

1.1Contextualização do tema

A maior inserção do Brasil no cenário do comércio mundial nos últimos anos é um 

fato.  A  corrente  total  de  comércio  exterior  do  país,  representada  pela  soma  das  suas 

importações e exportações, vem crescendo de forma vertiginosa neste início do século XXI, 

tendo alcançando a cifra de aproximados US$ 281,3 bilhões em 2007 (exportações de US$ 

160,6 bilhões e importações de US$ 120,6 bilhões), perfazendo um saldo comercial de US$ 

40 bilhões. 

Para melhor representar o comportamento dessa evolução é interessante retroagir até 

meados do século passado, ocasião em que o Brasil adotava políticas claramente voltadas 

para a substituição das importações, e observar, referenciando-se no gráfico 1, algumas das 

características desse comércio exterior. 

           

Neste sentido, alguns paralelismos entre fatos da economia e seus reflexos para a 

evolução do comércio exterior são importantes de serem lembrados. Em linhas gerais, a 

década  de  1950  é  caracterizada  pelo  incentivo  à  industrialização,  pelo  crescente 

endividamento externo e por poucas alterações no volume de comércio exterior, sendo ele 

caracterizado por importações controladas e tendência de queda nas exportações. Na década 

seguinte, após anos iniciais de pouca alteração nos valores transacionados com o exterior, o 
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governo  militar  passou  a  incentivar  as  exportações  e  a  retomada  do  crescimento, 

preparando o terreno para o crescimento vertiginoso das exportações no milagre econômico 

e nos anos que se seguiram, já na década de 1970. Nesta, no entanto, os saldos comerciais 

foram predominantemente  deficitários,  sob a considerável  influência  das duas crises  do 

petróleo em 1973 e 1979. 

A  década  de  1980  é  caracterizada  pelo  esforço  do  governo  em  obter  mega-

superávits  comerciais  (para fazer  frente  às  vulnerabilidades  externas)  e  a  de 1990 pela 

abertura comercial no seu início, seguida do Plano Real - quando o país voltou a apresentar 

déficits comerciais-, e pelas crises nas contas externas dos países em desenvolvimento que 

contribuíram para o abandono da âncora cambial no Brasil ao final da década. 

Por  fim,  os  cenários  internacionais  extremamente  favoráveis  ao  comércio  dos 

produtos brasileiros no início do século XXI possibilitaram saldos crescentes na balança 

comercial, os quais, ainda que expressivos, começaram a diminuir seu ritmo de crescimento 

a partir de 2006, retraindo-se um pouco em 2007, e sinalizando para considerável redução a 

partir de 2008. O crescimento da economia brasileira, o câmbio apreciado, a redução do 

ritmo de crescimento das exportações e o aumento das importações em padrões elevados 

contribuem para explicar esse comportamento da balança comercial nos últimos anos. 

  Fonte: Brasil,MDIC.Secex.Evolução do Comércio Exterior Brasileiro (2008a).
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Em que pese a performance animadora acima para o início do século, e a despeito 

das incertezas quanto aos impactos da crise financeira americana no comércio mundial e do 

comportamento preocupante da balança comercial em 2008 - ao tempo em que se escreve a 

presente  dissertação-,  é  patente  a  necessidade  do  Brasil  integrar-se  mais  aos  fluxos  de 

comércio internacional, mesmo porque, em mercados cada vez mais globalizados, não pode 

a indústria doméstica dele prescindir.

Detentor de um PIB na casa de R$ 2,6 trilhões em 2007 (IBGE, 2008a), equivalente 

a US$ 1,314 trilhão segundo o Banco Mundial (WORLD BANK, 2008), e do 8º maior PIB 

do mundo em 2007, pelo conceito de paridade do poder de compra (PPP), o Brasil vem 

mantendo  ultimamente  uma participação  tímida  no  comércio  internacional.  Segundo os 

dados disponibilizados pela Organização Mundial do Comércio (OMC), o país ocupou em 

2007 apenas a 23ª posição entre as economias que mais exportaram mercadorias no mundo 

e a 27ª posição entre os importadores  mundiais,  representando, respectivamente 1,2% e 

0,9%  dos  totais  (WTO,  2008a).  No  passado,  conforme  se  observa  no  gráfico  2,  sua 

participação  no  comércio  internacional  já  foi  bem mais  representativa,  chegando  a  ser 

aproximadamente o dobro da atual no início dos anos 1950.

  Fonte: Brasil,MDIC.Secex.Evolução do Comércio Exterior Brasileiro(2008a).
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No que se refere ao comércio exterior de serviços, a situação também não é das 

melhores.  Segundo  dados  da  OMC,  além  de  não  aparecer  entre  os  trinta  maiores 

exportadores  de  serviços,  o  país  ocupou  apenas  a  27ª  posição  entre  os  maiores 

importadores,  correspondendo,  respectivamente,  a  apenas  0,7%  e  1,1%  das  vendas  e 

compras  mundiais  de  serviços  em  2007  (WTO,  2008a).  A  despeito  desta  pequena 

participação, deve-se destacar, entretanto, que se trata de segmento de comércio exterior 

extremamente  dinâmico  e  importante  para  a  economia  nacional,  tendo  alcançado  uma 

corrente de comércio de US$ 57,3 bilhões em 2007, com as importações excedendo às 

exportações, de forma preocupante, em US$ 12,2 bilhões (AEB, 2008). 

Mesmo reconhecendo os avanços alcançados nos últimos anos, é de se imaginar que 

o país possa avançar mais se impulsionado por novas medidas em sua política de comércio 

exterior,  aqui  se  incluindo  a  melhoria  das  suas  interfaces  com as  demais  políticas  de 

governo como a industrial, a cambial e a aduaneira, que sempre guardaram estreita relação 

com a  primeira.  Adicione-se  a  estas  a  política  de  serviços,  dado  ao  dinamismo  deste 

segmento de comércio nas transações internacionais  e sua importância  para o comércio 

exterior brasileiro.

Numa abordagem sucinta da política comercial adotada ao longo dos anos no Brasil 

observa-se  uma  sucessão  de  controles  das  importações,  incentivos  e  benefícios  às 

exportações, alterações no regime cambial, medidas de incremento à industrialização para a 

substituição das importações e, mais recentemente, iniciativas para o desenvolvimento da 

competitividade  brasileira  no  comércio  exterior.  Apenas  para  citar  alguns  de  seus 

condicionantes, tais medidas foram motivadas, de forma conjunta ou isoladamente, e ao seu 

tempo,  pela  cultura  agroexportadora  vigente  durante  décadas,  pela  priorização  da 

industrialização,  pelas  idéias  cepalinas,  por  problemas  nas  contas  externas,  por 

necessidades  de  mega-superávits  comerciais,  pelos  acordos  comerciais  internacionais  e, 

mais recentemente, por políticas voltadas à retomada do desenvolvimento.

O modelo institucional que conferiu suporte a essa política de comércio exterior a 

partir de 1966 foi baseado, principalmente, na atuação da Carteira de Comércio Exterior 

(Cacex) do Banco do Brasil,  uma espécie de superagência  estatal  que não só detinha o 
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poder de regulamentação, mas também de gestão dos instrumentos de controle, promoção e 

financiamento  do  comércio  exterior.  A  Carteira  devia  aquiescência  ao  Conselho  de 

Comércio Exterior (Concex), instância interministerial responsável por "formular a política 

de comércio exterior, bem como determinar, orientar e coordenar a execução das medidas 

necessárias à expansão das transações comerciais com o exterior"1. Na prática, porém, e 

como se verá no decorrer desta dissertação, prevaleceu a atuação da Cacex, inclusive na 

elaboração, formulação e execução dessa política, influenciando decisivamente, assim, no 

mandato legal do Concex. 

O modelo acima trouxe bons resultados se considerarmos o contexto histórico de 

então. Sem entrar no mérito da estratégia comercial adotada pelo Brasil, o fato é que a 

Cacex  conseguiu  bem  exercer  o  seu  papel  dentro  de  uma  política  de  governo  que 

privilegiava o protecionismo, o desenvolvimento da indústria nacional, a substituição das 

importações e, mais tarde, a obtenção de mega-superávits comerciais. 

A partir dos anos 1990 o país promoveu uma guinada na sua política de comércio 

exterior, realizando uma espécie de "nova abertura dos portos" (a primeira foi em 1808) em 

consonância com os ideais do neoliberalismo. O ambiente protecionista em que reinava a 

Cacex deixou de existir, sendo ela extinta pelo governo Collor tão logo assumiu. A origem 

do Mercado Comum da América do Sul (Mercosul) em 1991, as negociações da Rodada 

Uruguai - que levaram a assinatura do Acordo Constitutivo da OMC em 1994-, os esforços 

para  o  controle  da  inflação,  o  ajuste  fiscal  das  contas  públicas  segundo a  nova  ordem 

mundial e as sucessões no comando do país fizeram com que toda a sistemática anterior de 

condução do comércio exterior brasileiro fosse repensada e alterada.

No governo Fernando Henrique foi desenhado um novo quadro institucional para a 

política  de  comércio  exterior.  O  aumento  das  exportações  tornou-se  prioritário,  as 

negociações comerciais ganharam peso relevante no cenário desta política e as importações 

crescentes  -  facilitadas  e  incentivadas  pelo  regime  de  âncora  cambial  -  serviram  de 

instrumento para o plano de estabilização da moeda, o Plano Real. Para coordenar a política 

de comércio exterior foi criada, em 1995, a Câmara de Comércio Exterior da Presidência da 

1 Lei n.º 5.025, de 10 de junho de 1966.
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República  (Camex),  cuja  estrutura,  competências  e  organização  interna  vêm  sendo 

redefinidas ao longo dos anos, num esforço de dotar o país de um órgão específico e bem 

preparado para tratar deste segmento de grande importância para a economia nacional. 

Observe-se, por oportuno, a existência  de um "hiato" de aproximadamente cinco 

anos entre a extinção da Cacex e a criação da Camex, deixando o país de possuir, ainda que 

diante  de  sua  opção  econômica  liberal,  de  um  órgão  prioritariamente  engajado  e 

hierarquicamente potencializado para a condução da política de comércio exterior. Nesse 

ínterim,  vários  arranjos  institucionais  foram  criados  para  gerir  o  comércio  exterior 

brasileiro, mas sem terem se tornado uma prioridade de governo2.

Atualmente cabe a Camex, órgão integrante do Conselho de Governo, a formulação, 

adoção,  implementação  e  coordenação  de  políticas  e  atividades  relativas  ao  comércio 

exterior de bens e serviços, incluindo o turismo. Nesse sentido, deve ela ser previamente 

consultada  sobre  matérias  relevantes  relacionadas  ao  comércio  exterior,  ainda  que 

consistam em atos de outros órgãos federais, em especial propostas de projetos de lei de 

iniciativa do Poder Executivo,  de decreto ou de portaria  ministerial.  Dentre suas atuais 

competências definidas pelo Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, destaque-se:

a) definir  as  diretrizes  e  procedimentos  relativos  à  implementação  da  política  de 

comércio  exterior,  visando  à  inserção  competitiva  do  Brasil  na  economia 

internacional;

b) coordenar  e orientar  as ações dos órgãos que possuem competências  na área de 

comércio exterior;

c) estabelecer  diretrizes  para  as  negociações  de  acordos  e  convênios  relativos  ao 

comércio exterior;

2 No início do governo Collor as funções de formulação e execução da política de comércio exterior passaram 
a ser de atribuição do super Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (MEFP). Pouco tempo depois, 
já  no governo  Itamar  Franco,  a  gerência  de tais  funções  passou a  ser  desempenhada pelo Ministério  da 
Indústria, Comércio e do Turismo (MICT). O atual Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) é oriundo do MICT no início do primeiro governo Fernando Henrique.
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d) orientar a política aduaneira, observada a competência específica do Ministério da 

Fazenda;

e) fixar  diretrizes  para  a  política  de  financiamento  e  de  seguro  de  crédito  às 

exportações;  

f) fixar diretrizes e coordenar as políticas de promoção no exterior; e

g) opinar sobre política de frete e transportes internacionais, visando sua adaptação aos 

objetivos da política de comércio exterior.

Conforme se depreende do seu mandato legal, a atuação da Camex é extremamente 

abrangente e,  ao mesmo tempo,  fundamental  para o desenvolvimento e coordenação da 

política de comércio exterior brasileira. No entanto, em que pese a clara definição dos seus 

objetivos e sua dedicação em bem exercê-los, é possível  identificar  relatos  a partir  dos 

quais se deduz que a Câmara ainda não teria conseguido alcançar as devidas condições para 

bem  exercer  níveis  mais  elevados  e  desejados  de  formulação,  implementação  e 

coordenação dessa política no país. 

A situação acima, inclusive, encontra-se refletida no posicionamento da Associação 

de  Comércio  Exterior  do  Brasil  (AEB)  ao  comentar  sobre  a  evolução  das  exportações 

brasileiras nos últimos anos em seu informativo de fevereiro de 2007. Na sua visão, o país 

estaria, ao menos até então, diante de uma política do paradoxo, em que a exportação iria 

bem, mas a política de exportação estaria mal (AEB, 2007):

O “milagre” da exportação não está obviamente na eficiência da política governamental para o setor, 

e sim na realidade da explosão da demanda mundial, puxada, principalmente, pela China e outros 

países asiáticos, bem como outros fatores.

...

Até hoje não se conseguiu estruturar uma política integrada, pró-ativa, auto-sustentável, competitiva 

e  permanente  de  exportação.  Cercada  por  um  viés  de  necessidade  emergencial  e  discursiva,  a 

exportação não é vista como atividade estratégica na sustentação da produção de escala, na absorção 

de  tecnologias,  na  visão  do  salto  na  qualidade  e,  hoje,  ação  imprescindível  e  determinante  no 
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processo de abertura e inserção internacional. A Política de Exportação integrada não é definida e 

implantada porque esbarra na desorganização institucional, na proliferação de órgãos e despesas com 

objetivos políticos, etc. A exportação não é prioridade político-eleitoral, logo, é marginal. O seu êxito 

em termos numéricos, no presente, é produto da demanda externa e não da força da organização, da 

eficácia e da eficiência nacional.

No comércio exterior brasileiro atuam, direta ou indiretamente, diversos ministérios, 

órgãos,  agências  e  entidades  governamentais.  Dentre  os  ministérios  pode-se  citar  o 

Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio  Exterior  (MDIC),  o  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento 

(MAPA)  e  o  Ministério  da  Fazenda  (MF).  Quanto  aos  demais  cite-se,  sem  a  menor 

pretensão de ser exaustivo, a Receita Federal do Brasil (RFB), a Secretaria de Comércio 

Exterior  (Secex),  o  Banco  Central  (Bacen),  o  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos 

(Apex-Brasil),  bem  como  diversas  agências  e  órgãos  genericamente  denominados 

“anuentes”, como o são, por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

a Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) e a própria Secex, esta última, em algumas 

situações específicas como no regime de drawback. Por fim, adicione-se a esse conjunto 

exportadores,  importadores,  associações  comerciais,  federações  de  indústrias,  bancos 

públicos e privados, seguradoras, depositários, transportadores etc.

A nominação deste conjunto de atores é importante para fornecer uma dimensão 

daqueles  que  atuam  nesse  segmento  de  comércio  e,  conseqüentemente,  das  potenciais 

dificuldades  a  serem enfrentadas  no  Brasil  na  elaboração,  coordenação  e  execução  de 

políticas voltadas ao comércio exterior. O bom exercício destas, registre-se, é fundamental 

para  que  o  país  possa  auferir  maiores  ganhos  como  partícipe  do  comércio  mundial, 

ambiente cada vez mais dinâmico e competitivo. 

Falar em política de comércio exterior nos dias atuais significa trazer para o escopo 

do  debate,  dentre  outros,  assuntos  atinentes  às  políticas  cambial,  tributária,  de 

financiamento, seguro, logística de transporte, ciência e tecnologia (inovação) e de relações 

exteriores.  Adicione-se  a  este  cenário  um  comércio  internacional  cada  vez  mais 

multifacetado  e  interdependente,  onde  questões  afetas  ao  meio  ambiente,  ao  social,  às 

19



diferentes  ideologias,  trabalho,  segurança  nacional  e  terrorismo vêem adquirindo  maior 

espaço na agenda.

Embora  o  país  detenha  um  mercado  interno  pujante,  as  dificuldades  de  fazer 

comércio  com o  exterior  possam parecer  demasiadas  para  alguns,  e  a  manutenção  do 

statuts  quo possa  interessar  a  outros,  não  se  pode  relegar  ao  segundo  plano  a  sua 

importância para a economia do país, assim como a necessidade da administração pública 

bem atuar naquilo que lhe couber. 

Sem querer julgar mérito ou efetividade, é fato que no Brasil sempre houve grande 

conexão da economia com o comércio exterior. Foi assim nos ciclos da cana-de-açúcar, do 

ouro  e  do  café,  quando  a  produção  interna  era  quase  que  totalmente  dependente  das 

exportações  dessas  mercadorias  (e  o  país  detinha  participação  percentual  expressiva  no 

comércio  internacional),  bem  como  nas  décadas  da  industrialização  voltada  para  a 

substituição das importações,  quando foram adotadas medidas restritivas às compras  no 

exterior. 

Os  anos  do  milagre  econômico  representaram  uma  recuperação  nos  níveis  de 

comércio  mundial  do  país,  estando  presentes  diversos  incentivos  às  exportações  e,  na 

década de 1980 que se seguiu, a busca por mega-superávits na balança comercial comandou 

a economia. Por fim, os anos 1990 foram marcados por uma segunda "abertura dos portos" 

e o início do século XXI por crescentes superávits nos saldos da balança comercial,  de 

extrema importância para o equilíbrio macroeconômico alcançado pelo país.

A vertiginosa  evolução  do  comércio  exterior  brasileiro  no  período  2000-2007 é 

patente.  Conforme  se  observa  no  gráfico  3,  após  saldos  negativos  no  final  da  década 

anterior,  a  balança  comercial  tornou-se  crescentemente  superavitária  até  2006,  quando 

então apresentou leve declínio (que vem se acentuando de forma preocupante nas projeções 

para 2008 e demais anos seguintes). Acompanhando este movimento, o volume da corrente 

de comércio anual com o exterior, após três anos de estabilidade, passou a crescer de forma 

robusta  a partir  de 2003 alcançando o valor  de US$ 281,3 bilhões  em 2007, conforme 

demonstrado no gráfico 4. 
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  Fonte: Brasil,MDIC(2008b).Secex.Balança Comercial Brasileira.Dados Consolidados.

  Fonte: Brasil,MDIC (2008b).Secex.Balança Comercial Brasileira.Dados Consolidados.

No período avaliado 2000-2007, as exportações alcançaram participação média no 

produto interno de 12,17% e a relação corrente de comércio/PIB redundou em 21,22%. 

Ademais, se comparados os valores nominais de 2000 e 2007, verifica-se que no período a 

corrente  de  comércio  mais  do  que  dobrou  (2,5  vezes  maior),  as  exportações  quase 

triplicaram e o saldo comercial,  antes negativo,  alcançou vultosos US$ 40 bilhões, com 

todos os benefícios daí decorrentes para a economia nacional. 
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No que se refere ao comércio de serviços ressalte-se a tendência de alta nos déficits 

nas transações com o exterior, conforme demonstrado no gráfico 5, e o aumento da corrente 

de comércio a partir de 2004, demonstrado no gráfico 6, ambos influenciados pela própria 

evolução do produto interno e pela menor capacidade do país em suprir a demanda interna 

e concorrer nesse segmento comercial nos níveis esperados para a 8ª economia mundial.

  Fonte: Brasil,MDIC(2008b). Secex.Balança Comercial Brasileira.Dados Consolidados.

  Fonte: Brasil,MDIC(2008b).Secex.Balança Comercial Brasileira.Dados Consolidados.
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Nesse  cenário  caracterizado  pela  evolução  do  comércio  exterior  brasileiro,  um 

último aspecto a ser ressaltado diz respeito ao papel cada vez mais ativo que o Brasil vem 

desempenhando  nas  negociações  plurilaterais  e  multilaterais  de  comércio  internacional. 

Sem entrar  no  mérito  da  natureza  e  dos  resultados  obtidos,  é  fato  que  o  país  deteve 

participação  importante  nas  negociações  da  Área  de  Livre  Comércio  das  Américas 

(ALCA),  na  tentativa  de  acordo  com  a  União  Européia  (postergados,  ao  menos  por 

enquanto)  e  em tantas  outras  ocasiões  levadas  a  cabo  no  âmbito  do  Mercosul.  Outra 

situação que merece destaque é sua participação na condição de um dos principais líderes 

do G-203 na Rodada Doha de negociações no âmbito da OMC. 

É neste contexto envolvendo a maior inserção do Brasil no comércio mundial, a sua 

pequena participação relativa neste comércio, a multiplicidade de políticas que interferem 

nele, e a diversidade de órgãos e demais atores envolvidos na condução das exportações e 

importações do país, que se pretende avaliar a atuação institucional da Camex no comércio 

exterior brasileiro.

1.2 Tema, pergunta e objetivo

O  comércio  exterior  brasileiro  vem  angariado  importância  crescente  para  a 

economia nacional nos últimos anos, com reflexos positivos para toda a sociedade. Dentre 

eles  registre-se  a  sua  contribuição  para  a  recuperação  macroeconômica  do  Brasil,  a 

conseqüente geração de empregos e renda, a melhoria na qualidade dos produtos – que 

tendem a seguir padrões internacionais - e os efeitos benéficos das importações no controle 

da inflação. Por outro lado, este mesmo comércio também possui seus reflexos negativos, 

se possibilitada a concorrência desleal dos importados ou se levado a cabo em desacordo 

com as políticas de desenvolvimento do país, apenas para citar alguns exemplos.

Adicione-se a este contexto o fato do comércio entre os países vir se tornando cada 

vez  mais  complexo  e  multifacetado,  carecendo  de  atenção  do  governo  na  definição  e 

3 O G-20 foi criado na fase final dos preparativos pra a V Conferência Ministerial da OMC, realizada em 
setembro de 2003 em Cancun, México. O Grupo objetiva defender os interesses agrícolas de diversos países, 
dentre eles África do Sul, China, Filipinas, Índia, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e México.  
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execução da sua política de comércio exterior, sob pena de torná-lo inviável para alguns 

segmentos. 

O governo não faz o negócio em si, mas dele dependem muitos dos exportadores e 

importadores para poderem celebrar seus contratos comerciais, em função das condições de 

logística, tributária, controle, financiamento, educação etc. a eles disponibilizadas. Sendo 

assim,  cabe ao governo bem formular,  implementar  e coordenar  essa política,  adotando 

medidas que aumentem a eficiência e efetividade da governança no comércio exterior. 

A presente  pesquisa objetiva justamente  contribuir  para esta  boa governança,  na 

medida em que propõe avaliar se a Camex vem conseguindo fazer cumprir seu mandato 

legal de formular,  adotar, implementar e coordenar as políticas e atividades relativas ao 

comércio exterior. Daí surgem as seguintes questões de pesquisa:

A Camex  vem  conseguindo  exercer  sua  missão  de  formular,  implementar  e  

coordenar as políticas de comércio exterior? A atual modelagem organizacional é  

adequada para a função a ela atribuída?

De posse dos resultados da pesquisa, pretende-se concluir a respeito da necessidade, 

ou não, em se propor alterações na dinâmica hoje empreendida pela Camex na condução da 

política de comércio exterior, bem como em seu posicionamento organizacional dentro da 

estrutura do governo. Tal fato se coaduna com a vontade do pesquisador em oferecer sua 

humilde  contribuição  para  a  boa  governança  neste  segmento,  por  ele  considerado 

fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país.

1.3 Suposição 

A Camex é um órgão integrante do Conselho de Governo, o qual exerce funções de 

assessoramento imediato ao Presidente da República. Assim como o Conselho de Governo, 

existem  outros  órgãos  de  assessoramento  imediato,  dentre  os  quais  o  Conselho  de 

Desenvolvimento  Econômico  e  Social  (CDES),  o  Conselho  Nacional  de  Segurança 
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Alimentar  e  Nutricional  (CNSAN),  o  Conselho  Nacional  de Integração  de  Políticas  de 

Transporte e a recém criada Secretaria Especial de Portos.

Apesar  da  sua  proximidade  organizacional  com  a  Presidência  da  República,  a 

notória composição do seu órgão de deliberação superior que é o Conselho de Ministros, a 

ampla  composição do seu Comitê  Executivo  de Gestão,  bem como a dedicação da sua 

Secretaria-Executiva,  acredita-se  que  a  atual  modelagem  da  Camex  não  é  ideal  nem 

suficiente para que possa bem exercer sua função de formular, implementar e coordenar 

políticas de comércio exterior.

Partindo da suposição acima, acredita-se poder ao final da pesquisa chegar, dentre 

outras, às seguintes conclusões/sugestões:

a) necessidade  da  política  de  comércio  exterior  brasileira  adquirir 

efetivamente o patamar de "política de governo", e não de "ministério"; 

b) necessidade de fortalecimento estrutural e institucional da Camex;

c) elevação  da  Camex  ao  patamar  hierárquico  de  Ministério,  dado  à 

importância do comércio exterior para o desenvolvimento econômico e 

social do país; e

d) implementação de mecanismos horizontais de gestão que permitam uma 

melhor coordenação das diversas ações a serem adotadas e coordenadas 

no âmbito da política de comércio exterior.

1.4 Delimitação do estudo

O  presente  estudo  não  pretende  realizar  uma  avaliação  macroeconômica.  No 

entanto, para contextualizar a evolução do comércio internacional e do comércio exterior 

brasileiro  teve  que  tomar  por  base  vários  aspectos  da  macroeconomia  nacional  e 
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internacional,  em  função  da  estreita  correlação  existente  entre  eles  e  as  exportações  e 

importações brasileiras e mundiais. 

Buscou-se, assim, com as informações a respeito do crescimento mundial ao longo 

das décadas, das oscilações do comércio entre as nações em função das guerras mundiais, 

do confronto entre o protecionismo e o livre-cambimo ao longo dos anos, da evolução do 

produto interno, dos níveis de inflação e do comportamento do balanço de pagamentos, 

apenas para citar alguns, trazer “luz” ao objeto da pesquisa, e não avaliá-las na sua essência 

econômica.

Uma  segunda  limitação  refere-se  à  multiplicidade  de  políticas  que  se  inter-

relacionam com a política  de comércio  exterior.  Mais  uma vez não objetivou o estudo 

avaliar  o  mérito  de  todas  as  políticas  que  interferem  nas  exportações  e  importações 

brasileiras, como acontece com as políticas cambial,  industrial,  aduaneira, monetária,  de 

financiamento, de tecnologia, de infra-estruturas e tantas outras mais. Objetivou-se, sim, 

trazer para o escopo da pesquisa os principais contornos destas políticas dado a importância 

que possuem na composição do cenário do comércio exterior brasileiro.

Outra  delimitação  diz  respeito  à  avaliação  das  políticas  de comércio  exterior  ao 

longo da história. No decorrer da pesquisa não houve a intenção em se exaurir todos os 

aspectos e instrumentos dessas políticas, mas tão somente traçar os principais contornos de 

como elas  foram desempenhadas  ao  longo dos  anos,  suas  principais  interfaces  com as 

políticas industrial, cambial e aduaneira, assim como os principais órgãos envolvidos na sua 

formulação,  implementação  e  execução.  Procurou-se,  assim,  construir  uma  visão 

panorâmica  da  sua  evolução  ao  longo  dos  anos,  uma  espécie  de  paralelismo  entre  os 

principais aspectos de "ontem" com o objeto da pesquisa de "hoje" - voltado para a atuação 

da Camex-, e não propriamente avaliar o mérito das políticas comerciais adotadas ao longo 

da história brasileira. 

Situação análoga aparece na apresentação dos principais contornos da evolução do 

comércio internacional. Mais uma vez não houve a preocupação em se exaurir o assunto, 

nem tampouco tecer avaliações de mérito a respeito. O objetivo ao se discorrer de forma 
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genérica sobre sua evolução foi contextualizar o ambiente mundial em que as políticas de 

comércio exterior adotadas pelo país "navegaram" ao longo dos anos, bem como o novo 

ambiente que as espera. 

Por  fim,  uma  última  limitação  refere-se  à  inclusão,  nos  momentos  finais  das 

conclusões  da  pesquisa,  de  informações  a  respeito  do  lançamento  da  Política  de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP) pelo governo federal no dia 12 de maio de 2008. Tal 

ressalva se faz necessária na medida em que o lançamento desta política  trouxe alguns 

reflexos para as conclusões, ainda que módicos e cautelosos, em função da substância e dos 

efeitos reais da PDP não poderem ser bem avaliados por enquanto. Tal avaliação somente 

poderá ser feita de forma mais acurada nos próximos meses e anos, a partir da publicação 

das medidas legais pertinentes e da observação dos seus resultados no desenvolvimento 

produtivo e no comércio exterior brasileiro. 

1.5 Relevância do estudo

Em um mundo  cada  vez  mais  globalizado  e  interdependente  não pode  o  Brasil 

prescindir  de uma política  de comércio exterior  que se coadune com seus objetivos de 

desenvolvimento econômico e social. As antigas fronteiras físicas, alicerçadas em questões 

de  segurança  territorial,  vêm  dando  lugar  a  novas  fronteiras  políticas  e  econômicas, 

voltadas para o exercício preferencial do comércio de bens e serviços.  

O desenvolvimento dos países capitalistas, e até mesmo de “comunistas” como a 

China, encontra-se crescentemente influenciado pelo comércio internacional, prevalecendo 

as vantagens competitivas  nas negociações.  Integrar-se cada vez mais  a estes fluxos de 

comércio é uma necessidade, e não apenas uma opção, na medida em que é praticamente 

impossível a qualquer país produzir de tudo e na quantidade suficiente, a preços módicos, 

para todos.  

Logicamente esta integração ao comércio internacional deve ser operada de forma 

inteligente  e  coordenada  sob  pena  de  prejudicar,  ao  invés  de  contribuir,  para  o 
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desenvolvimento econômico e social do país. O cenário a ser enfrentado pelo Brasil nesse 

processo,  que  pressupõe  uma  via  de  mão-dupla,  inclui  atualmente  as  seguintes 

características: 

a) crescimento  contínuo  do  comércio  internacional  de  mercadorias  e  serviços  nos 

últimos anos; 

b) multiplicidade de acordos bilaterais, regionais e multilaterais estabelecendo novos 

"espaços" de comércio exterior;

c) redução do grau de liberdade das políticas governamentais frente às regras definidas 

pela OMC e demais acordos internacionais, regionalizados ou multilaterais; 

d) intensa  incorporação  de  novas  tecnologias,  condição  para  se  manter  ativo  nesse 

comércio;

e) crescente necessidade de modernização competitiva;

f) câmbio apreciado, retirando margens ou impedindo exportações;

g) viés anti-exportador no país, caracterizado por deficiências no sistema tributário, na 

infra-estrutura de transportes e nos procedimentos de controle das operações, apenas 

para citar alguns exemplos; e 

h) dúvidas quanto aos reflexos da crise financeira internacional, iniciada nos Estados 

Unidos em 2007, sobre os níveis de comércio mundial.    

Conforme  visto,  a  corrente  de  comércio  do  Brasil  vem crescendo  bastante  nos 

últimos anos com os conseqüentes reflexos positivos para a economia nacional. A relação 

corrente  de  comércio  de  bens/PIB  alcançou  21,46% em 2007,  ao  passo  que  a  mesma 

relação aplicada ao comércio de serviços atingiu 4,4%. Em números, o comércio de bens 

representou  US$  281,3  bilhões  em 2007  e  o  de  serviços  US$  57,3  bilhões  em 2007. 
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Seguindo  a  lógica  acima  se  obtém  um  volume  de  comércio  de  bens  e  serviços  bem 

expressivo de aproximados US$ 338,6 bilhões, praticamente 1/4 do PIB nacional.  

Os superávits comerciais, principalmente a partir de 2002, em muito contribuíram 

para a diminuição do risco-país, dos juros internos e, por decorrência, para um ambiente 

macroeconômico mais favorável. O saldo comercial em 2007, mesmo registrando queda de 

13,7% se comparado ao do ano anterior, apresentou expressivo saldo de US$ 40 bilhões. 

Neste  ano  as  transações  correntes  tiveram  saldo  positivo  de  US$  1,46  bilhão,  os 

investimentos  estrangeiros  diretos  (líquido)  foram de  US$  27,51  bilhões  e  as  reservas 

aumentaram em US$ 94,5 bilhões (BRASIL, MF, 2008a).

Esta aparente tranqüilidade numérica, no entanto, oculta uma realidade não muito 

animadora para o futuro dos saldos na balança comercial brasileira na medida em que as 

importações vêm crescendo a taxas muito superiores às das exportações.  No acumulado de 

julho de 2007 a junho de 2008, por exemplo, as primeiras apresentaram variação de 43,7% 

e as segundas 18,7% (BRASIL, MDIC, 2008c). Aplicadas estas taxas aos valores finais de 

2007 é possível projetar um saldo comercial para 2008 na faixa de US$ 17,3 bilhões4 (56% 

menor que 2007) e, para o ano de 2009, em se mantendo estas mesmas taxas, o que a priori 

seria muito improvável (em função de diversas variantes econômicas), mas não impossível, 

deficitário em US$ 22,8 bilhões. 

Em  uma  segunda  simulação,  utilizando-se  as  variações  acumuladas  para  as 

importações e exportações apenas nos seis primeiros meses do ano, respectivamente, 51,8% 

e 24,8 % (BRASIL, MDIC, 2008c), é possível projetar um saldo comercial de US$ 17,4 

bilhões para 2008, muito próximo ao projetado anteriormente, e um déficit considerável de 

US$ 27,8 bilhões no ano seguinte. Tais simulações (especialmente para 2009), apesar de 

possuírem resultados talvez improváveis em função da sua própria metodologia, que não 

considera alguns efeitos sazonais do agribusiness e das compras pré-natalinas no segundo 

semestre,  bem como as possíveis alterações na dinâmica do comércio exterior em 2009 

(taxa de câmbio, crescimento da economia mundial etc.), serve, ao menos, para demonstrar 

4 A projeção do Bacen, revisada em junho de 2008,  é de um saldo comercial de US$ 25 bilhões (Nota do 
Setor Externo de 23/06/08).
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o potencial destrutivo da manutenção do quadro atual de evolução das nossas importações e 

exportações para os saldos comerciais brasileiros futuros. 

Os reflexos nas transações correntes também são preocupantes. Em 2007 o saldo 

desta conta, US$ 1,46 bilhão, foi bem inferior ao valor de US$ 13,46 bilhões alcançado em 

2006 (BRASIL, MF, 2008a), representando uma redução de aproximadamente 90%. No 

acumulado de 12 meses  até abril  de 2008, conforme Ata do Copom de junho de 2008 

(BRASIL, MF, 2008b), a redução dos superávits comerciais contribuiu para que o saldo em 

transações correntes registrasse déficit de US$14,7 bilhões. Tal fato induziu ao Bacen em 

rever pela segunda vez no ano a sua previsão de déficit nas transações correntes para 2008, 

interrompendo uma série de saldos positivos iniciada em 2003, agora o estimando negativo 

em US$ 21 bilhões (em dezembro de 2007 a projeção para 2008 era de déficit de US$ 3,5 

bilhões, posteriormente revisada para saldo negativo de US$ 12 bilhões).

A redução do saldo da balança comercial, ainda mais num ambiente de crescimento 

da corrente de comércio e de desenvolvimento econômico, não significa necessariamente 

um desserviço ao país. Tal fato pode até significar que se esteja alcançando uma desejável 

maturidade no comércio internacional, acompanhada do fortalecimento da matriz industrial, 

com reflexos positivos para a população, beneficiada pelo aumento dos níveis de emprego e 

da renda. Raciocínio análogo pode ser feito com o saldo negativo das transações correntes, 

na medida em que este, para efeito do balanço de pagamentos, poderia ser compensado com 

folgas  pelos  investimentos  estrangeiros  diretos  (IED).  Todavia,  frente  ao  quadro  acima 

desenhado, algumas perguntas se fazem necessárias. 

A primeira diz respeito à atual trajetória e substância das exportações e importações 

brasileiras. Estariam elas seguindo uma boa tendência para o desenvolvimento econômico e 

social  do  país  ou,  majoritariamente,  apenas  acompanhando  o crescimento  do  país  e  as 

vicissitudes do comércio internacional? 

Uma segunda pergunta refere-se aos IED e ao balanço de pagamentos, na medida 

em que, conforme Ata do Copom de março de 2008, "a desaceleração da economia dos 

EUA, as flutuações nos mercados financeiros e de capitais e os efeitos dos desdobramentos 
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dos  preços  das  commodities elevaram  os  riscos  de  retração  na  economia  mundial". 

Considerando o delicado cenário mundial, até quando, e em que volume, os investimentos 

diretos estrangeiros permanecerão? 

O comportamento da balança comercial e a atual política de comércio exterior não 

parecem  estar  incólumes  a  críticas  consideráveis  e  substanciosas,  nem  tampouco  que 

estejam se operando sem causar barreiras ao desenvolvimento econômico e social,  com 

reflexos para o nível potencial de empregos e renda no país. Várias entidades privadas de 

notório  conhecimento  e  respeito  vêm  registrando  suas  preocupações  quanto  ao  tema. 

Persiste a preocupação, manifestada inclusive no último Encontro Nacional de Comércio 

Exterior  (27º  Enaex)5,  ocorrido  em novembro  de  2007 e  cujo  tema  foi  a  avaliação  da 

política de comércio exterior brasileiro, de que os expressivos saldos da balança comercial 

estejam ofuscando  a  realidade  do  cenário  mundial  para  o  comércio  internacional,  bem 

como as deficiências das nossas políticas internas. Neste sentido, é interessante reproduzir o 

seguinte  extrato  de  autoria  da  AEB,  organizadora  do  Enaex,  ao  apresentar  o  tema  do 

evento:

Para  o  Brasil,  que  ainda  depende  de  commodities  para  garantir  superávit  comercial,  enquanto 

crescem os déficits nas contas de serviços e rendas, a revisão dos mecanismos e instrumentos que 

compõem a atual política de comércio exterior  é absolutamente determinante,  não só para evitar 

eventuais  e  futuros  desequilíbrios  em transações  correntes,  como dar  condições  para  sustentar  a 

inserção internacional em conjuntura adversa, seja decorrente das novas formas de competição, de 

tecnologias, de parcerias, etc, seja em virtude de crises conjunturais ou sistêmicas.

É necessário,  portanto,  aprofundar  as avaliações  a respeito  da política  comercial 

brasileira, buscando-se atentar para as suas possibilidades, deficiências e limitações. Não se 

pode desmerecer sua importância para o país em face de números favoráveis de curto e 

médio  prazo  que  tendem a  não  revelar  a  sua  essência  e  longevidade,  como  bem vem 

demonstrando seu comportamento no ano de 2008. 

Mesmo considerando os avanços obtidos nos últimos anos, as dificuldades para se 

operar  o  comércio  exterior  no  Brasil  permanecem  grandes,  especialmente  para  as 

5 O tema do 27º  Enaex  realizado  em novembro  no Rio de  Janeiro foi:  Avaliação  Política do Comércio 
Exterior Brasileiro - Uma política de exportação em conjuntura de crise internacional.
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exportações atuais devido ao câmbio apreciado, determinado pela conjuntura econômica 

internacional,  que  impossibilita  medidas  caseiras  para  seu  ajuste.  Muitas  outras 

dificuldades, no entanto, ajudam a compor esse quadro que afeta, em graus diferenciados, 

as importações e exportações brasileiras, e seus reflexos na economia nacional. Dentre elas 

pode-se citar as deficiências na infra-estrutura de transporte, o sistema tributário complexo, 

a concorrência desleal, os controles por vezes excessivos e a carente formação educacional 

da mão-de-obra brasileira. Atuar sobre estas dificuldades, eliminado-as ou mitigando-as, é 

função do governo, da sua política de comércio exterior, e das demais políticas que com ela 

se inter-relacionam.

A “luz amarela” do comércio exterior acendeu há algum tempo, e, ao que parece, o 

governo  dá  agora  sinais  de  reação  com o  lançamento  da  Política  de  Desenvolvimento 

Produtivo que possui conexões com a política de comércio exterior do país ao procurar 

incentivar  as  exportações.  Seus  efeitos  ainda  não  são  passíveis  de  avaliação,  mas 

demonstram a decisão política de atacar o problema. 

Neste contexto a presente pesquisa torna-se relevante por buscar avaliar a atuação 

da Camex da formulação, adoção, implementação e coordenação desta política de comércio 

exterior. Sendo assim, procura traçar uma radiografia da atual situação e levantar subsídios 

que  permitam  a  necessária  melhoria  da  gestão  pública  dessa  política,  em  prol  do 

desenvolvimento desse importante segmento da economia nacional em bases mais sólidas. 

Este capítulo foi dedicado à apresentação do tema, definindo-se o problema e os 

objetivos do estudo. Em seguida, definiu-se a moldura e a relevância da pesquisa para a 

uma boa governança da política comercial do Brasil.
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PARTE 2 – CONTEXTO DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO

Esta segunda parte destina-se a apresentar as principais características do contexto 

em que  se  insere  o  atual  comércio  exterior  brasileiro.  Neste  sentido,  inicialmente  será 

tecido um breve histórico da evolução do comércio internacional, seguido de um apanhado 

histórico do comércio exterior brasileiro, julgado muito importante para se entender a sua 

gênese, a sua atualidade e as suas possibilidades futuras. Por fim, o referencial ocupar-se-á 

em discorrer sobre a origem da Camex, suas atribuições e modelagem organizacional. 

2. EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

O presente capítulo é voltado à apresentação dos principais contornos da evolução 

do comércio internacional desde as suas origens até a Rodada Doha hoje em andamento no 

âmbito  da  OMC.  Conjuntamente  com  esta  evolução  procura-se  ressaltar  os  principais 

aspectos da sua institucionalidade, ressaltando-se o papel do acordo do GATT durante suas 

oito rodadas de negociação, e da OMC na gestão do comércio multilateral a partir de 1995. 

  

2.1 Da antiguidade à 2ª GM: mercantilismo, protecionismo e laissez-faire 

O  comércio  entre  os  povos  das  diferentes  regiões  do  mundo  existe  desde  os 

primórdios da civilização. Fenícios e gregos, e suas cidades-estado, assim como o Império 

Romano, séculos após, apenas para citar alguns exemplos, sempre mantiveram as trocas 

comerciais  como  uma  importante  atividade  econômica.  As  invasões  bárbaras  e  a 

conseqüente queda do Império Romano contribuíram para o surgimento do feudalismo e 

para o declínio das atividades comerciais na Europa Ocidental no início da Idade Média, o 

mesmo não acontecendo nos domínios do Império Bizantino, que manteve intensa atividade 

comercial na porção mediterrânea oriental no mesmo período. 

O surgimento  de  novas  técnicas  na  agricultura  feudal  a  partir  do  século  X,  no 

entanto, possibilitou ganhos de produtividade nos campos europeus, produzindo excedentes 
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de produção que deram novo impulso à comercialização e ao crescimento das cidades e 

suas  comunas.  O  desenrolar  desse  processo  de  crescimento  levou  à  formação  de  uma 

emergente  burguesia  comercial  que,  por  meio  de  uma  aliança  política  com  o  rei  e  a 

nobreza, contribuiu para a origem séculos mais tarde do Estado moderno nos moldes do 

que se possui hoje (SOARES, 2004). 

O surgimento do mercantilismo no início da Idade Moderna (século XV) trouxe 

uma nova roupagem à economia e ao comércio internacional. O crescente fortalecimento 

dos  Estados  absolutistas  europeus  (notadamente  Portugal,  Espanha,  Inglaterra,  França e 

Holanda) foi, ao mesmo tempo, indutor e reflexo das grandes navegações ultramarinas que 

resultaram nas descobertas de novos continentes e de novas rotas para o comércio com o 

oriente. 

As idéias  mercantilistas  de então defendiam o acúmulo  de metais  preciosos  por 

meio da busca por minas no Novo Mundo e de saldos favoráveis na balança comercial, aqui 

se  incluindo,  para o  alcance  de tal  objetivo,  mecanismos  de estímulos  das  exportações 

(manufaturadas,  principalmente),  fortes  restrições  das  importações  e  a  proibição  do 

comércio das colônias com outros Estados que não o seu respectivo Reino. Criou-se assim 

uma submissão das colônias ao Reino, de forma a garantir a remessa de matérias-primas 

das colônias para os reinos e o fluxo inverso de manufaturas para um mercado cativo.

A  partir  do  século  XVIII  as  idéias  protecionistas  operadas  pelo  mercantilismo 

passaram  a  ser  contestadas  por  defensores  do  livre  comércio  internacional.  Para  os 

economistas clássicos, como Adam Smith, a riqueza das nações seria reflexo da capacidade 

do país produzir de forma eficiente bens que pudessem ser trocados por aqueles que ele não 

pudesse produzir  de forma competitiva (SINGER, 1986). Para Smith,  o fundamento do 

comércio internacional era a divisão internacional do trabalho, onde cada país deveria se 

especializar  na  produção  dos  bens  que  demandasse,  comparativamente  com os  demais 

países, a menor quantidade de horas para a produção de uma unidade. Segundo esta teoria – 

denominada das vantagens absolutas - ocorreria uma espécie de divisão internacional da 

produção que possibilitaria o aumento da produtividade mundial com benefícios para toda a 

sociedade (NAPOLEONI, 1988).
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Na visão smithiana e dos demais economistas clássicos, o comércio internacional 

deveria ficar livre da interferência dos Estados e das atitudes monopolizadoras até então 

defendidas  pelos  mercantilistas.  Neste  contexto,  a  "mão invisível"  do mercado faria  os 

ajustes econômicos necessários em benefício das sociedades exportadoras e importadoras. 

Surgia  assim  a  base  teórica  do  liberalismo  econômico,  que  facilitaria  o  comércio  da 

crescente produção motivada pela revolução industrial (SOARES, 2004).

Anos mais tarde, David Ricardo trouxe nova contribuição teórica ao livre-cambismo 

ao apresentar a teoria das vantagens comparativas, por meio da qual defendia que mesmo 

na  situação  em que  um país  fosse  mais  eficiente,  frente  a  outro,  na  produção  de  dois 

produtos, deveria ele se especializar na produção daquele em que o custo de oportunidade, 

assim entendido como a quantidade de um bem que deixa de ser produzido quando se 

produz outro, lhe fosse vantajoso; importando, assim, o outro produto. 

Com base nessa teoria  Ricardo passou a defender  o livre  comércio como sendo 

vantajoso para a Inglaterra (pioneira na revolução industrial), bem como a revogação da 

Corn Laws (ocorrida em 1846),  que limitava  a importação  de grãos de outros países e 

contribuía para o aumento do custo de vida do trabalhador e do salário, com a conseqüente 

redução dos lucros industriais. Tais movimentos eram consoantes com os interesses de um 

crescente setor industrial que demandava por maiores mercados e lucros (SOARES, 2004).

Tendo na  Inglaterra  e  na  França  os  seus  maiores  defensores,  os  ideais  do livre 

comércio foram se expandindo ao longo do século XIX e início do século seguinte, até o 

despontar da Primeira  Guerra Mundial.  Aos países industrializados de então interessava 

divulgar os ideais do livre comércio visando não só a garantia de escoamento da produção 

crescente, mas também a possibilidade de obter fontes baratas de matérias-primas para a 

indústria  e  gêneros  alimentícios  destinados  àqueles  que  as  produziam  (RATTI,  2000). 

Neste sentido, pregavam a eliminação ou redução de tarifas e barreiras alfandegárias que 

pudessem vir  a  inviabilizar  o  comércio  internacional.  Para Gilpin  (2004),  as  décadas  a 

partir dos anos 1880 até 1914 representaram o ponto culminante do livre comércio e do 

laissez-faire econômico,  tendo  o  livre  mercado  e  a  globalização  econômica  logrado 

realizações que não têm paralelo antes ou depois. 
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Os ideais do livre comércio internacional como condição para o desenvolvimento 

econômico nesse período, no entanto, não estiveram presentes em países como os Estados 

Unidos  e  o  Japão.  Em que  pese  os  argumentos  dos  economistas  clássicos  franceses  e 

ingleses de que teriam recebido uma dádiva de Deus para se tornarem um grande país 

agrícola, os Estados Unidos divergiram deste movimento liberalizante e optaram por uma 

política  extremamente  protecionista  acompanhada  de  um  intensivo  programa  de 

industrialização. A sua adesão aos ideais liberalizantes viria a se operar de forma paulatina 

apenas após a crise de 1929, motivada,  principalmente,  como medida preventiva contra 

possíveis crises futuras de desemprego em massa que poderiam advir da falta de mercado 

para seus produtos. No caso do Japão, operou-se uma rápida transição de uma economia 

feudal  para  uma  forte  e  moderna  economia  industrial  no  decorrer  do  período  Meiji 

(1868-1912),  baseada  também numa  política  econômica  protecionista  e  voltada  para  o 

desenvolvimento nacional (RATTI, 2000). 

A Primeira  Guerra  Mundial  e  seus  efeitos  na década  que se seguiu provocaram 

considerável  retração do comércio internacional,  até então muito dependente dos países 

europeus.  Ao final  desta  década  o  predomínio  das  políticas  liberalizantes  de  comércio 

internacional foi seriamente abalado pela crise de 1929 e pela grande depressão que se 

sucedeu nos anos 1930, dando origem ao desenvolvimento dos ideais de cunho keynesiano. 

Segundo Gilpin  (2004),  Estados  poderosos  e  grupos  de  interesse  nacionais  passaram a 

refutar as idéias smithianas de entregar as questões econômicas ao mercado, começando os 

governos a desempenhar  um papel mais central  na economia,  inclusive naquilo que diz 

respeito  à  determinação  dos  padrões  e  níveis  de  comércio  internacional.  O  início  da 

Segunda Guerra Mundial, no entanto, postergou os efeitos dessa nova forma de pensar no 

comércio entre os países. 

2.2 Bretton Woods e nova ordem para o comércio internacional

Após  as  desastrosas  décadas  de  1920 e  1930,  em que  houve  uma  considerável 

contração nos níveis de comércio internacional, e ultrapassada a Segunda Guerra Mundial, 

também caracterizada por baixos índices de trocas internacionais de bens, teve início uma 

segunda era de crescimento econômico acelerado (a primeira ocorreu no período de 1880 a 
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1914), notadamente para a Europa Ocidental e para os Estados Unidos, com importantes 

reflexos para os padrões do comércio entre os países (GILPIN, 2004). 

Liderados pelos Estados Unidos e com considerável influência da Inglaterra, ambos 

fortalecidos com o iminente desfecho da guerra, diversos países buscaram construir uma 

nova  ordem mundial  mais  estável  e  próspera.  As  lembranças  do  período  pós  Primeira 

Guerra Mundial, ocasião em que não foi possível criá-la, bem como da crise de 1929, e 

seus reflexos nefastos na década que se seguiu, contribuíram em muito para a adoção de 

uma postura favorável à criação de regras para uma nova economia internacional. Ademais, 

a  ausência  desta  "ordem"  econômica  nas  décadas  de  1920  e  1930  e  os  reflexos  daí 

decorrentes  eram apontados  como causas  determinantes  para  o  desenrolar  do crescente 

estado beligerante que levou à segunda grande guerra. 

O pensamento político e os fortes interesses econômicos de então, notadamente dos 

americanos,  dedicaram-se  à  construção  de  regras  e  instituições  para  gerirem  a  nova 

economia  internacional,  de  cunho  liberal,  como  forma  de  impedir  que  a  história  se 

repetisse. Em julho de 1944, quando a guerra apresentava sinais do seu desfecho, as nações 

aliadas reuniram-se na cidade de Bretton Woods, localizada no estado americano de New 

Hampshire (EUA), para a realização de uma conferência destinada a estabelecer uma nova 

ordem para o capitalismo mundial. Nesta conferência, onde predominaram os pensamentos 

dos representantes americanos e ingleses, foi erigido um novo sistema - conhecido como 

Sistema de Bretton Woods (SBW)- fundamentado basicamente  nos seguintes princípios 

(GILPIN, 2004):

a) liberalização do comércio internacional em bases multilaterais; 

b) maior liberdade para a movimentação de capitais; e

c) regime de taxa de câmbio fixo. 

Para  a  condução  desta  nova  ordem mundial  foram criados  o  Fundo  Monetário 

Internacional (FMI), destinado a manter a estabilidade das taxas de câmbio e socorrer os 
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países  com  problemas  em  seus  balanços  de  pagamento,  e  o  Banco  Internacional  de 

Reconstrução  e  Desenvolvimento  (BIRD),  também  conhecido  como  Banco  Mundial, 

destinado a fornecer recursos para a reconstrução dos países no pós-guerra. Por ocasião das 

negociações  que deram origem ao SBW também foi prevista  a criação da Organização 

Internacional  do  Comércio  (OIC),  destinada  a  promover  e  supervisionar  o  comércio 

internacional  segundo  os  princípios  do  liberalismo  e  do  multilateralismo 

(THORSTENSEN, 2001).  

Enquanto  se  desenvolviam  as  negociações  para  a  criação  da  OIC  em  Havana 

(Cuba),  os  países  envolvidos  nesta  tarefa  iniciaram,  em  paralelo,  um  conjunto  de 

negociações  para  reduções  tarifárias  visando  impulsionar  o  comércio  internacional.  O 

resultado destas negociações levou à assinatura, em 1947, do Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT ), entrando ele em vigor no 

primeiro dia do ano seguinte (RATTI, 2000).

  

No  mesmo  ano  de  1948  foi  assinada  a  Carta  de  Havana  com o  resultado  das 

negociações para a criação da OIC, projeto muito mais ambicioso que o GATT, mas que 

não foi adiante em virtude da oposição de alguns países, notadamente dos Estados Unidos, 

à sua ratificação. Fracassava assim a tentativa de criação de uma instituição destinada a ser 

o foro multilateral para a negociação, regulamentação e controle do comércio internacional. 

No  seu  lugar  assumiu  o  GATT,  apesar  de  ser  um  acordo  internacional  e  não  uma 

instituição, o papel de nortear as regras de comércio entre os países dele signatários.

2.3 Era GATT: das reduções tarifárias iniciais ao limiar da Rodada Uruguai 

O GATT exerceu durante vários anos, na prática, o papel de "órgão" responsável 

pela gerência do comércio internacional6. Dotado de uma secretaria em Genebra, Suíça, o 

acordo passou a  fornecer  a  base  institucional  para  a  realização  de  diversas  rodadas  de 

negociações, além de funcionar como coordenador e supervisor das regras desse comércio. 

O acordo visava a liberação progressiva do comércio mundial, sendo fundamentado num 

6 A OMC passou a gerir o comércio internacional a partir de 1995.

38



conjunto de princípios básicos e regras vigentes até hoje. Dentre eles, ressaltem-se com 

base em Thorstensen (2001) os seguintes:

a) Princípio  da  Proteção  Tarifária:  prevê  que  os  países  devem  utilizar  somente 

proteções tarifárias nas suas trocas comerciais, sendo condenáveis, nesse sentido, 

quaisquer medidas restritivas ao livre comércio em termos de quotas, licenças ou 

barreiras não-tarifárias;

b) Princípio  da  Não  Discriminação  das  Nações  (ou  da  Nação  Mais  Favorecida): 

estabelece,  em linhas  gerais,  que  qualquer  nova  tarifa  ou benefício  concedido  a 

qualquer uma das partes contratantes deve ser imediatamente estendido às demais 

partes; e

c) Regra da Não Discriminação entre Produtos: veda a discriminação entre produtos 

nacionais e estrangeiros no que diz respeito à aplicação de taxas, impostos e demais 

condicionantes legais, que possam vir a afetar as condições de comercialização dos 

produtos importados em prol da proteção dos produtos domésticos.

Adicione-se a esse conjunto de princípios e regras7 (1) o princípio da transparência, 

cuja  regra  dele  decorrente  obriga  aos  países  contratantes  à  pronta  publicação  das  leis, 

acordos,  regulamentos,  decisões  judiciárias  e  administrativas  de maneira  a  permitir  aos 

governos  e  aos  comerciantes  deles  tomar  conhecimento;  (2)  a  previsão  de  condições 

especiais e mais favoráveis para países em desenvolvimento acessarem aos mercados; e (3) 

o reconhecimento pelo GATT da possibilidade de existência de acordos regionais de modo 

a integrar as economias de uma determinada região; ocasião em que se isentam os países 

signatários,  desde  que  observadas  algumas  condições,  do  cumprimento  da  cláusula  de 

nação mais favorecida. 

Atuando  como  uma  espécie  de  secretaria  internacional  do  comércio  mundial,  e 

apesar das suas limitações de mandato e estrutura organizacional, o GATT teve o mérito de 

7 Artigos X, XVIII e XXIV do GATT-47, internalizado pela Lei n.º 313, de 30 de julho de 1948. 
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conduzir o sistema multilateral de comércio por quase meio século, até a criação da OMC 

em 1995. 

No  decorrer  da  sua  vigência  foram  realizadas  oito  rodadas  de  negociação, 

abordando os seguintes temas apresentados de forma sucinta na tabela 1 (WTO, 2008b):

Tabela 1: Negociações Comerciais Multilaterais no âmbito do GATT-47

Ano Local/Denominação Principais Temas Tratados Países 
1947 Genebra, Suíça Tarifas 23
1949 Annecy, França Tarifas 13
1951 Torquay, Reino Unido Tarifas 38
1956 Genebra, Suíça Tarifas 26
1960-1961 Genebra, Suíça

(Rodada Dillon)

Tarifas 26

1964-1967 Rodada Kennedy Tarifas e medidas antidumping 62
1973-1979 Rodada Tóquio Tarifas, medidas não-tarifárias e 

acordos de base

102

1986-1994 Rodada Uruguai Tarifas, medidas não-tarifárias, 

serviços, propriedade intelectual, 

resolução de controvérsias, têxteis, 

agricultura, criação da OMC etc.

123

        Fonte: WTO(2008b). The GATT years: from Havana to Marrakesh.

Conforme se observa na tabela acima, as cinco primeiras rodadas de negociações 

multilaterais  foram  predominantemente  destinadas  à  redução  das  tarifas  aplicadas  ao 

comércio internacional. O resultado dessas primeiras rodadas, ocorridas no período de 1947 

a  1961,  levou  à  redução  em  73%  dos  níveis  tarifários  iniciais  (GILPIN,  2004).  Tal 

performance  trouxe  considerável  impulso  às  trocas  comerciais,  mesmo  considerando  o 

reduzido número de países participantes se comparados com aqueles das rodadas seguintes. 

Para se ter uma idéia quantitativa do crescimento do comércio no período, o volume 

das exportações mundiais, segundo dados da OMC reproduzidos no gráfico 7, passou de 

aproximados US$ 58 bilhões, em 1948, para US$ 157 bilhões, em 1963, representando um 

acréscimo percentual de 170% no período de 15 anos. 
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              Fonte: WTO (2008c). Statistics database.

A Rodada Kennedy (1964-1967), com a presença de 62 países - quantidade bem 

superior a sua antecessora -, trouxe novidades afetas à forma de negociação das reduções 

tarifárias que passaram a ser realizadas com base em cortes lineares sobre todos os produtos 

(reciprocidade  geral),  à  exceção  daqueles  que  fossem  excluídos  das  negociações. 

Anteriormente, as negociações para o corte de tarifas eram realizadas produto a produto, 

envolvendo apenas os países nelas interessados diretamente (reciprocidade específica). Os 

demais países, no entanto, eram favorecidos pelas reduções acordadas bilateralmente por 

meio da multilaterização dos resultados em função da aplicação do princípio da nação mais 

favorecida. 

Esse novo formato de negociação, além de reforçar o caráter multilateral do GATT, 

trouxe  maior  celeridade  para  a  liberalização  tarifária  (BATISTA,  1992),  resultando  a 

rodada  na  redução  de  aproximadamente  33%  das  barreiras  alfandegárias  de  bens 

manufaturados (GILPIN, 2004). No entanto, num movimento contrário a este reforço da 

multilateralidade do GATT, foi negociado um Código Anti-Dumping a ser seguido apenas 

pelos  seus  signatários.  Tal  formato  de  acordo  representou  o  prenúncio  do  que  viria  a 

acontecer em maior intensidade em negociações futuras.
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Outra inovação da Rodada Kennedy foi a inserção da dimensão desenvolvimentista 

nas negociações, de forma a possibilitar o tratamento diferenciado para os países de menor 

desenvolvimento localizados ao sul do globo terrestre8. Decorrente dessas negociações foi 

incluído um novo capítulo no GATT que, embora representando inicialmente muito mais 

uma declaração de boas intenções do que medidas concretas, trouxe definitivamente para o 

âmbito do Acordo o tema (LIMA, 2002).   

Os reflexos da rodada para a evolução do volume de comércio não demoraram a 

surgir, influenciados pelo acréscimo de signatários do Acordo e pelas reduções tarifárias 

alcançadas.  Conforme  se  observa  no  gráfico  7  as  exportações  mundiais  passaram  de 

aproximados US$ 176 bilhões, em 1964 (início das negociações), para US$  419 bilhões, 

em 1972, representando um acréscimo percentual de 138% no período de apenas 8 anos.

A Rodada Tóquio (1973-1979) que se seguiu teve início em um ambiente turbulento 

para a economia mundial, ocasião em que o sistema de governança construído em Bretton 

Woods começava a dar sinais de falência. A década de 1970 iniciou com uma herança de 

altas taxas de inflação do final da década anterior, combinada com menor crescimento da 

produtividade  americana  e  adoção  de  políticas  macroeconômicas  inflacionárias  pelos 

Estados Unidos para o financiamento das políticas previdenciárias e da Guerra do Vietnã 

(GILPIN, 2004). 

A  crescente  mobilidade  de  capitais  possibilitou  uma  sucessão  de  ataques 

especulativos ao dólar. Tal fato, aliado à inflação e às dificuldades crescentes no balanço de 

pagamentos  americano  levou  o  país  a  negociar  e  anunciar,  no  final  de  1971,  uma 

substancial desvalorização do dólar e o abandono do sistema de taxas fixas instituído pelo 

SBW. Como se isso não bastasse para diminuir  os índices de crescimento da economia 

americana,  sobreveio  a  crise  do  petróleo  de  1973,  ocasião  em  que  os  membros  da 

Organização  dos  Países  Exportadores  de  Petróleo  (OPEP)  promoveram um substancial 

aumento dos preços do ouro negro. 

8 O Brasil e alguns dos países membros do Grupo dos 77 tiveram importante papel nessas negociações. O 
G-77 foi criado 1964 por ocasião da conclusão da Primeira Conferência das Nações Unidas para o Comércio e 
Desenvolvimento  -  UNCTAD.  O Grupo  realizou  seu  Primeiro  Encontro  Ministerial  em Argel,  em1967, 
adotando a "Carta de Argel", que delineou a visão do grupo presente até hoje (LIMA, 2002).
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O resultado dessa configuração de fatores não poderia ser outro se não a diminuição 

dos índices de crescimento da economia mundial comparativamente às décadas de 1950 e 

1960,  e  início  dos  anos  1970.  Logo  após  a  crise  do  petróleo  o  índice  mundial  de 

crescimento alcançou módicos 2,9% em 1974 e 1,9% em 1975, quando então começou a se 

recuperar, mas não alcançando mais os patamares médios das décadas anteriores.  Mesmo 

assim, na média anual, a economia cresceu consideráveis 4,67% na década de 1970 (IMF, 

2006). 

A  década  de  1970  foi  também  marcada  pelo  recrudescimento  das  medidas 

protecionistas.  Frente  a  um  quadro  econômico  mundial  desfavorável,  recheado  por 

crescentes dúvidas quanto à efetividade dos benefícios do livre comércio para as economias 

nacionais  (inclusive  no que diz  respeito  ao livre  exercício  da autonomia  dos  países  na 

adoção  de  suas  políticas  macroeconômicas),  diversas  barreiras  não-tarifárias,  inclusive 

informais, passaram a ser levantadas. Setores como as indústrias do aço, calçados e têxteis 

são bons exemplos da adoção desse novo protecionismo. O caso dos têxteis, inclusive, é 

emblemático, tendo sido celebrado o Acordo Multifibras (AMF) em 1973, estabelecendo 

restrições  às  exportações  de  têxteis  e  vestuários  dos  países  em desenvolvimento,  numa 

clara,  mas  consentida,  violação  ao  princípio  da  não  discriminação  previsto  no  GATT 

(GILPIN, 2004).

Em  consonância,  e  até  mesmo  decorrente  deste  crescente  unilateralismo,  foi 

aprovada pelos americanos a Lei de Comércio (Trade Act) em 1974, que por meio da sua 

Seção 301 autorizou o país  a adotar medidas  punitivas contra parceiros  comerciais  que 

viessem a  ser  considerados  “injustos”.  Tal  prerrogativa,  de  certa  forma,  “induziu”  aos 

potenciais  parceiros  do  comércio  americano  a  aquiescerem  aos  acordos  de  restrições 

voluntárias de exportação.  

Subjacente a esta nova fase protecionista encontrava-se o crescimento vertiginoso 

do  Japão  no  decorrer  da  década,  acompanhado  mais  adiante  pelos  países  do  sudeste 

asiáticos.  Os  japoneses,  frente  aos  desafios  decorrentes  da  crise  do  petróleo  de  1973, 

optaram por promover reformas econômicas e reestruturações em suas indústrias que lhes 
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proporcionaram  um considerável  aumento  da  sua  eficiência  e  sofisticação  tecnológica, 

tornando o país extremamente competitivo nas exportações de manufaturas. 

A  indústria  automobilística  japonesa,  por  exemplo,  passou  a  ameaçar  a  então 

predominância americana, alarmando sua poderosa indústria crescente. Na década de 1970 

as exportações japonesas se expandiram de forma considerável, desenvolvendo o país um 

comércio caracterizado por exportações notadamente de bens industriais e importações de 

commodities. Americanos e europeus, por outro lado, passaram a acusar os japoneses de 

adotarem políticas  restritivas  às suas  exportações  de manufaturados,  adotando cada vez 

mais, em contrapartida, medidas protecionistas ao comércio dos produtos nipônicos. 

A estratégia adotada pelo Japão para enfrentar a crise do petróleo trouxe ganhos 

para o país no comércio internacional, dando origem a uma indústria eficiente na produção 

de bens a serem exportados, cada vez mais sofisticados tecnologicamente. Surgiu, assim, 

uma nova fase no relacionamento de trocas comerciais entre as três principais economias 

do mundo de então (Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão), bem como sinais que o 

número de players de peso tenderia a aumentar em breve, com a entrada em cena de países 

do sudeste asiático (GILPIN, 2004).

Em que pese todo esse quadro adverso ao livre comércio e o tempo necessário para 

a sua finalização, a Rodada Tóquio trouxe interessantes avanços para as regras do comércio 

internacional.  Além  de  novos  cortes  nas  tarifas  de  bens  industriais,  as  negociações 

redundaram na celebração de importantes acordos plurilaterais que interpretaram algumas 

normas do GATT e regulamentaram novas áreas, em função das novas características e 

necessidades do comércio  mundial.  No primeiro  grupo destes acordos (interpretação  de 

normas) ressaltem-se os Acordos sobre Subsídios e Medidas Compensatórias, Valoração 

Aduaneira e Anti-Dumping, ao passo que no segundo grupo (regulamentação) mencionem-

se  os  Acordos  sobre  Barreiras  Técnicas  ao  Comércio,  Compras  Governamentais, 
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Procedimentos de Licença de Importação, Comércio de Aeronaves Civis, Produtos Lácteos 

e Carne Bovina (LIMA, 2002).

A celebração desses acordos teve entre seus objetivos a redução - ou, ao menos, a 

regulamentação -  das diversas e  crescentes  barreiras não-tarifárias  que caracterizaram a 

década  de  1970,  assim  como  a  criação  de  mecanismos  destinados  a  tentar  garantir  a 

concorrência leal e o fortalecimento do comércio entre os países. O grande problema nesses 

acordos  é  que  eles  obrigavam apenas  aos  seus  signatários,  já  que  as  negociações  não 

haviam seguido ao princípio do  single undertaking9, representando, assim, um retrocesso 

no caráter multilateral previsto inicialmente no GATT (THORSTENSEN, 2001 e LIMA, 

2002). O fortalecimento deste novo formato de negociação, originado na Rodada Kennedy, 

de certa forma reproduziu o desejo e a opção da época pelo crescimento do regionalismo e 

dos blocos comerciais. 

A Rodada Tóquio  trouxe  ainda  avanços  para  a  maior  integração  dos  países  em 

desenvolvimento às correntes de comércio ao incluir no GATT a denominada Cláusula de 

Habilitação.  Esta previu a possibilidade dos países desenvolvidos concederem, nas suas 

importações de países em desenvolvimento, preferências tarifárias mais favoráveis (e sem 

qualquer  exigência  de  reciprocidade)  do  que  aquelas  destinadas  às  demais  partes 

contratantes  do acordo geral.  A inclusão  dessa cláusula  no âmbito  do GATT,  de  certa 

forma,  representou  a  incorporação  ao  sistema  de  comércio  internacional  operado  pelo 

acordo  do  GATT  dos  mesmos  fundamentos  que  deram  origem  ao  Sistema  Geral  de 

Preferências (SGP), negociado e aprovado no âmbito da Conferência das Nações Unidas 

para  o  Comércio  e  Desenvolvimento  (UNCTAD)10,  em  1970,  pelos  países  em 

desenvolvimento  e  os membros  da  Organização  de  Cooperação  e  Desenvolvimento 

Econômico (OCDE).

9 O "single undertaking" (ou compromisso único) consiste na negociação de um único pacote de objetivos, ou 
na negociação de vários objetivos de forma única. Todos os acordos multilaterais da OMC são negociados 
dessa forma. Na prática, isso implica que enquanto não houver definição para algum dos pontos negociados, 
nada estará acordado de forma definitiva. Esta foi a principal inovação institucional da Rodada Uruguai, que 
ajudou a superar problemas de reciprocidade dentro do sistema multilateral de comércio (ICONE, 2008).
10 A UNCTAD foi criada no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1964. O objetivo da 
Conferência é a integração dos países em desenvolvimento na economia mundial (UNCTAD, 2007). 

45



A avaliação do comportamento das exportações no período, reproduzido no gráfico 

8 a seguir, requer algumas ressalvas. Isso porque, em que pese a redução dos índices de 

crescimento da economia mundial nos anos 1970, na média, ela permaneceu crescendo 4,67 

ao ano, o que contribuiu para impulsionar as exportações. No entanto, o grande diferencial 

no período foi o preço do petróleo que no decorrer das crises de 1973 e 1979 foi fortemente 

majorado pela OPEP, conforme demonstrado na tabela 2, provocando grande aumento nos 

valores mundiais exportados e mascarando, de certa forma, a sua realidade em termos de 

volumes transacionados.

Traduzindo em números o crescimento do comércio mundial no período verifica-se 

uma grande evolução nos valores exportados na década, iniciando ela com US$ 317 bilhões 

em 1970, e alcançando US$ 580 bilhões em 1973 e US$ 840 bilhões em 1974, sob os 

efeitos da primeira crise do petróleo. Anos após, com a segunda crise do ouro negro, as 

exportações saltaram de US$ 1,31 trilhão em 1978, para US$ 1,66 trilhão em 1979, e US$ 

2,03 trilhões em 1980. 

Tabela 2: Preços do barril de petróleo (1972-1982)

Ano
197
2

197
3

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

US$/barri
l

1,90 2,83 10,41 10,70 11,63 12,38 13,03 29,75 35,69 34,32 31,80

           Fonte: British Petroleum (2008). Historical data.

   Fonte: WTO (2008c). Statistics database.
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Avaliando-se  os  percentuais  anuais  de  evolução  das  exportações  mundiais  de 

mercadorias  no gráfico 9,  pode-se bem visualizar  os  efeitos  das  crises do petróleo nos 

valores  do  comércio  mundial.  Neste  sentido,  o  aumento  destes  não  representou, 

proporcionalmente, o aumento nas quantidades exportadas nem tampouco o crescimento da 

economia mundial, mas sim um resultado viesado pela forte alta nos preços do petróleo. 

   Fonte: WTO (2008c). Statistics database.

O início dos anos 1980 é caracterizado pela imposição crescente de barreiras não-

tarifárias  ao  comércio  mundial,  numa  espécie  de  “guerra  comercial”  envolvendo 

principalmente  as  três  principais  potências  econômicas  de  então:  Estados  Unidos, 

Comunidade  Européia  e  Japão  (THORSTENSEN,  2005).  Os  acordos  resultantes  das 

negociações  da Rodada Tóquio,  apesar  da sua importância  para o desenvolvimento das 

relações internacionais, não conseguiram deter a incidência e proliferação de tais barreiras 

(GILPIN, 2004), sendo criados mecanismos à margem do GATT, com a adoção, por vezes, 

do comércio administrado via acordos de exportações - controlados por cotas ou licenças-, 

e de acordos preferenciais de comércio entre alguns países. Em outros setores, como o de 

têxteis com o AMF, permaneceu em vigor toda uma regulamentação paralela ao GATT.

Além destes  mecanismos  paralelos  os  países  também  passaram a  intensificar  a 

utilização das ferramentas não-tarifárias previstas no GATT, como direitos anti-dumping, 
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salvaguardas  e  medidas  compensatórias,  com  o  objetivo  de  proteger  setores  nacionais 

detentores de menor competitividade. Já no setor agrícola, em função da ausência de regras 

internacionais, vigorava uma gama de subsídios e incentivos à produção doméstica e às 

exportações,  gerando  áreas  de  conflito  de  interesses  entre  os  países  exportadores  de 

alimentos  -  concorrentes  no  mercado  mundial  -,  neles  se  incluindo  tanto  os  países 

desenvolvidos quanto os em desenvolvimento (THORSTENSEN, 2001). 

A economia mundial, que desde meados da década anterior vinha caminhando na 

direção  de  uma  maior  interdependência,  prosseguiu  neste  processo.  A  crescente 

liberalização dos fluxos de capitais proporcionada pelos petrodólares estimulou alianças, 

aquisições  e  fusões  internacionais,  redundando  na  formação  de  grandes  conglomerados 

multinacionais que passaram a assumir cada vez mais destaque no comércio internacional. 

Por outro lado, esta mesma liberdade dos fluxos financeiros, num período em que já não 

mais  existiam as  taxas  fixas  criadas  pelo  SBW, possibilitou  certo  grau  de  volatilidade 

cambial, com reflexos por vezes negativos para a qualidade e regularidade dos fluxos de 

comércio entre os países.

Tais fatores contribuíram para minar a autonomia dos Estados na condução de suas 

políticas  macroeconômicas  caracterizadas,  até  então,  pela  adoção  de  políticas  de  pleno 

emprego, bem como originadas para existir num ambiente de economia mundial aberta e 

coordenada pelo sistema internacional de Bretton Woods, o qual, passou a apresentar cada 

vez mais suas limitações.  

O próprio tamanho do Estado já vinha sendo contestado, desde o início da década, 

pelas idéias neoliberais adeptas do Estado mínimo, do livre mercado e do monetarismo; 

contrapondo-se, assim, ao keynesianismo predominante desde o final da segunda guerra. 

Nos  Estados  Unidos  e  na  Inglaterra  tal  pensamento  foi  representado  no  que  se 

convencionou chamar  de thatcherismo e reaganismo,  movimentos  estes  que passaram a 

induzir alterações em várias partes do mundo (PAULA, 2005), com reflexos não só para a 

conformação interna dos países, mas também no formato de sua inserção e integração no 

contexto financeiro e comercial mundial.
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Segundo  Gilpin  (2004,  p.  108)  as  dificuldades  enfrentadas  na  "tentativa  de 

conseguir uma coordenação de políticas econômicas transversal em áreas como comércio, 

questões  monetárias  e  investimento  indubitavelmente  estimularam a  busca  de  soluções 

regionais para esses novos problemas". 

Cresceram,  assim,  as  iniciativas  na  direção  de  um  novo  regionalismo, 

principalmente na Europa. Negociações iniciadas no início da década levaram a assinatura, 

anos  depois,  do  Ato  Único  Europeu  (1986)  que  conferiu  novo  impulso  à  integração 

econômica, política e social do oeste europeu. Estados Unidos e Canadá, por outro lado, 

iniciaram tratativas que levaram a assinatura de um acordo de liberalização comercial em 

1988. Pelo lado oriental o Japão também intensificou seus esforços para a criação de uma 

economia regional sob sua direção, nela se incluindo os países do sudeste asiático (Ásia do 

Pacífico) que passaram a exportar manufaturas em substituição às anteriores exportações de 

commodities, intensificando ainda mais o conflito oriente/ocidente (GILPIN, 2004).  

O sistema de coordenação engendrado no pós Segunda Guerra Mundial - o SBW - 

já não atendia mais as necessidades do comércio mundial desde o início da década de 1980. 

Este se tornou cada vez mais complexo, interdependente e globalizado, caracterizando-se 

por  um  ambiente  de  crescentes  barreiras  não-tarifárias  (por  vezes  decorrentes  de 

retaliações), subsídios crescentes para a agricultura (cujo comércio não era regrado pelo 

GATT) e de negociações para a formação de novos blocos regionais, contrariando assim 

princípios basilares do GATT, em especial o multilateralismo. 

Traduzindo-se este cenário em números, conforme se observa nos gráficos 8 e 9, 

tem-se que o valor das exportações mundiais de mercadorias oscilou muito pouco,  e até de 

forma decrescente, nos primeiros anos da década, passando de US$ 2,03 trilhões em 1980 

para US$ 1,95 trilhões em 1985, prevalecendo situação parecida no comércio de serviços. 

Segundo Thorstensen (2001, p.27), foi neste "contexto de acirramento dos conflitos 

internacionais  na  área  comercial,  derivados  dos  processos  de  globalização  e  de 

interdependência das economias", que se iniciaram as negociações para uma nova e ampla 
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rodada  de  negociações  multilaterais,  quando então  o volume das  exportações  mundiais 

voltaria a crescer. 

2.4 A Rodada Uruguai e a criação da OMC

Programada para ser lançada em 1982, a Rodada Uruguai somente foi iniciada em 

1986, tendo sido a mais longa e complexa rodada de negociações até então vivenciada. 

Novos temas foram incluídos  nas  negociações  comerciais  internacionais,  atendendo aos 

diversos interesses dos países participantes. Aos países desenvolvidos interessava negociar, 

por exemplo, temas afetos a investimentos, propriedade intelectual e serviços; ao passo que 

os países em desenvolvimento priorizavam agricultura, têxteis e acesso aos mercados dos 

primeiros  países,  considerados  muito  protecionistas  para  com  as  suas  exportações. 

Aproximadamente  120  países  participaram  dessa  Rodada,  demonstrando  assim  a  sua 

importância  para  as  novas  negociações  multilaterais  e  para  o  futuro  das  transações 

comerciais mundiais de bens e serviços.

A diversidade  de  assuntos  a  serem tratados  bem como  de  posicionamentos  dos 

países participantes contribuíram para que as negociações se estendessem de 1986 a 1993, 

ano em que foram praticamente finalizadas. Em abril de 1994 foi assinado o Acordo de 

Marraqueche11 que  contém  os  resultados  dos  oito  anos  de  negociações,  sendo  o  mais 

importante a criação da OMC que iniciou suas operações em 1° de janeiro de 1995.

O comércio internacional passara, até então, aproximadamente meio século sendo 

administrado e conduzido por um acordo internacional, o GATT, operacionalmente apoiado 

por  uma  Secretaria.  Ao  longo  destes  quase  50  anos  o  comércio  evoluiu  muito,  fruto 

inclusive das iniciativas conduzidas no âmbito do próprio acordo do GATT, que fizeram 

com  que  nas  cinco  primeiras  rodadas  de  negociação  o  patamar  tarifário  fosse 

continuamente  reduzido  e  as  trocas  comerciais  aumentassem  consideravelmente.  As 

rodadas  seguintes  de  Kennedy  e  Tóquio  e,  especialmente,  as  extensas  negociações  da 

11 A  Ata  Final  em  que  se  incorporam  os  Resultados  da  Rodada  Uruguai  de  Negociações  Comerciais 
Multilaterais, dentre eles a criação da OMC, foi assinada em Marraqueche, Marrocos.  Devido a este fato, 
comumente na literatura o acordo que deu origem à OMC é mencionado como Acordo de Marraqueche. 
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Uruguai, foram também fundamentais para o desenvolvimento e a regulação do comércio 

mundial, contando com crescente participação dos países (WTO, 2008b).

Com o passar dos anos, no entanto, o comércio internacional tornou-se cada vez 

mais  complexo  e  interdependente  -  envolvendo  trocas  de  mercadorias,  prestação  de 

serviços,  multinacionais,  patentes  etc.-,  e  a  quantidade  de  players aumentou 

consideravelmente, inclusive com a maior participação de países em desenvolvimento que 

passaram a abandonar gradativamente suas políticas protecionistas e de desenvolvimento 

via limitação das importações. Por outro lado, o multilaterismo, princípio básico do GATT, 

tornou-se cada vez mais  ameaçado frente  aos movimentos  das principais  economias  na 

direção de um novo regionalismo protecionista,  por vezes  alicerçado em barreiras  não-

tarifárias e retaliações mútuas entre os novos “blocos” que se formaram especialmente a 

partir dos anos 1980.

Presente esse quadro recheado de novos desafios para o comércio internacional, os 

países participantes da Rodada Uruguai acordaram no sentido de criar uma instituição que 

pudesse exercer o papel de “comando” das trocas comerciais que o GATT, face as suas 

características e limitações, não conseguia mais desempenhar. 

A OMC passou assim a representar este novo fórum para a condução das relações 

comerciais internacionais; com mais poderes, regras e estrutura que seu antecessor. Nela se 

incluiu  uma  gama  de  acordos  comerciais  aos  quais  todos  os  membros  tornaram-se 

obrigados  a  respeitar  (single  undertaking),  numa  espécie  de  guinada  no  rumo  das 

negociações presente desde a Rodada Kennedy e, principalmente, na Rodada Tóquio, que 

vinha permitindo aos países optarem apenas pelos acordos (códigos) que quisessem aderir.  

A  criação  da  OMC  representou,  de  certa  forma,  a  conclusão  da  estrutura 

internacional  imaginada  após  a  segunda  guerra  para  a  coordenação  e  cooperação  da 

economia mundial, naquilo que diz respeito ao comércio entre os países. Além de criarem 

uma instituição para a condução das relações comerciais internacionais, os países chegaram 

ao consenso em diversos  outros  temas,  fortalecendo  o caráter  multilateral  do comércio 

internacional. Dentre eles, pode-se citar, com base em Thorstensen a(o) (2001):
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a) inclusão dos setores de agricultura, têxteis, serviços e propriedade intelectual nas 

regras multilaterais acordadas;

b) reforço das regras em temas antes abordados de forma mais genérica pelo GATT, 

dando  origem  a  diversos  acordos  específicos  afetos  a  medidas  sanitárias  e 

fitossanitárias,  investimentos,  barreiras  técnicas,  direitos  anti-dumping,  valoração 

aduaneira, regras de origem, licenças de importação, subsídios e salvaguardas;

c) novo processo para solução de controvérsias, mais forte e institucionalizado do que 

o anterior;

d) concessão  aos  países  em  desenvolvimento  e  menos  desenvolvidos  de  prazos 

diferenciados  e  mais  longos  para  a  implementação  de  algumas  das  medidas 

acordadas;

e) negociação  de  diversos  entendimentos  envolvendo  temas  como  acordos 

preferenciais, modificações tarifárias, zonas de livre comércio e uniões aduaneiras, 

waivers e empresas estatais voltadas para o comércio exterior; e

f) redução das tarifas para produtos industriais e agrícolas. 

Os objetivos da organização e, de certa forma, o "espírito" predominante ao término 

das difíceis e longas negociações encontra-se no preâmbulo do Acordo de Marraqueche ao 

tempo da sua assinatura em abril de 199412. Na ocasião, os membros originários da OMC 

reconheceram nele que a atividade comercial e econômica deveria objetivar, dentre outras 

finalidades, a elevação dos níveis de vida, o pleno emprego e o aumento da produção e do 

comércio de bens e serviços de forma a permitir a utilização ótima dos recursos mundiais. 

Tudo  isso,  devidamente  em  conformidade  com  um  desenvolvimento  sustentável  que 

preservasse  o  meio  ambiente  e  respeitasse  os  diferentes  níveis  de  desenvolvimento 

12 A Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do 
GATT - Acordo de Marraqueche - foi internalizada por meio do Decreto n.º 1.355, de 30 de dezembro de 
1944.

52



econômico.  Aos  países  em  desenvolvimento,  em  especial  aqueles  de  menor 

desenvolvimento  econômico  relativo,  deveriam  ser  fornecidas  condições  para  obterem 

maior incremento do comércio internacional e, por decorrência, da sua economia.

Para  o  alcance  desses  objetivos,  os  membros  se  puseram  a  contribuir  para  a 

celebração de diversos acordos com base na reciprocidade e nas vantagens mútuas, visando 

a redução substancial  das tarifas aduaneiras  e dos demais  obstáculos ao comércio,  bem 

como a eliminação do tratamento discriminatório nas relações comerciais internacionais.

Neste  sentido,  resolveram  desenvolver  um  sistema  multilateral  de  comércio 

integrado, mais viável e duradouro que compreendesse o GATT, os resultados de esforços 

anteriores  de  liberalização  do  comércio  e  os  resultados  integrais  das  negociações 

comerciais multilaterais da Rodada Uruguai. Referenciados nestes objetivos e decididos a 

preservar os princípios fundamentais  de um sistema multilateral  de comércio,  os países 

participantes da Rodada Uruguai acordaram, assim, em criar a OMC. 

A título de clareza de exposição, cumpre reproduzir os seguintes artigos e quadro 

resumo de anexos do seu Acordo Constitutivo, aos quais se seguirão alguns comentários a 

respeito  da sua estrutura organizacional,  comércio de serviços,  agricultura  e  solução de 

controvérsias (BRASIL, 1994):

Acordo Constitutivo da Organização Mundial de Comércio 

Art.1 - Constitui-se pelo presente Acordo a Organização Mundial de Comércio (a seguir denominada 

"OMC").

Art.2

1 - A OMC constituirá o quadro institucional comum para a condução das relações comerciais entre 

seus Membros nos assuntos relacionados com os acordos e instrumentos legais conexos incluídos nos 

anexos ao presente Acordo.

2 - Os acordos e os instrumentos legais conexos incluídos nos Anexos 1, 2 e 3 (denominados a seguir 

"Acordos Comerciais Multilaterais") formam parte integrante do presente Acordo e obrigam a todos 

os Membros.
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3 -  Os  acordos  e  os  instrumentos  legais  conexos  incluídos  no  Anexo 4  (denominados  a  seguir 

"Acordos Comerciais Plurilaterais") também formam parte do presente Acordo para os Membros que 

os  tenham aceito  e  são  obrigatórios  para  estes.  Os  Acordos  Comerciais  Plurilaterais  não  criam 

obrigações nem direitos para os Membros que não os tenham aceitado.  

...

Art.3

1 - A OMC facilitará a aplicação, administração e funcionamento do presente Acordo e dos Acordos 

Comerciais Multilaterais e promoverá a consecução de seus objetivos, e constituirá também o quadro 

jurídico para a aplicação, administração e funcionamento dos Acordos Comerciais Plurilaterais.

2 - A OMC será o foro para as negociações entre seus Membros acerca de suas relações comerciais 

multilaterais em assuntos tratados no quadro dos acordos incluídos nos anexos ao presente Acordo. A 

OMC poderá também servir de foro para ulteriores negociações entre seus Membros acerca de suas 

relações  comerciais  multilaterais,  e  de  quadro  jurídico  para  a  aplicação  dos  resultados  dessas 

negociações, segundo decida a Conferência Ministerial.

3 - A OMC administrará o Entendimento relativo às normas e procedimentos que regem a solução de 

controvérsias (denominado a seguir "Entendimento sobre Solução de Controvérsias" ou "ESC") que 

figura no Anexo 2 do presente Acordo.

...

ANEXO 1

Anexo lA: Acordos Multilaterais de Comércio de Bens:

Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 1994 (GATT-1994);

Acordo sobre Agricultura;

Acordo sobre Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS);

Acordo sobre Têxteis e Vestuário;

Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT);

Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas com o Comércio (TRIMS);

Acordo sobre a Implementação do art. VI do GATT 1994 (anti-dumping/defesa comercial);

Acordo sobre a Implementação do art. VII do GATT 1994 (valoração aduaneira);

Acordo sobre Inspeção Pré-Embarque;

Acordo sobre Regras de Origem;

Acordo sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações;

Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias (defesa comercial);

Acordo sobre Salvaguarda (defesa comercial)

Anexo 1B: Acordo Geral sobre Comércio de Serviços e Anexos (GATS)

54



Anexo  lC:  Acordo  sobre  Aspectos  dos  Direitos  de  Propriedade  Intelectual  Relacionados  ao 

Comércio (TRIPS)

ANEXO 2:  Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias.

ANEXO 3:  Mecanismo de exame de Políticas Comerciais.

ANEXO 4: Acordos Comerciais Plurilaterias

Localizada em Genebra, Suíça (mesma localização da anterior secretaria do GATT), 

a OMC é dotada basicamente da seguinte estrutura (THORSTENSEN, 2001):

a) Conferência  Ministerial  -  órgão  de  deliberação  máximo  da  instituição,  sendo 

composto por representantes de todos os Membros que devem se reunir ao menos 

uma  vez  a  cada  dois  anos.  Desempenha  as  funções  da  OMC,  adotando  as 

disposições necessárias para tais fins;

b) Conselho Geral - composto por representantes de todos os Membros, reunindo-se 

quando cabível. Desempenha as funções da Conferência Ministerial nos intervalos 

entre suas reuniões, além de outras funções definidas no Acordo Constitutivo da 

OMC, dentre elas as funções do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC);

c) Conselhos para o Comércio de Bens, Comércio de Serviço e para Aspectos dos 

Direitos  de  Propriedade  Intelectual  relacionadas  com o  Comércio  (Conselho  do 

TRIPS) - funcionam sob a orientação geral  do Conselho Geral,  supervisionando, 

respectivamente,  o  funcionamento  dos  acordos  multilaterais  do  Anexo  lA,  o 

funcionamento do GATS (Anexo 1B), e o funcionamento do TRIPS (Anexo 1C);

 

d) Comitês - subordinados ao Conselho Geral ou aos demais Conselhos, desenvolvem 

as diversas atividades  da organização.  Dentre aqueles subordinados ao Conselho 

Geral  destacam-se  o  Comitê  de  Comércio  e  Desenvolvimento,  o  Comitê  de 

Restrições  por  Motivo  de  Balanço  de  Pagamentos  e  o  Comitê  de  Assuntos 

Orçamentários, Financeiros e Administrativos; e

e) Secretaria - chefiada por um Diretor-Geral ao qual está subordinado o corpo técnico 

da organização.
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Numa metáfora, pode-se dizer que o Acordo Constitutivo da OMC é uma espécie de 

grande “guarda-chuva” sob o qual se colocam diversos outros acordos que tratam dos mais 

diversos temas de interesse para a administração, coordenação e regulação do comércio de 

bens e serviços entre as nações. No conjunto de acordos em que se constitui a OMC, o 

GATT celebrado em 1947 (GATT-47), somado às suas diversas modificações, retificações, 

emendas, protocolos de acessão de novos membros, entendimentos e waivers  aprovados ao 

longo da sua vigência deram origem ao que se denominou Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio 1994 (GATT-94), integrante do Anexo 1A do Acordo Constitutivo. 

Alguns  dos  acordos  componentes  deste  considerável  arcabouço  legal  são,  na 

realidade,  resultantes  de avanços  sobre temas  já  constantes  de  forma  mais  simples  por 

ocasião da celebração do GATT-47, ou que foram inseridos no seu âmbito de negociações 

ao longo dos anos em função da evolução da complexidade, necessidade e abrangência do 

comércio  mundial.  Neste  sentido  destaca-se  a  Rodada  Tóquio,  ainda  sob  a  égide  do 

GATT-47,  ocasião  em que  foram celebrados  diversos  acordos  abrangendo temas  como 

barreiras técnicas, subsídios, anti-dumping, valoração aduaneira e licenças de importação. 

Tais acordos celebrados na Rodada Tóquio, recorde-se, obrigavam apenas aos países que os 

assinavam,  representando  assim  uma  importante  diferença  da  situação  atual  onde  tais 

acordos, com as atualizações  inerentes ao processo de negociações da Rodada Uruguai, 

passaram a obrigar a todos os signatários da OMC. 

Temas como têxteis e vestuário (regulado pelo AMF desde 1974), e propriedade 

intelectual (regulado por diversas convenções internacionais), antes tratados à margem do 

GATT,  passaram  a  também  constar  dos  comandos  legais  da  nova  organização.  As 

salvaguardas, tema presente desde a criação do GATT e negociado no decorrer da Rodada 

Tóquio, mas sem sucesso, voltou à mesa de negociações na Rodada Uruguai dando origem 

a mais um dentre os acordos que compõem o Acordo Constitutivo da OMC.

Outro importante setor incluído sob o "guarda-chuva" da OMC foi o do comércio de 

serviços.  A  sua  inclusão  foi  capitaneada  principalmente  pelos  Estados  Unidos  e  pela 

Comunidade  Européia,  principais  exportadores  nessa  área  que  inclui,  dentre  outros,  o 
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comércio de serviços de comunicações, transportes, turismo, engenharia e educação. No 

período das negociações da Rodada Uruguai as exportações de serviços13 cresciam a taxas 

superiores  ao  comércio  de  bens,  chegando  a  representar  24,9% deste  último  em 1993. 

Cientes desta situação, os países optaram por estabelecer um conjunto inicial de princípios 

e regras para esta modalidade de comércio entre os países. O gráfico 10 a seguir apresenta 

um panorama da evolução destes dois tipos de comércio no período 1985-1994.

  Fonte: WTO (2008c). Statistics database.

A inclusão do setor agrícola merece comentários um pouco mais detalhados, em 

face das  suas  peculiaridades  e  significados  no embate  entre  países  desenvolvidos  e  em 

desenvolvimento.  Mantido  à  margem  das  regulamentações  do  GATT-47  por  meio  de 

diversas  derrogações  ou  desobrigações  (waivers)  ao  longo  de  sua  vigência 

(THORSTENSEN, 2001), o tema acabou por ser incluído como um dos assuntos centrais 

da Rodada Uruguai, vindo a originar mais um dentre os diversos acordos no âmbito da 

OMC.

O tema sempre foi muito controverso, já que as principais economias do mundo, 

notadamente  Estados  Unidos  e  Comunidade  Européia  (com  destaque  para  a  França), 

sempre  mantiveram  para  o  setor  fortes  políticas  de  subsídios  às  exportações,  apoio 

doméstico (subsídios internos) e protecionismo. As dificuldades econômicas das décadas de 
13 Excluídos os serviços governamentais.
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1970 e 1980 contribuíram ainda mais  para o desenvolvimento desse quadro contrário à 

liberalização comercial prevista nos princípios do GATT, ao mesmo tempo em que tornou 

iminente a necessidade dos países negociarem multilateralmente esse importante segmento 

do comércio mundial.

Por ocasião das negociações da Rodada Uruguai os Estados Unidos representava o 

duplo papel  de grande exportador  -  a quem interessava  maiores  concessões  e  reduções 

tarifárias –, e grande protetor de seus mercados para exportações de outrem - que contribuía 

para induzi-lo no caminho contrário.

A  Europa  Ocidental  encontrava-se  pressionada  por  alterações  na  sua  Política 

Agrícola Comum (PAC) - considerada como questão de soberania alimentar desde o final 

da segunda guerra-, tornando o assunto ainda mais sensível, a ponto das negociações da 

Rodada  como  um  todo  serem  bloqueadas,  em  1990,  principalmente  em  função  de 

divergências no setor. Os subsídios concedidos pela Comunidade Européia haviam levado a 

uma  produção  de  alimentos  maior  que  a  demanda  e  as  exportações  dos  excedentes 

passaram  a  também  ser  fortemente  subsidiadas,  levando  à  queda  dos  preços  das 

commodities no  mercado  internacional  e  a  conseqüente  reação  dos  países  exportadores 

concorrentes neste mercado mundial (CARVALHO e SILVA, 1995).

Ademais,  diversos países  em desenvolvimento  vinham alterando suas  estratégias 

nacionalistas  de  desenvolvimento,  antes  baseadas  na  substituição  das  importações,  por 

estratégias de crescimento voltadas para a abertura das suas economias, alicerçadas, a partir 

de  então,  no  crescimento  das  suas  exportações  agrícolas  e  de  manufaturas  de  menor 

intensidade tecnológica. Requisitavam assim, para tal, maiores concessões de mercado das 

economias desenvolvidas mediante a redução dos altos níveis de protecionismo impostos 

principalmente pelos Estados Unidos e Comunidade Européia (GILPIN, 2004). 

Os  Estados  Unidos  e  o  grupo  de  Cairns  detiveram  papel  fundamental  nas 

negociações que levaram a inclusão da agricultura na OMC. O Grupo de Cairns14, formado 

inicialmente  por  13  países  exportadores  agrícolas  (dentre  os  quais  Brasil,  Argentina, 

14 O grupo recebeu esta denominação pelo fato de ter sido criado na cidade de Cairns, Austrália.
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Austrália, Nova Zelândia e Canadá), foi criado em 1986 justamente com o intuito de definir 

uma estratégia comum para as negociações que se iniciavam. Desejavam, neste sentido, 

uma redução significativa dos subsídios às exportações e do apoio doméstico, bem como 

das barreiras tarifárias e não-tarifárias então impostas pelas economias avançadas em níveis 

alarmantes (THORTENSEN, 2001). 

Os resultados para a liberalização do comércio agrícola dos países desenvolvidos, 

no entanto, foram extremamente limitados (RICUPERO, 2002). Mesmo reconhecendo ter 

sido um importante avanço a inclusão da agricultura nas normas e disciplinas da OMC, o 

fato  é  que  as  margens  de  proteção  destes  países  permaneceram elevadas  com reflexos 

pouco animadores para os países agrícolas exportadores após a Rodada. 

Um dos  motivos  que  contribuiu  para  tal  situação  foi  a  forma  utilizada  para  a 

conversão das diversas medidas não-tarifárias, antes existentes e condenáveis, em novas 

medidas tarifárias, consideradas bem mais transparentes que as primeiras. Isto porque nesta 

conversão  foram  utilizadas  tarifas  específicas,  e  não  ad-valorem,  o  que  dificultou  a 

avaliação da sua magnitude ao tempo da sua negociação e aprovação. Na prática, conforme 

estudos  posteriores  da  OMC e  da  UNCTAD, verificou-se  que  o nível  de  proteção  das 

economias avançadas  foi  majorado, dificultando em muito as exportações agrícolas  dos 

países em desenvolvimento que fossem além de cotas definidas para a aplicação de tarifas 

reduzidas (THORSTENSEN, 2001). Os reflexos desta forma de conversão, nas palavras de 

Ricupero (2002, p. 9), demonstraram as dificuldades em se adotar “soluções duradouras 

para a exclusão discriminatória dos setores tradicionais dos benefícios do comércio livre”, 

com o são os setores agrícola, têxteis e vestuários.  

Outro tema que merece destaque dentre os resultados da Rodada Uruguai refere-se 

ao estabelecimento  de um sistema para a solução de controvérsias  bem mais  robusto e 

institucionalizado do que aquele até então disponível. Segundo a sistemática anterior do 

GATT,  na  presença  de  discordâncias  entre  os  países  havia  o  estabelecimento  de  um 

processo de consultas, e a abertura de um painel onde especialistas no assunto emitiam o 

seu parecer a respeito da contenda. Segundo a sistemática decisória então vigente, o parecer 

deveria ser aprovado por consenso no Conselho Geral. O resultado prático desta situação é 
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que bastava  ao  país  potencialmente  perdedor  do  painel  não  concordar  com o  relatório 

emitido  para  bloquear  a  decisão,  tornando  sem  efeito  todo  o  processo  de  solução  de 

controvérsias.

Esta sistemática foi alterada com o Acordo Constitutivo da OMC, que possui em 

seu anexo 2 um acordo destinado especificamente ao assunto, qual seja, o Entendimento 

Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias. Numa apresentação 

genérica dele tem-se que após o estabelecimento de um painel, e a emissão do seu relatório, 

as decisões e recomendações nele contidas somente poderão ser rejeitadas pelo consenso 

dos  membros  do  Órgão  de  Solução  de  Controvérsias  (OSC).  É  o  chamado  consenso 

negativo, que conferiu ao processo de solução de controvérsias da OMC maior efetividade 

que na época do GATT e, praticamente, inverteu a lógica decisória anterior. Da decisão 

emitida pelo OSC cabe recurso a um Tribunal de Apelação, outra importante inovação na 

forma de se atuar na presença de uma pendência comercial.

A  intenção  deste  novo  processo  de  lidar  com  as  controvérsias  no  comércio 

internacional não foi a pura e simples punição via aplicação de retaliações, sendo este o 

último recurso a ser demandado. Na realidade, o novo mecanismo se propõe a induzir as 

partes  conflitantes  a  negociarem uma  solução,  mediante  consultas  recíprocas,  antes  de 

submeterem a divergência ao OSC. Na eventualidade desta tentativa não surtir efeitos é que 

se abre um painel, cujo principal objetivo é fazer com que as regras acordadas na OMC 

voltem a ser cumpridas. Neste sentido a retaliação seria o último recurso, sendo adotada 

apenas nos casos em que o país desfavorecido pela decisão do OSC ou do Tribunal de 

Apelação  (se  houver) não venha a tomar  as medidas  necessárias para redirecionar  suas 

políticas  comerciais  segundo  as  regras  multilaterais  de  comércio  vigentes 

(THORSTENSEN, 2001)

Presentes  os  comentários  acima  destinados  a  traçar  um  quadro,  ainda  que 

superficial, da abrangência das áreas de atuação da organização, pode-se dizer que a OMC 

passou a exercer, a partir do início das suas operações em janeiro de 1995, o difícil papel de 

“coluna  mestra”15 do  sistema  de  comércio  internacional.  Sendo  assim,  cabe  a  ela 

15 Expressão tomada emprestada de Thorstensen (2001, p. 42).
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desenvolver os esforços necessários para a manutenção de um bom nível de diálogo entre 

as nações na direção da construção de um comércio internacional mais livre, justo, viável e 

duradouro.  Um  comércio  alicerçado  em  bases  multilaterais,  que  pretenda  incluir  as 

economias  em  desenvolvimento,  notadamente  aquelas  de  menor  desenvolvimento 

econômico relativo, e que privilegie o desenvolvimento sustentável e a proteção do meio 

ambiente.

A OMC se constitui, portanto, no fórum onde as difíceis, e por vezes exaustivas, 

negociações  sobre a  liberalização  do comércio  mundial,  e  seus  temas  afins,  podem ser 

conduzidas atualmente. Além das diversas tratativas ocorridas no âmbito da sua secretaria e 

dos diversos conselhos e comitês ao longo dos seus quase 14 anos de existência, cumpre 

registrar  a  realização  de  diversas  conferências  ministeriais  a  respeito  das  quais  serão 

traçados alguns comentários adicionais a seguir.

2.5 Conferências Ministeriais e o lançamento da Rodada Doha

A primeira  Conferência  Ministerial  foi  realizada em Cingapura em dezembro de 

1996,  ocasião  em  que  se  pretendeu  fortalecer  a  OMC  como  fórum  das  negociações 

multilaterais. Na ocasião, além da avaliação do andamento das negociações, aqui incluídas 

as áreas de agricultura e serviços, e do programa de trabalho estabelecido em Marraqueche, 

foi  decidida  a  criação  de  grupos  de  trabalho  para  analisar  a  relação  entre  comércio  e 

investimento, a interação entre comércio e política de concorrência, e a transparência nas 

compras governamentais (ABREU, 2007). 

A  facilitação  do  comércio  foi  também  objeto  de  apreciação,  determinando  a 

Conferência que o tema fosse avaliado pelos órgãos competentes da organização.  Outra 

decisão  importante  foi  referente  aos  padrões  trabalhistas,  assunto  polêmico  desde  a 

Conferência  de  Marraqueche,  acordando  os  ministros  que  o  assunto  seria  tema  da 

Organização Internacional do Trabalho, e não da OMC (AMORIM, 2002). Mantiveram-se, 

desta feita, afastadas potenciais discussões imediatas a respeito das vantagens comparativas 
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decorrentes  dos menores  custos  de mão-de-obra dos países  em desenvolvimento16,  bem 

como da possibilidade de serem adotadas correspondentes medidas protecionistas. 

A segunda Conferência  Ministerial  foi  realizada  em Genebra em maio  de 1998. 

Durante  a  conferência  foram avaliados  a  implementação  dos  acordos  já  assinados  e  os 

efeitos  das  crises  financeiras  que  vinham  afetando  então,  em  especial,  economias  em 

desenvolvimento.  Nessa reunião os membros  da OMC acordaram na necessidade de se 

trabalhar em conjunto com o FMI e o BIRD de forma a contribuir  para a melhoria  do 

cenário político-econômico mundial (THORSTENSEN, 2001). 

O estabelecimento de um programa de trabalho que pudesse levar ao lançamento de 

uma  nova  rodada  de  negociações  na  conferência  seguinte  foi  um  de  seus  principais 

resultados. Temas importantes como agricultura e serviços, cujas negociações adicionais 

foram mandatadas  desde  a  criação  da  OMC,  ainda  careciam de  maiores  definições.  O 

comércio eletrônico, para o qual houve deliberações durante a conferência, naturalmente 

demandava  novas  negociações  em  conferências  futuras.  Adicionalmente,  os  países 

desenvolvidos  desejavam  incluir  novos  temas.  Dentre  eles,  a  Comunidade  Européia 

pressionou e justificou a necessidade de uma nova rodada para poder incluir temas de seu 

interesse como investimentos e concorrência, e, com isto, poder tornar mais palatável aos 

europeus potenciais alterações na sua política agrícola comum a ser negociada a partir de 

2000 (AMORIM, 2002).  Presente  esse quadro,  foi  deliberado em Genebra o início  das 

negociações para o lançamento de uma nova rodada de negociações.

Com  base  nas  deliberações  da  Conferência  de  Genebra  foram  iniciados  os 

preparativos para a reunião ministerial seguinte a ser realizada em Seattle no final de 1999, 

onde se imaginava lançar uma nova rodada de negociações.  Os assuntos a serem tratados 

abrangiam (AMORIM, 2002):

a) temas  já  mandatados  desde  a  Rodada  Uruguai,  como  agricultura,  de  grande 

interesse dos países membros do grupo de Cairns (grandes exportadores agrícolas), 

mas  nem  tanto  dos  países  desenvolvidos  (Comunidade  Européia  e  Japão);  e 

16 As divergências quanto ao tema permanecem, ao menos, até o momento em que se finalizou a presente 
dissertação.
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serviços,  cujos  maiores  interessados  eram  os  países  desenvolvidos,  grandes 

exportadores neste tipo de comércio;

b) temas referentes à implementação de acordos já existentes como o de têxteis, anti-

dumping, subsídios, TRIPS e TRIMS, julgados importantes principalmente pelos 

países em desenvolvimento que enfrentavam problemas na sua aplicação; e

 

c) novos  temas,  como  acesso  a  mercados  para  bens  industriais,  investimentos, 

concorrência, meio ambiente e padrões trabalhistas. 

Visando apresentar um panorama dos conflitos que se formaram nos preparativos 

para a nova conferência  e contribuíram para o seu fracasso, mister  se faz traçar alguns 

comentários  adicionais  no  que  diz  respeito  à  agricultura  e  aos  novos  temas,  todos 

referenciados na descrição do Ministro Celso Amorim (2002), então embaixador do Brasil 

junto à OMC.

A  agricultura,  como  já  se  viu,  sempre  foi  objeto  de  grandes  disputas  nas 

negociações multilaterais. Aos grandes exportadores agrícolas, caracteristicamente países 

em desenvolvimento, sempre interessou a abertura dos mercados nas economias fortemente 

protegidas e subsidiadas da Comunidade Européia, Estados Unidos e Japão, no que foram 

sempre  obstaculizados  por  elas.  Neste  sentido,  sempre  demandaram  a  inclusão  deste 

segmento de comércio no âmbito do GATT, o que só veio a acontecer na Rodada Uruguai 

que deu origem à OMC. 

A  inclusão  da  agricultura  nas  regras  da  OMC,  no  entanto,  não  representou  a 

resolução  das  demandas  de acesso  aos  mercados  dos  países  desenvolvidos.  Durante  os 

preparativos  para a  terceira  Conferência  Ministerial  em Seattle  a Comunidade  Européia 

trouxe ao campo das negociações mais um elemento complicador, o polêmico conceito da 

"multifuncionalidade" da agricultura.  Segundo este conceito  defendido pelos europeus a 

agricultura,  além  de  atividade  econômica,  deveria  ser  também  encarada  como  um 

instrumento para manter o agricultor no campo, para a proteção do ambiente e até para 

assegurar o bem-estar e a proteção dos animais. O grupo de Cairns reagiu de forma dura a 
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este  conceito,  argumentando  representar  ele  uma  tentativa  de  desenvolver  e  perpetuar 

medidas  protecionistas,  dando um tratamento  muito  diferenciado daquele  fornecido  aos 

bens industriais. 

Quanto aos novos temas é interessante ressaltar inicialmente a demanda conduzida 

pelos países desenvolvidos no sentido de novas reduções tarifárias como forma de obtenção 

de  novos  mercados.  Os  países  em  desenvolvimento  não  concordaram  com  este 

posicionamento, argumentando que não haviam adaptado ainda suas indústrias às reduções 

tarifárias  resultantes  da  Rodada  Uruguai,  além  de  terem  perdido  com  o  Acordo  de 

Subsídios e o TRIMS várias possibilidades de incentivos as suas políticas industriais.

   

Nas  conversações  para  a  Conferência  outro  tema  bem  polêmico  foi  o  da 

concorrência, envolvendo, e contrapondo, economias de peso como Comunidade Européia, 

Japão e Estados Unidos. A primeira buscava uniformizar as regras sobre competição, o que 

não era de grande interesse dos Estados Unidos, até mesmo porque países como Japão se 

interessavam no tema como forma de limitar a aplicação de medidas anti-dumping pelos 

americanos.

  

Por  fim,  ajudando  a  compor  este  quadro  multifacetado  de  opiniões  e 

posicionamentos  cruzados,  havia  a  demanda  patrocinada  pelos  países  desenvolvidos  de 

inclusão de assuntos afetos ao meio-ambiente e aos padrões trabalhistas no comércio entre 

os  países.  A  respeito  da  preocupação  ambiental,  os  países  em  desenvolvimento 

argumentaram que se tratava de mais uma tentativa de protecionismo, já que as importações 

de seus produtos pelos demandantes, quando competitivos, poderiam ser dificultadas e até 

impedidas caso fosse considerado que não atendiam a determinados padrões ambientais. 

Quanto ao tema recorrente dos padrões trabalhistas, os países em desenvolvimento, mesmo 

reconhecendo a sua importância, argumentaram a possibilidade de vir a justificar medidas 

protecionistas,  além  do  fato  do  fórum  adequado  para  a  discussão  ser  a  Organização 

Internacional do Trabalho (OIT).

Não  houve  grandes  evoluções  no  posicionamento  dos  países  no  decorrer  dos 

preparativos  para  Seattle.  O  posicionamento  dos  países  nas  vésperas  da  conferência 
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permaneceu rígido e as divergências não só entre países ricos e pobres, mas também entre 

os primeiros, também persistiram. Os Estados Unidos, apesar de anfitriões do encontro, 

mantiveram-se relutantes  quanto a sua abrangência,  e países em desenvolvimento como 

Índia, Paquistão e Egito estavam reticentes. Dificuldades nas negociações prévias do tema 

agricultura  consumiram  demasiado  tempo,  sem  que  se  vislumbrasse  possibilidades  de 

acordos  entre  aqueles  que defendiam a eliminação  dos  subsídios  e  os  que pregavam o 

multifuncionalismo.  Diversas  ONGs  patrocinaram  a  inclusão  do  meio  ambiente  a  das 

relações trabalhistas  nas negociações,  ressaltando que empregos americanos  e de outros 

países  desenvolvidos  estariam  sendo  eliminados,  à  mercê  das  menores  exigências 

trabalhistas dos países em desenvolvimento.

Iniciada a reunião em Seattle em dezembro de 1999, somaram-se às divergências 

substantivas  dos  preparativos  a  falta  de  tempo  para  tentar  superá-las,  as  dificuldades 

político-eleitorais do anfitrião, e os protestos nas ruas contra a OMC e à globalização. Os 

países presentes optaram então por "suspender" a Conferência de Seattle até que uma nova 

janela de oportunidade para as negociações multilaterais  fosse aberta.  O Ministro Celso 

Amorim (2002, p. 352), assim descreveu este momento:  

Quando ficou evidente que o tempo disponível para as negociações não viabilizaria uma conclusão 

dos trabalhos, chegou-se a aventar que os ministros presentes à Conferência apenas referendassem o 

início de negociações para temas já mandatados nos acordos da Rodada Uruguai, como agricultura e 

serviços, além das revisões dos artigos de certos acordos. Tal não se revelaria viável, entretanto, haja 

vista a posição dos maiores parceiros. Os Estados Unidos não queriam encerrar a Conferência sem a 

inclusão de padrões trabalhistas e a Comunidade Européia não desejava consagrar formalmente o 

início de uma nova etapa de negociações em agricultura sem que outros temas fossem incluídos na 

agenda.  A solução  encontrada  foi  a  de  "suspender"  os  trabalhos  da  Conferência  Ministerial  em 

Seattle e incumbir o Diretor Geral (sic) de realizar consultas tanto sobre a forma quanto sobre a 

substância de eventuais futuras negociações. Uma nova convocação para reunião ministerial só seria 

feita quando as discussões estivessem amadurecidas.

Nas palavras do Ministro, Seattle representou um divisor de águas, marcando o fim 

da era GATT e do formato do processo de decisões que prestigiava os grandes atores, os 

quais  eram seguidos  pelos  demais,  por  vezes,  mediante  troca  de concessões  marginais. 

Optou-se por preservar a organização e os avanços até então obtidos. Todavia, importantes 
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questionamentos  e  reflexões  surgiram  neste  processo,  como  a  necessidade  de  maior 

inclusão  dos  países  no  processo  das  negociações,  a  importância  em  se  tornar  mais 

transparentes as atividades da organização para a sociedade, e se algumas ONGs (sérias) 

poderiam, ou não, vir a expressar de forma legítima o posicionamento da sociedade neste 

fórum (AMORIM, 2002).

A  retomada  das  negociações  se  deu  em  2000,  a  partir  do  prosseguimento  das 

negociações mandatadas anteriormente à Seattle para os setores de agricultura e serviços, 

bem como  a  respeito  da  implementação  dos  acordos  já  existentes.  No  decorrer  destas 

cresceram os argumentos para o lançamento de uma nova rodada, contribuindo para tal, 

especialmente, o sentimento dos negociadores da área de agricultura de que as potenciais 

compensações  recíprocas  apenas  com a área  de serviços  não  seriam suficientes  para  o 

desfecho de um acordo (THORSTENSEN, 2001).

Preocupações  quanto  ao  início  de  nova  recessão  mundial  em  decorrência  dos 

ataques  terroristas  de 11 de setembro  concorreram para acelerar  o  lançamento  da nona 

rodada  de  negociações  do  sistema  GATT/OMC,  e  primeira  da  OMC,  na  Conferência 

Ministerial em Doha, Catar, em novembro de 2001. 

Ao ser lançada, a Rodada de Doha buscou incentivar maior participação dos países 

em  desenvolvimento  (PEDs),  razão  pela  qual  foi  denominada  de  Agenda  de 

Desenvolvimento de Doha. Neste sentido, previu um temário bem abrangente e ambicioso 

para a liberalização do comércio mundial incluindo temas como (1) livre acesso a mercados 

de  bens  agrícolas  e  não-agrícolas;  (2)  discussão  sobre  a  extensão  dos  subsídios  às 

exportações agrícolas e apoio interno a sua produção; (3) aprofundamento das regras de 

antidumping e subsídios a bens não-agrícolas; (4) tratamento especial e diferenciado aos 

PEDs, permitindo flexibilização e maiores prazos de adequação às regras negociadas; (5) 

facilitação do comércio etc. (THORSTENSEN, 2006). Em jogo, na época, um mercado de 

US$ 6,2 trilhões de exportações mundiais de mercadorias e US$ 1,5 trilhão em serviços 

(WTO, 2008c).
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A Conferência Ministerial seguinte em Cancun, México, realizada em setembro de 

2003, seria destinada a fazer uma avaliação de meio período da rodada e estabelecer os 

critérios para a condução das negociações, dentre eles, as fórmulas e prazos para a redução 

das tarifas e dos subsídios agrícolas. 

As reuniões ministeriais  preparatórias no decorrer do ano de 2003, entretanto,  já 

indicavam as dificuldades para se avançar na definição deste formato de se conduzir as 

negociações, especialmente no setor de agricultura. Na tentativa de “salvar” a Conferência 

foi decidido, na última reunião prévia à Cancun realizada em Montreal, que Estados Unidos 

e  União Européia  elaborariam uma proposta  conjunta  a ser submetida  à  aprovação por 

ocasião da Conferência. 

Em paralelo à elaboração deste  paper,  o Brasil protagonizou importante iniciativa 

na produção de um documento alternativo que seria apresentado em Cancun, a respeito da 

qual  cabe  rápida  digressão.  Esta  se  justifica  por  apresentar  a  gênese  do  G-20,  grupo 

formado por grandes exportadores agrícolas em agosto de 2003, que vem desempenhando 

papel central nas negociações da Rodada Doha.

Ao  encerrar  a  reunião  preparatória  em  Montreal,  os  representantes  brasileiros 

recearam que o documento a ser produzido pelos europeus e americanos não seria favorável 

à agricultura. A experiência nas negociações da era GATT indicava nesta direção. Neste 

contexto, o então Ministro da Agricultura levou o assunto ao Grupo de Cairns na tentativa 

de  elaborar  um  segundo  paper  como  contraponto  ao  que  seria  apresentado  pelos 

americanos e europeus. Não obtendo sucesso nesta empreitada, o Ministro da Agricultura e 

o então Embaixador brasileiro em Portugal optaram por redigir este documento alternativo 

no Brasil e enviá-lo ao representante do Itamaraty na sede da OMC em Genebra, que o fez 

circular nas chancelarias de alguns países exportadores de bens agrícolas17. Foi justamente 

em  torno  deste  documento,  com  os  devidos  ajustes  proporcionados  pelos  países 

interessados em agricultura, que surgiu o G-20.

17 O Ministro da Agricultura da época era o Dr. Roberto Rodrigues. O Embaixador em Portugal era o atual 
Embaixador  Clodoaldo Hugueney Filho e  o  representante  do Brasil  na OMC o Embaixador  Luiz  Felipe 
Seixas Corrêa.
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Para  a  Conferência  de  Cancun  foram  apresentados  dois  textos  inicialmente.  O 

primeiro,  elaborado  conjuntamente  pelos  americanos  e  europeus,  foi  considerado  por 

muitos países em desenvolvimento como extremamente resistente à redução dos subsídios e 

à abertura dos mercados agrícolas por parte dos seus elaboradores. O segundo documento, 

preparado  pelo  presidente  do  Conselho  Geral  e  que  deveria  representar,  a  priori,  uma 

possibilidade de consenso, foi considerado pelo recém criado G-20 como acompanhando 

em demasia o primeiro documento,  sem acompanhar as propostas alternativas do grupo 

(ABREU, 2007).  O documento alternativo formulado pelo G-20 foi colocado então em 

evidência18,  contribuindo  para  um  impasse  nas  negociações  agrícolas  e  da  própria 

Conferência. 

Segundo Thorstensen (2006), a Conferência de Cancun terminou num impasse não 

somente pelo tema agrícola, capitaneado por um lado pela Comunidade Européia e Estados 

Unidos e, por outro,  pelo G-20. A este se somou a recusa de PEDs, principalmente da 

Associação  das  Nações  do  Sudeste  Ásiático  (Asean),  em negociar  os  novos  temas  de 

concorrência e investimento na OMC, por defenderem a necessidade de preservação da sua 

capacidade de realizar políticas industriais. Após este novo impasse, as negociações foram 

retomadas a partir  de meados de 2004 com vistas à realização da conferência seguinte, 

ocasião  em  que  os  temas  envolvendo  investimentos,  concorrência  e  compras 

governamentais foram retirados da pauta das negociações por pressão da Índia e dos países 

da Asean. 

Na Conferência de Hong Kong em dezembro 2005, apesar das expectativas, não foi 

possível  alcançar  um acordo no segmento  agrícola  que pudesse destravar  a rodada.  As 

negociações  se  concentraram  nas  possíveis  trocas  cruzadas  de  benefícios  envolvendo 

agricultura e bens não-agrícolas (industriais), não se incluindo o setor de serviços como nas 

negociações  cruzadas  pretéritas.  No  que  diz  respeito  aos  subsídios  agrícolas  restou 

acordado a  sua extinção  até  2013,  consoante  com o prazo final  da reforma da política 

agrícola européia. Um novo prazo foi estabelecido para o encerramento da Rodada Doha, 

abril  de  2006,  sendo mais  esta  tentativa  descumprida  em função  da  complexidade  das 

negociações.

18 O Ministro das Relações Exteriores Celso Amorim teve participação de destaque neste processo.
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Desde então as negociações multilaterais vêm prosseguindo, estando estabelecido 

atualmente o prazo de dezembro de 2008 para o seu encerramento.  Nesta, permanece a 

polarização da discussão nas negociações cruzadas envolvendo os subsídios agrícolas e a 

proteção ao comércio de bens industriais, onde os atores principais são o G-20, a União 

Européia e os Estados Unidos.

 Neste ínterim destaquem-se como importantes componentes do cenário mundial, 

que se refletem no caminhar das negociações, a eleição presidencial na França em 2007, a 

expiração do mandato negociador do presidente americano (Trade Promotion Authority) 

em 2007, a crise financeira iniciada nos EUA no final do mesmo ano, a disputa eleitoral nos 

Estados Unidos em 2008, o crescimento acelerado de países emergentes como a China e a 

Índia e, por fim, a crescente influência do Bric19, composto pelos dois últimos mais Brasil e 

Rússia,  nos  grandes  temas  globais  em  negociação  atualmente,  dentre  eles  o  próprio 

comércio internacional.

A respeito do andamento da Rodada Doha, o diretor-geral da OMC Pascal Lamy fez 

interessante posicionamento no seu recente  report ao Conselho Geral da organização no 

início de maio de 2008. Neste, ressaltou a possibilidade da OMC prover parte da solução 

para a atual escalada dos preços dos alimentos no mundo que afeta principalmente os países 

em desenvolvimento, bem como a necessidade de esforços adicionais dos países membros 

para concluírem a Rodada Doha ainda em 200820. Observe-se a seguir extrato do report de 

Pascal Lamy (2008):

The reasons why we must conclude the Round this year are visible to all of us and they are becoming 

more critical by the day. In my last report, I mentioned what was happening in the world economy, in 

particular the turbulent  situation in the financial  markets.  Since then, we have also witnessed an 

unprecedented escalation in food prices world wide which has had negative effects particularly on 

developing countries that depend on imports for their food security or are net food buyers. The result, 

as we have seen, has been unrest linked to these high food prices in a number of your countries.

19 A sigla  Bric  foi  criada pelo banco de investimentos Goldman Sachs para apontar  os países  com boas 
perspectivas de se tornarem potências mundiais no futuro próximo.
20 No momento em que  encerra  a  presente  dissertação  encontra-se  em andamento  mais  um Conferência 
Ministerial em Genebra com o objetivo de se encerrar a Rodada Doha.
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Although  the  WTO cannot  provide  anything  immediate  to  help  solve  the  current  crisis,  it  can, 

through the Doha Round negotiations, provide medium to long term solutions.

A evolução do comércio internacional de mercadorias e serviços, desde a criação da 

OMC, encontra-se representada no gráfico 11. Conforme se observa, o volume de comércio 

não apresentou grandes oscilações nos primeiros anos da sua existência. A partir do início 

do século XXI, no entanto, o comércio internacional praticamente dobrou seus valores em 

apenas sete anos (em que pese a retração ocorrida em 2001, com os atentados de 11 de 

setembro),  contribuindo para tal  fato o ritmo acelerado de crescimento de alguns países 

emergentes como China e Índia, grandes demandantes de matérias-primas e commodities. 

  Fonte: WTO (2008c). Statistics database.

Este capítulo foi destinado à apresentação de uma visão panorâmica da evolução do 

comércio internacional, sua institucionalização ao longo do tempo e sua atualidade no que 

diz respeito às negociações multilaterais ora em andamento na Rodada Doha.
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3. COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO

O presente capítulo é destinado a apresentar os principais contornos da evolução do 

comércio exterior brasileiro desde o descobrimento, estabelecendo-se em linhas gerais suas 

conexões  com  o  crescimento  e  o  desenvolvimento  do  Brasil,  à  mercê  das  diversas 

oscilações vivenciadas na economia do país. Parte, assim, de uma abordagem de diversos 

fatos que caracterizaram a evolução econômica do país para, com base neles, oferecer o 

contexto em que se desempenharam as exportações e importações brasileiras até os dias 

atuais. 

3.1 Comércio exterior e economia colonial: açúcar, ouro e manufatura primitiva

As primeiras operações de comércio exterior no Brasil remontam aos primórdios do 

período colonial, ocasião em se passou a exportar o pau-brasil, árvore que deu origem ao 

nome do país.  Tratando-se de atividade  eminentemente  exploratória  não contribuiu ela, 

entretanto,  para  a  fixação  do  colono  português  em povoados  permanentes  nem para  o 

desenvolvimento de setores econômicos complementares, o que viria a acontecer anos mais 

tarde com a cultura da cana-de-açúcar (BAER, 2002).

As  terras  descobertas  não  proporcionaram  inicialmente  à  Coroa  Portuguesa  as 

mesmas vantagens conferidas por aquelas descobertas pelos espanhóis, que contaram com a 

presença de grandes reservas de metais preciosos no México e no Peru e se preocuparam 

desde cedo em estabelecer sua presença nos solos americanos.  O interesse pelas "novas 

terras" crescia na época, principalmente por parte da Holanda, Inglaterra e França que se 

encontravam em rápida  expansão  econômica.  A possibilidade  de  novas  descobertas  de 

metais preciosos aguçava o interesse destes países pela região, razão pela qual alegavam 

que  Portugal  e  Espanha  somente  teriam  direito  às  terras  que  houvessem  ocupado 

efetivamente.
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Objetivando  ocupar  sua  parcela  do  continente  americano,  coube  a  Portugal 

encontrar uma finalidade econômica para sua colônia. Considerando que o açúcar era uma 

das especiarias mais apreciadas na Europa, e aproveitando a experiência obtida em suas 

ilhas do atlântico, os portugueses optaram por desenvolver no Brasil o cultivo da cana-de-

açúcar (FURTADO, 2007). Para o desenvolvimento deste grande empreendimento o país 

foi  dividido  em capitanias,  cabendo  aos  seus  donatários,  às  suas  próprias  expensas,  o 

desenvolvimento econômico das respectivas áreas e a criação de povoados. A organização 

político-econômica de então privilegiava a autoridade local, a despeito da nomeação de um 

governador-geral para a colônia em meados do século XVI. 

A  cultura  da  cana-de-açúcar  expandiu-se  rapidamente,  notadamente  na  zona 

litorânea do nordeste brasileiro, contribuindo para tal as excelentes condições de plantio e a 

proximidade da região, comparativamente com as demais, dos mercados compradores do 

produto na Europa e dos mercados fornecedores de mão-de-obra escrava localizados na 

África.   Ao  longo  do  século  XVI  a  produção  de  açúcar  foi  crescendo  rapidamente, 

transformando o país no principal fornecedor do mundo já no início do século seguinte. O 

açúcar foi,  assim, o primeiro grande produto de exportação brasileiro,  dando origem ao 

primeiro  de  uma  série  de  grandes  ciclos  exportadores  de  produtos  primários  que 

caracterizou a economia do país durante séculos.

Da  metade  para  o  final  do  século  XVII,  no  entanto,  a  crescente  concorrência 

patrocinada por outras colônias inglesas, francesas e holandesas fez com que a atividade 

exportadora do açúcar brasileiro começasse a se enfraquecer. Além da considerável redução 

dos preços no mercado internacional estas colônias detinham acesso privilegiado em suas 

metrópoles,  o  que  dificultou  ainda  mais  a  comercialização  do  produto  pelos  colonos 

portugueses. Algumas terras do nordeste passaram a ser deslocadas, paulatinamente, para a 

cultura de subsistência ou de alimentos destinados à população costeira crescente. Outras 

culturas  como  a  do  algodão,  fumo  e  cacau  passaram a  ser  desenvolvidas,  mas  sem a 

expressão e importância que a cultura açucareira havia alcançado. A cana-de-açúcar não 

deixaria de ser plantada, mas a sua participação na economia da colônia perderia cada vez 

mais importância (BAER, 2002).
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Descrevendo este período de decadência da cultura açucareira e o prenúncio de um 

novo ciclo econômico no país, assim se pronunciou Furtado (2007, p. 117):

Que  poderia  esperar  Portugal  da  extensa  colônia  sul-americana,  que  se  empobrecia  a  cada  dia, 

crescendo  ao  mesmo tempo seus  gastos  com manutenção?  Era  mais  ou  menos  evidente  que  da 

agricultura tropical não se podia esperar outro milagre similar ao do açúcar. Iniciara-se uma intensa 

concorrência  no  mercado  de  produtos  tropicais,  apoiando-se  os  principais  produtores  -  colônias 

francesas  e  inglesas  -  nos  respectivos  mercados  metropolitanos.  Para  um observador  de  fins  do 

século  XVII,  os  destinos  da  colônia  deveriam  parecer  incertos.  Em  Portugal  compreendeu-se 

claramente que a única saída estava na descoberta de metais preciosos. Retrocedia-se, assim, à idéia 

primitiva de que as terras americanas só se justificavam economicamente se chegassem a produzir os 

ditos metais. 

O longo ciclo de exportação do açúcar não trouxe grandes avanços estruturais para a 

economia e a sociedade coloniais, caracterizando-se muito mais como uma atividade de 

exploração conduzida pela metrópole. Boa parcela dos lucros foi destinada aos portugueses 

e intermediários estrangeiros, ao tempo em que a parcela destinada aos fazendeiros e donos 

de engenho foi gasta  notadamente  em compras  de bens importados  (BAER, 2002).  De 

forma bem diferente do que ocorria na colonização na Nova Inglaterra, não houve aqui a 

formação de uma nova base econômica voltada para o consumo e o desenvolvimento da 

colônia. A colonização do Brasil,  detentora de uma estrutura econômica que combinava 

grandes propriedades, monocultura e trabalho escravo, destinou-se basicamente a suprir o 

comércio europeu com produtos tropicais (PRADO JÚNIOR, 1969). 

  

No final do século XVII a descoberta de ouro nas “Minas Gerais” deu início a um 

novo ciclo primário exportador no país que se estenderia até os anos 1760. O centro de 

atividade econômica transferiu-se para o centro-sul, propagando seus benefícios indiretos 

do nordeste ao Rio Grande do Sul, bem como das regiões do planalto central ao litoral mais 

próximo do Rio de Janeiro. A extração do ouro era do tipo de aluvião, o que possibilitava 

menores  investimentos  de  capital  e  mão-de-obra  para  a  sua  execução,  situação  bem 

diferente  daquela  até  então  vivida  no  nordeste  brasileiro.  Tal  fato  contribuiu  para  a 

crescente participação na extração do metal, levando a grandes fluxos migratórios para a 

região  não  só  internos  à  colônia,  mas  também provenientes  da  Europa.  Estima-se  que 
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apenas a população de origem européia na colônia tenha se multiplicado por dez durante o 

ciclo do ouro (FURTADO, 2007).

O ciclo do ouro trouxe novo dinamismo à economia colonial.  O Rio de Janeiro 

tornou-se o caminho natural para se escoar a produção das minas gerais para Portugal, bem 

como para a importação de manufaturas e demais gêneros não produzidos na colônia. O 

trajeto entre as minas e o porto era realizado por milhares de mulas criadas no sul do país e 

comercializadas em São Paulo. A pecuária sulina também foi beneficiada em função da 

elevação dos preços do gado necessário à alimentação da região mineira.  Fato parecido 

atingiu também a pecuária nordestina, cujo mercado definhava em função da decadência da 

cultura  açucareira  (FURTADO,  2007).   A  forte  demanda  por  alimentos  incentivou  a 

produção agrícola não apenas em Minas Gerais, mas também no nordeste, São Paulo e mais 

ao sul deste (BAER, 2002).

As  exportações  de  ouro  foram  crescendo  com  o  caminhar  do  século  XVIII, 

alcançando seu ápice nos anos 1750 e início da década de 1760, aumentando Portugal, por 

sua vez, cada vez mais seus controles administrativos sobre a colônia ao longo dos anos. A 

cobrança do quinto era feita de forma rigorosa, as regiões das minas eram cuidadosamente 

inspecionadas,  a  navegação  somente  podia  ser  realizada  em  comboios  devidamente 

fiscalizados  e  a  manufatura  local  era  extremamente  controlada,  já  que  não  se  poderia 

produzir na colônia aquilo que fosse fornecido pela metrópole.

Na  busca  de  explicações  que  justificassem  o  reduzido  desenvolvimento  da 

manufatura do país no período, Celso Furtado (2007) argumenta que não terá sido a política 

restritiva adotada pela metrópole o fator principal, mas sim a própria incapacidade técnica 

dos imigrantes para iniciar atividades manufatureiras numa escala ponderável. Para o autor, 

as origens desta incapacidade estariam no Tratado de Methuen, assinado em 1703 com a 

Inglaterra, por meio do qual Portugal retirou o embargo às importações de tecidos ingleses 

em troca de melhores condições tarifárias para as exportações de seus vinhos.

O embargo  às  importações  inglesas  havia  se  iniciado  em 1684,  possibilitando  a 

Portugal  desenvolver  sua  indústria  manufatureira  a  ponto  de  quase  não  importar  mais 
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tecidos.  Este  processo  de  desenvolvimento,  no  entanto,  foi  abortado  em  1703  com  a 

assinatura do tratado. Nas palavras de Celso Furtado (2007, p. 128):

Houvesse  Portugal  enfrentado  na primeira  metade  do século XVIII  as  mesmas  dificuldades  que 

conheceu no meio do século anterior, e o acordo de Methuen teria sido de expressão limitada em sua 

história. Sendo reduzido o valor das exportações de vinhos, o desequilíbrio de sua balança comercial 

com  a  Inglaterra  tenderia  a  agravar-se,  provocando  maior  desvalorização  da  moeda  e  outras 

dificuldades para o país. Em tais condições, é provável que surgisse uma reação, restaurando-se a 

política protecionista. É mais ou menos evidente que Portugal não podia pagar com vinhos os tecidos 

que consumia, carecendo o acordo de Methuen de base real para sobreviver. Ocorre, entretanto, que 

o ouro do Brasil começa a fluir exatamente quando entra em vigor o referido acordo. 

 

Ao abandonar as condições protecionistas para a sua indústria nascente, Portugal 

acabou  por  se  tornar  numa  economia  predominantemente  agrícola,  não  desenvolvendo 

técnicas manufatureiras. A Inglaterra,  por outro lado, beneficiou-se com esta situação já 

que  as  demandas  de  manufaturas  do  Brasil  eram por  ela  atendidas,  indiretamente  via 

Portugal,  recebendo como pagamento  o ouro brasileiro  que lhe rendeu muitos  anos  de 

predomínio na economia mundial.

Outro fator que contribuiu, em parte, para a manutenção de um estado primitivo da 

manufatura no Brasil colonial decorre do descaso da metrópole para com a educação. De 

forma bem diferente daquilo que aconteceu na América espanhola, praticamente não existiu 

aqui, até os anos finais do século XVIII, iniciativas da metrópole no sentido de dotar a 

colônia de um sistema que pudesse oferecer à população maior nível de instrução (BAER, 

2002).

Após quase um século de prosperidade, aproximadamente dos anos 1690 aos anos 

1760, as exportações de ouro começaram a decair rapidamente no último quarto do século 

XVIII, ensejando o encerramento de mais um ciclo econômico no país. Assim como o ciclo 

do açúcar,  o ciclo do ouro não trouxe grandes avanços estruturais  para a economia e a 

sociedade coloniais, em especial no que diz respeito ao desenvolvimento de manufaturas. 

Mais uma vez,  predominou o ideário  exploratório  conduzido pela  metrópole  do qual  o 

maior beneficiário terá sido a Inglaterra.
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No último quarto do século XVIII e nas primeiras décadas do século seguinte, um 

conjunto  de  acontecimentos  políticos  e  econômicos  como  a  guerra  da  independência 

americana, a revolução industrial inglesa, o colapso da colônia francesa do Haiti em 1789 

(grande  produtora  de  açúcar),  as  guerras  napoleônicas  e  a  desarticulação  do  império 

espanhol  na  América  produziram  alterações  nas  condições  e  preços  do  comércio  de 

produtos tropicais, contribuindo para a existência momentânea de um ambiente propício às 

exportações  brasileiras.  Isto  porque  grandes  produtores  mundiais  restringiram  ou 

eliminaram  suas  ofertas,  abrindo  possibilidade  para  uma  maior  inserção  do  Brasil  no 

comércio de produtos tropicais como o de açúcar e couros. Ademais, a procura por outros 

produtos tropicais - como o algodão (reflexo da revolução industrial) - cresceu de forma 

considerável, trazendo benefícios para o Brasil na medida em que passou ele a deter maior 

participação no comércio mundial e melhores preços. 

As  exportações  agrícolas  brasileiras  adquiriram  novo  impulso  em  função  dos 

acontecimentos acima, sem representar, no entanto, que um novo grande ciclo econômico 

duradouro se iniciara. Em que pese a importância das vendas agrícolas no mercado externo, 

as exportações brasileiras atingiram no todo uma média pouco maior que três milhões de 

libras no último quarto do século, bem inferior àquela de cinco milhões de libras dos anos 

1760 (FURTADO, 2007).  

3.2 Abertura dos portos, Independência e café no Brasil imperial

A chegada  da  corte  portuguesa  em 1808  trouxe  significativas  mudanças  para  a 

economia e política nacionais. Alçada à condição de capital do Império português, a cidade 

do Rio de Janeiro foi objeto de importantes investimentos para melhorar a infra-estrutura da 

nova sede do governo. A criação de diversos empregos públicos gerou o aumento da renda 

disponível na capital, com o conseqüente aumento do comércio de serviços e manufaturas. 

Ressalte-se ainda neste período a fundação do Banco do Brasil, a importação da primeira 

prensa  tipográfica,  a  criação  de  várias  instituições  educacionais  e  a  chegada  de  vários 

técnicos e consultores europeus ao país.
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Sob o ponto de vista do comércio exterior brasileiro, a principal mudança operada 

com a chegada da família real foi a "abertura dos portos" decretada de forma unilateral 

ainda  em  1808,  abolindo-se,  conseqüentemente,  diversos  controles  mercantilistas.  Tal 

medida  tornou-se fundamental  pelo fato  da cidade  de Lisboa,  que até  então  funcionara 

como entreposto do comércio da colônia, não se encontrar mais sob domínio português. 

Subjacente a esta medida unilateral de liberalização do comércio existia toda uma 

discussão sobre a falência do sistema colonial mercantilista. As idéias liberais smithianas21 

pregavam o livre comércio internacional e a extinção do arranjo comercial entre colônias e 

metrópole,  caracterizando  a  necessidade  de  substituição  do  modelo  mercantilista  pelo 

capitalismo industrial. Este último demandava mercados mais abertos que possibilitassem o 

aumento da produção industrial,  bem como o pagamento de salários aos trabalhadores - 

considerados potenciais  compradores de seus produtos -,  em franca oposição ao regime 

escravocrata  até  então predominante nas colônias (GREMAUD,  SAES e TONETO JR., 

1997). 

A abertura dos portos às nações amigas trouxe benefícios iniciais à economia ao 

diminuir os preços dos produtos importados - não havia mais a intermediação de Portugal -, 

aumentar  a  oferta  e  a  variedade  destes,  e  possibilitar  maior  acesso  aos  créditos 

internacionais.  No  entanto,  observações  devem  ser  feitas  a  respeito  de  algumas  das 

características intrínsecas a esse processo, em especial no que diz respeito aos privilégios 

conferidos à Inglaterra e seus reflexos para economia e o comércio exterior brasileiro em 

toda a primeira metade do século XIX.

A posição geográfica  de Inglaterra  e  Portugal,  naturalmente,  sempre  influenciou 

positivamente  e  existência  de  trocas  comerciais  entre  estes  países,  tendo  o  acordo  de 

Methuen, no entanto, conferido uma configuração peculiar à qualidade deste comércio a 

partir da sua assinatura em 1703. Em linhas gerais, Portugal passou a ser fornecedor de 

produtos agrícolas tropicais  e vinho, recebendo em troca manufaturas inglesas de maior 

valor, sendo a diferença paga, durante décadas, com o ouro das minas gerais. 

21 O livro "A Riqueza das Nações", de Adam Smith, foi publicado em 1776. 
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Tal  formatação  geopolítica  e  econômica  conferiu  considerável  dependência  de 

Portugal à Inglaterra, a ponto da família real portuguesa ter sido escoltada pelos britânicos 

na sua vinda para o Brasil em 1808. Decorrente dessa relação histórica entre os países, da 

liderança mundial então exercida pela Inglaterra, e em troca da garantia da defesa naval do 

Brasil, o Reino de Portugal assinou acordos com a Inglaterra, em 1810, conferindo à última 

a condição de potência privilegiada,  bem como o acesso dos seus produtos ao mercado 

brasileiro mediante tarifas aduaneiras preferenciais extremamente reduzidas (BAER, 2002).

As idéias liberais  defendidas pelos ingleses,  todavia,  eram apenas numa direção, 

sem qualquer contrapartida que viesse a facilitar as exportações dos produtos brasileiros 

para seus mercados. Por outro lado, as autoridades inglesas começaram a pressionar pela 

eliminação da importação  de escravos  no Brasil,  argumentando que tal  situação estaria 

contribuindo  para  a  diminuição  dos  preços  do  açúcar  no  mercado  internacional,  e 

prejudicando, assim, os interesses das colônias inglesas nas Antilhas.  A classe dos grandes 

agricultores  brasileiros  não  se  coadunava  com  o  pensamento  inglês,  gerando  áreas  de 

conflitos  com o  governo  britânico  que  perduraram durante  toda  a  primeira  metade  do 

século XIX.

Os privilégios concedidos aos ingleses, conjugados com a estagnação do comércio 

exterior brasileiro  nas primeiras décadas do século XIX22,  provocaram efeitos negativos 

para  o  nível  de  receitas  do  governo.  Isto  porque  os  impostos  sobre  a  importação 

representavam a principal fonte de recursos e, como tal, não conseguiam se converter em 

grandes rendas para o governo frente à reduzida tributação das importações de produtos 

ingleses. A opção seria tributar as exportações, mas esta saída encontrava forte resistência 

por  parte  dos  principais  agricultores  brasileiros  que  exerciam  crescente  poder  sobre  o 

reinado (FURTADO, 2007).  

Para sobreviver como potência colonial e manter toda uma estrutura de governo no 

país, o Reino de Portugal prosseguiu em seu processo de endividamento com a Inglaterra. 

As crescentes dificuldades financeiras, o descontentamento generalizado no país e o retorno 

22 Esta estagnação persistiu até a metade do século.
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do Rei a Portugal (1821) - sinalizando a possibilidade do Brasil retornar à condição de 

colônia  - contribuíram para a independência do país em 1822 (BAER, 2002). 

Em  linhas  gerais  tem-se  que  ao  longo  de  todo  o  período  colonial  a  estrutura 

econômica pouco se alterou, permanecendo dependente das exportações para a Europa e 

alicerçada  na  grande  propriedade,  na  monocultura  e  no  trabalho  escravo.  O 

desenvolvimento das manufaturas na colônia não fez parte do ideário da metrópole, a ponto 

de  ser  proibida  a  produção  no  país  de  bens  que  pudessem ser  fornecidos  por  ela.  A 

educação tampouco se desenvolveu no período, ganhando algum impulso apenas com a 

chegada da família real, ocasião em que foram criadas várias instituições de ensino. 

O processo de independência trouxe grandes desafios. O Brasil assumiu parte das 

dívidas  contraídas  por  Portugal  para  se  manter  como  potência  colonial,  os  privilégios 

concedidos  aos  ingleses  foram  consolidados  em  novo  acordo  celebrado  em  1827 

(prorrogando-se  seus  benefícios  até  1844),  e  os  recursos  financeiros  permaneceram 

escassos para fazer frente às despesas de um novo país independente em construção. 

A  situação  da  economia  nacional  também  não  foi  das  melhores  nas  primeiras 

décadas  do  Brasil  independente.  Os  preços  externos  do  açúcar  e,  principalmente,  do 

algodão,  que  desde  o  início  do  século  começaram  a  cair,  continuaram  nesta  trajetória 

durante  toda  a  primeira  metade  do  século  XIX.   Na  região  sul  a  economia  pecuária 

encolheu,  fruto  ainda  do final  do ciclo  do ouro,  que fora  grande  consumidor  dos  seus 

animais.  As  sérias  dificuldades  econômicas  por  que  passaram  as  províncias  do  norte 

fizeram eclodir diversas revoltas e, no sul, houve guerra civil.  Ao descrever este período 

inicial assim se pronunciaram Gremaud, Saes e Toneto Jr. (1997, p. 25):

 

É inegável,  no entanto, que as primeiras décadas de existência do Brasil  Independente foram de 

grandes  dificuldades  financeiras  para  o  governo  recém-estabelecido,  limitando  seu  potencial  de 

atuação. Além dos gastos inerentes à formação do aparelho administrativo e de despesas militares 

para a consolidação da Independência, o Brasil, para obter o reconhecimento da Independência por 

Portugal, assumiu a dívida portuguesa diante dos banqueiros ingleses. Dada a reduzida capacidade de 

arrecadação (praticamente limitada à tarifa sobre importações), o Estado nacional brasileiro nasceu 

deficitário e endividado.  
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Foi  nesse  quadro  complexo  que  se  iniciou  a  gestação  de  um  novo  ciclo 

agroexportador  alicerçado,  dessa  vez,  no  café.  O  comércio  internacional  apresentava 

considerável  dinamismo  na  época,  fruto  do  próprio  crescimento  da  economia  mundial 

possibilitado pela revolução industrial.  No caso específico do café, além do aumento da 

demanda proporcionado pelo aumento dos padrões de vida na Europa e na América do 

Norte,  houve algumas  crises  como a do Haiti  que desorganizaram a oferta  mundial  do 

produto. 

Nos  anos  1820  o  café  foi  responsável  por  19%  das  exportações  brasileiras, 

alcançando, já nas duas décadas seguintes, a primazia das nossas exportações representando 

mais de 40% do seu valor total (BAER, 2002). Os recursos remanescentes da decadência do 

ciclo do ouro foram direcionados para esta nova atividade e a produção se expandiu pelo 

norte, nordeste e oeste do Rio de Janeiro, especialmente no vale do rio Paraíba do Sul (Vale 

do Paraíba). As crescentes exportações de café trouxeram divisas para o país, contribuindo 

para a formação de um núcleo forte de estabilidade na região central próxima à capital, 

passando ele a constituir um centro de resistência contra as forças de desagregação que 

atuavam tanto no norte quanto no sul do país (FURTADO, 2007). 

O crescimento  das  exportações  de  café  na  primeira  metade  do  século  XIX não 

representou, no entanto, o fim da estagnação porque passava as exportações e a economia 

brasileiras  desde  o  final  do  ciclo  mineiro,  na  medida  em  que  os  preços  no  mercado 

internacional  do produto permaneceram declinantes  nas décadas de 1830 e 1840, assim 

como acontecia com o algodão e o açúcar. 

Pelo  lado  da  arrecadação  de  receitas  via  tarifas  de  importação,  permaneceu  o 

governo independente com sérias dificuldades até praticamente a metade do século, dando 

continuidade, de certa forma, ao quadro de carência de recursos presente nos últimos anos 

da colônia.  Isto porque, até que expirasse em 1844 o acordo assinado com a Inglaterra em 

1827,  os  produtos  ingleses  continuaram  a  entrar  no  país  em  condições  extremamente 

favoráveis, com reflexos negativos para o nível de arrecadação de impostos de importação. 
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Por outro lado,  a arrecadação de recursos via taxação das exportações,  como visto,  era 

condenada pelos produtores agrícolas. 

Adicione-se a tal fato o estabelecimento, em 1828, de um taxa de importação única 

de  15% (para  produtos  que  não  da  Inglaterra),  em consonância  com a  política  liberal 

defendida  pelos  ingleses  e  incorporada  ao  ideário  econômico  nos  primeiros  anos  do 

Império. A melhoria da arrecadação de impostos, assim, se deu apenas a partir da metade 

dos anos 1840 com a expiração do acordo com os ingleses e a adoção de maior tributação 

na importação que alcançou, ainda em 1844, patamar médio superior a 30% com aplicação 

da Tarifa Alves Branco23 (BAER, 2002). 

Condições  mais  favoráveis  a  partir  na  segunda  metade  do  século  possibilitaram 

algumas importantes alterações na estrutura social e econômica do país. A recuperação dos 

preços internacionais do café, acompanhada do aumento da sua produção, proporcionou um 

crescimento  robusto  das  suas  exportações.  Além  do  café,  outros  produtos  agrícolas 

continuaram, ou começaram, a ser exportados como é o caso do algodão, açúcar, fumo, 

cacau e borracha, sendo os três últimos mais para o final do século XIX. A produção de 

açúcar se expandiu, muito mais para abastecimento do crescente mercado interno do que 

em função das suas exportações, e, nas últimas décadas do século, a borracha produzida na 

região amazônica passou a deter maior  participação relativa nas exportações brasileiras, 

num movimento que perduraria até o início do século seguinte.  

O  governo  incentivou  a  construção  de  ferrovias  de  forma  a  melhorar  a  infra-

estrutura de transportes do país, notadamente direcionada para o escoamento da produção 

das fazendas de café para os portos24. O planalto de São Paulo foi interligado ao porto de 

Santos nos anos 1860, e, nas décadas seguintes, a malha ferroviária alcançou o oeste do 

estado. Tal fato contribuiu para uma crescente urbanização, fenômeno importante para o 

23 A Tarifa Alves Branco foi sugerida pelo então Ministro da Fazenda Manuel Alves Branco. A elaboração da 
Tarifa foi possibilitada pelo término da vigência dos acordos celebrados logo após a chegada da família Real 
(1810),  posteriormente  renovados  em  1827  (Inglaterra),  e  que  concederam  tratamento  preferencial  na 
importação dos produtos ingleses até 1842. Estes produtos pagavam15% de tarifa na importação, enquanto os 
produtos de outras nações estavam sujeitos a tarifas maiores. Em 1828 foi publicada uma lei que estendeu a 
todas as importações a tarifa de 15%, diminuindo ainda mais a arrecadação federal, contribuindo ainda mais 
para o desequilíbrio das finanças públicas e do comércio exterior brasileiro a ser enfrentado por Alves Branco.
24 Empresas  inglesas  tiveram importante papel  neste  processo,  chegando  a deter  mais  de 70% da malha 
ferroviária.
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surgimento de uma nova classe política  dirigente  e para o crescimento de um mercado 

consumidor interno. Incentivos governamentais e a proteção proporcionada pela cobrança 

de impostos mais elevados nas importações, a partir de 1844, possibilitaram a criação de 

diversas empresas têxteis ainda que não de forma intencional. 

Com a decadência da produção no Vale do Paraíba por volta da década de 1880, as 

plantações  de  café  foram  direcionadas  para  São  Paulo,  detentor  de  crescente  malha 

ferroviária interligando o litoral  de Santos ao oeste paulista. As exportações do produto 

mantiveram a sua importância para a economia nacional, chegando a representar 63% do 

total das exportações brasileiras em 1891(FURTADO, 2007). 

O fortalecimento contínuo da economia cafeeira ao longo do século XIX se deu sob 

a égide de uma nova classe dirigente. Neste sentido, mister se faz reproduzir as palavras de 

Furtado ao comparar os fazendeiros do período áureo da cana-de-açúcar com os emergentes 

fazendeiros do café (2007, p. 171 e172):

A economia  cafeeira  formou-se em condições  distintas.  Desde  o começo,  sua  vanguarda  esteve 

formada por homens com experiência comercial. Em toda a gestação os interesses da produção e do 

comércio estiveram entrelaçados. A nova classe dirigente formou-se numa luta que se estende em 

uma frente  ampla:  aquisição  de  terras,  recrutamento  de  mão-de-obra,  organização  e  direção  da 

produção, transporte interno, comercialização nos portos, contatos oficiais, interferência na política 

financeira  e econômica.  A proximidade da capital  do país constituía,  evidentemente,  uma grande 

vantagem  para  os  dirigentes  da  economia  cafeeira.  Desde  cedo  eles  compreenderam  a  enorme 

importância que podia ter o governo como instrumento de ação econômica. 

Situação bem diferente representou a classe dirigente formada pelos proprietários 

das  fazendas  de  cana-de-açúcar  durante  o  seu  apogeu,  com  prejuízos  para  o  próprio 

desenvolvimento  da colônia.  Os grandes produtores de açúcar  do nordeste  brasileiro  se 

preocuparam apenas com a fase produtiva, sem maior ingerência na comercialização dos 

seus produtos, comandada pelos portugueses na Europa. Não possuíram, assim, a dimensão 

total  do  seu  negócio  e  de  seus  interesses,  adotando  uma  atitude  passiva  e  pouco 

empreendedora, bem diferente daquela adotada pela nova classe dirigente cafeicultora nos 

períodos imperial e republicano.
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Ao descrever as evoluções pelas quais passou o Império a partir da segunda metade 

do século XIX, assim o fez Celso Furtado (2007, p. 172):

Ao concluir-se o terceiro quartel  do século XIX os termos do problema econômico brasileiro se 

haviam modificado basicamente. Surgira o produto que permitiria ao país reintegrar-se nas correntes 

em  expansão  do  comércio  mundial;  concluída  sua  etapa  de  gestação,  a  economia  cafeeira 

encontrava-se  em condições  de  autofinanciar  sua  extraordinária  expansão  subseqüente;  estavam 

formados os  quadros  da nova classe dirigente  que lideraria  a  grande  expansão cafeeira.  Restava 

resolver o problema da mão-de-obra.

A proibição do tráfico internacional de escravos em 1850 e o declínio da população 

escrava no país, em função do seu baixo crescimento vegetativo, passaram a representar um 

grande problema para a economia cafeeira que começava a se expandir e necessitava de 

mão-de-obra. Os excedentes oriundos da decadência mineira haviam sido utilizados, quase 

que totalmente, na expansão inicial das fazendas de café. O deslocamento interno da mão-

de-obra empregada na economia de subsistência, esparsa de norte a sul do país, por outro 

lado,  era  dificultado  pela  oposição  dos  grandes  proprietários  de  terra  e  pelos  vínculos 

sociais estabelecidos ao longo dos anos entre eles e os roceiros de subsistência.

A  solução  inicial  encontrada  pelos  grandes  cafeicultores  foi  a  contratação  de 

trabalhadores  assalariados  europeus,  dando  origem  a  um  processo  de  imigração  que 

somente veio a se consolidar a partir dos anos 1870, quando o governo passou a pagar os 

custos do transporte para o Brasil e os proprietários de terra passaram a fornecer condições 

mais atrativas ao imigrante europeu25(FURTADO, 2007). 

A chegada de imigrantes europeus ao país cresceu de forma exponencial nas últimas 

décadas do século, trazendo reflexos positivos para o desenvolvimento, notadamente, das 

regiões de economia cafeeira e sul do país. Na medida em que formavam um grande grupo 

de  pessoas  economicamente  ambiciosas  e  mais  instruídas,  os  imigrantes  conferiram 

progressivamente  novo  dinamismo  à  economia  nacional.  Neste  sentido,  o  subsídio 

25 Além de  ter  suas  despesas  de  transporte  pagas  pelo  governo,  o  colono  europeu  tinha  seus  gastos  de 
instalação,  durante o primeiro ano, pagos pelo fazendeiro.  Recebia ainda uma porção da terra  para o seu 
cultivo de subsistência.
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fornecido pelo governo à imigração funcionou também como uma espécie de investimento 

em educação, de forma a melhorar a qualidade da mão-de-obra da economia (GREMAUD, 

SAES e TONETO JR., 1997).

A presença do trabalho assalariado produziu externalidades muito positivas de norte 

a sul do país, na medida em que contribuiu para o crescimento da renda interna, para o 

surgimento de um mercado interno consumidor e para o desenvolvimento da indústria local 

de bens de consumo.

Em um breve resumo do período imperial, pode-se dizer que a "indústria" do café 

comandou de forma crescente a política e a economia brasileiras, especialmente a partir dos 

anos  1850,  quando o  país  conseguiu  se  reintegrar  às  correntes  crescentes  do  comércio 

mundial.  Nesse  período  o  país  adquiriu  novo  dinamismo  econômico,  recebendo 

investimentos estrangeiros direcionados à infra-estrutura,  inicialmente em ferrovias,  mas 

depois a outros segmentos como iluminação pública, energia elétrica etc. O acúmulo de 

capital  proporcionado  pelas  exportações,  os  rendimentos  do  trabalho  assalariado  dos 

imigrantes e a crescente urbanização contribuíram para a formação de um mercado interno 

consumidor e para o surgimento das primeiras indústrias destinadas a abastecê-lo. Uma 

nova classe dirigente, formada no seio da economia cafeeira, cada vez mais próxima do 

governo, passou a conduzir a política econômica e o próprio comércio exterior brasileiro.  

Todavia,  como  qualquer  economia  agroexportadora,  a  economia  brasileira 

apresentava  elevada  vulnerabilidade.  Centrada  principalmente  nas  exportações  de  café 

estava ela sujeita às oscilações de preço no mercado internacional26, refletindo as oscilações 

momentâneas da oferta e demanda mundial pelo produto. 

Visando a manutenção da renda dos cafeicultores e, por decorrência, do nível de 

emprego  da  economia  brasileira,  em  muito  dependente  do  café,  tais  oscilações  foram 

acompanhadas de políticas de desvalorização cambial. Logicamente, a influência da nova 

26 Em linhas gerais, o preço do café apresentou uma tendência da alta nos anos 1850, leve declínio nos anos 
1860, acompanhado de considerável  ascensão na primeira metade nos 1870 e nova queda na segunda. A 
década de 1880 é marcada por um movimento de grande recuperação nos preços internacionais até chegar ao 
seu valor mais elevado em 1891, quando então se inicia um novo ciclo de queda até o final do século, mas 
com preços muito favoráveis até quase metade dos anos 1890 (Delfim Netto, A., apud Gremaud et al., 2004).
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classe dirigente oriunda da "indústria" do café e a sua proximidade do governo imperial 

facilitou este processo. Para os fazendeiros do café a situação era confortável, na medida 

em  que  potenciais  perdas  decorrentes  da  queda  dos  preços  internacionais  eram 

compensadas  por desvalorizações cambiais.  Por outro lado,  na presença de bons preços 

internacionais, maiores lucros eram a eles destinados. 

Na  prática,  no  entanto,  tais  medidas  geraram  alguns  problemas  cujos  reflexos 

tiveram  que  ser  enfrentados  adiante.  Ao  garantir  a  renda  em  moeda  nacional  aos 

empresários do café mesmo diante da redução do seu preço internacional, o governo acabou 

por incentivá-los a estender ainda mais a sua produção, ocultando assim os "sinais" do 

mercado  que  indicavam  justamente  na  direção  oposta,  qual  seja,  de  reversão  dos 

investimentos na produção e comercialização do café.  A manutenção de investimentos na 

expansão dos cafezais, descolada de uma análise mais acurada da evolução do mercado 

consumidor mundial, indicava uma tendência de superprodução que veio a se configurar 

anos mais tarde27 (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JR., 2004).

Um segundo problema diz  respeito  ao fato  da desvalorização  cambial  encarecer 

todos  os  produtos  importados,  fossem  eles  bens  supérfluos,  de  consumo  ou  a  serem 

utilizados por uma incipiente  indústria que fornecia bens para uma crescente população 

urbanizada  e  assalariada.  Tal  mecanismo  econômico  acabava  por  transferir  as  perdas 

potenciais do comércio internacional do café por toda a sociedade, e não apenas para os 

empresários cafeeiros, fenômeno que Celso Furtado chamou de "socialização de perdas". A 

população  urbana,  por  consumir  considerável  parcela  de  sua  renda  na  compra  de 

importados, inclusive alimentos, acabava por ser a maior prejudicada.

A manutenção dessa política de desvalorizações cambiais obrigou o governo a se 

endividar cada vez mais no exterior, provocando pressões fiscais na gestão do orçamento 

para honrar os onerosos serviços da dívida e atender simultaneamente seus gastos correntes. 

Para financiá-los, o governo optou em algumas situações pela emissão de papel-moeda, o 

que acabou gerando pressão inflacionária, prejudicando ainda mais a população urbana. 

27 Entre o plantio do pé de café e as primeiras safras existia um período aproximado de quatro anos. Esta 
característica  do  produto  induzia  a  realização  de  investimentos  em  novos  cafezais  em  um  ambiente 
econômico bem distante daquele da colheita, aumentando ainda mais a tendência de superprodução. 
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Com  o  caminhar  do  fim  do  século  o  governo  imperial  não  conseguiu  mais 

administrar as insatisfações crescentes das diversas regiões e setores da economia. Limitado 

pelas restrições orçamentárias não tinha condições de atender às demandas por melhores 

serviços públicos, educação, saúde etc. oriundas principalmente da região sul do país. O 

governo imperial não obtivera sucesso na criação de um sistema monetário adequado e os 

reflexos  da  "socialização  das  perdas"  era  objeto  de  reações  de  diversos  segmentos  da 

sociedade.  A centralização  do poder  nas  mãos  do Imperador  era  contestada  e  encarada 

como um obstáculo à livre iniciativa e ao desenvolvimento de uma saudável vida mercantil, 

segundo os pressupostos do liberalismo (VIANNA, 2001). Com o apoio dos militares foi 

então proclamada a República em 1889, decretando o fim do regime imperial. 

3.3 República oligárquica e efeitos da economia cafeeira na industrialização

A Proclamação da República foi resultante de um movimento das elites orientado 

para  a  liberação  dos  interesses  emergentes  dos  principais  estados,  particularmente  São 

Paulo,  da  centralização  do  Império.   Uma  República,  inicialmente,  sem a  vocação  da 

incorporação  da  sociedade  que  emergia  com a  expansão  da  vida  mercantil,  liberal  em 

economia  e  excludente  em política  e  no  social.  Uma revolução  criada  por  homens  de 

frágeis  convicções  republicanas  e  “sem  povo”,  a  ponto  dos  registros  da  época  terem 

descrito  o  episódio  como  um  acontecimento  ao  qual  o  povo  assistiu  “bestializado” 

(VIANNA, 2001). 

Na Constituição Federal  de 1891, inspirada na norte-americana,  prevaleceram os 

ideais liberais e o federalismo, conferindo assim maior autonomia aos governos estaduais 

que,  dentre  outras  atribuições  e  competências,  passaram  a  poder  criar  imposto  de 

exportação, contrair empréstimos no exterior sem autorização do governo federal, elaborar 

suas próprias constituições e ter forças policiais. 
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Após um período inicial  conturbado politicamente28 e  economicamente29,  onde o 

governo prosseguiu  alterando  as  taxas  de  câmbio  em prol  dos  exportadores  de café,  o 

governo  do  presidente  Campos  Sales  (1898-1902)  conseguiu  reduzir  os  índices 

inflacionários  e  restabelecer  o  equilíbrio  das  contas  externas,  contribuindo  para  tal  as 

elevadas exportações nos primeiros anos do século XX, com destaque para a importância 

crescente da borracha amazônica. As dificuldades dos primeiros anos de consolidação da 

República  foram  ultrapassadas  e,  a  cavaleiro  delas,  alterou-se  a  configuração  sócio-

econômica do país. Celso Furtado assim discorre sobre esse novo quadro que caracterizou o 

início da República e as primeiras décadas do século XX (2007, p. 248):

Os interesses diretamente ligados à depreciação externa da moeda - grupos exportadores - terão a 

partir dessa época que enfrentar a resistência organizada de outros grupos. Entre estes se destacam a 

classe média urbana - empregados do governo, civis e militares,  e do comércio -, os assalariados 

urbanos e rurais, os produtores agrícolas ligados ao mercado interno, as empresas estrangeiras que 

exploram  serviços  públicos,  das  quais  nem  todas  têm  garantia  de  juros.  Os  nascentes  grupos 

industriais,  mais  interessados  em  aumentar  a  capacidade  produtiva  (portanto  nos  preços  dos 

equipamentos  importados)  que  em  proteção  adicional,  também  se  sentem  prejudicados  com  a 

depreciação cambial.

Se por um lado a descentralização republicana deu maior flexibilidade político-administrativa ao 

governo no campo econômico, em benefício dos grandes interesses agrícola-exportadores, por outro 

a ascensão política de novos grupos sociais - facilitada pelo regime republicano -, cujas rendas não 

derivam da propriedade, veio reduzir substancialmente o controle que antes exerciam aqueles grupos 

agrícola-exportadores sobre o governo central. Tem início um período de tensões entre os dois níveis 

de governo - estadual e federal - que se prolongará pelos primeiros decêndios do século XX.

Da breve descrição acima é possível concluir que o jogo das forças políticas passou 

a incluir bem mais atores do que outrora. Além da descentralização do poder, decorrência 

natural do regime federativo, vários outros centros de influência política passaram a fazer 

parte deste jogo e a demandar ações, na defesa dos seus próprios interesses, aos governos 

federal e estaduais.  

28 Nos  primeiros  anos  da  República  o  governo  federal  teve  que  intervir  em diversos  levantes,  como a 
revolução federalista no Rio Grande do Sul e a Revolta da Armada no Rio de Janeiro. 
29 Os preços internacionais do café começaram a declinar, especialmente a partir de 1893, com a crise nos 
EUA, então responsável por 40% do consumo mundial. Em que pese a redução do preço externo, políticas de 
desvalorização mantiveram ainda por algum tempo os preços internos valorizados (GREMAUD,  SAES e 
TONETO JR., 1997).
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Para  fazer  frente  a  esta  nova  situação  Campos  Sales  procurou criar  um arranjo 

político que viabilizasse o domínio oligárquico do Estado. Neste arranjo, denominado de 

Política dos Governadores, o governo federal procurava apoiar e prestigiar os grupos mais 

fortes  dos  estados,  os  quais,  em contrapartida,  apoiavam as políticas  do presidente.  As 

oligarquias  estaduais,  todavia,  não  necessariamente  viriam  a  concordar  em  todas  as 

decisões  a  serem adotadas  pelo governo federal,  criando assim zonas de conflito  nessa 

política30. 

Objetivando diminuir os conflitos e evitar maiores cisões do poder oligárquico31 foi 

estabelecido  pouco tempo depois  um acordo tácito  entre  os estados  mais  poderosos de 

então, São Paulo e Minas Gerais, dando origem à política do "café-com-leite". Por meio 

deste acordo os Presidentes da República passaram a ser representantes, alternadamente, 

dos dois estados. Divergências nessa lógica de divisão e coordenação de poder, não só entre 

as  camadas  dirigentes  da  oligarquia  mas  também  envolvendo  outros  segmentos  da 

sociedade, como entidades sindicais e militares, contribuíram para a extinção dessa política 

e o desembocar da Revolução de 1930 (GREMAUD, SAES e TONETO JR., 1997). 

Na  esfera  econômica  cumpre  tecer  alguns  comentários atinentes  ao  período  da 

Primeira República, a começar pelo desempenho da indústria cafeeira. Acompanhando a 

trajetória  dos últimos  anos do período imperial,  os preços internacionais  permaneceram 

aumentando  até  1893  quando  então  uma  crise  nos  Estados  Unidos,  maior  demandante 

mundial do produto, fez com que os preços iniciassem uma trajetória de queda vertiginosa. 

Em  que  pese  esta  situação  de  preços  internacionais  desfavoráveis;  internamente,  a 

remuneração  dos  fazendeiros  de  café  permaneceu  elevada  em  função  da  contínua  e 

acelerada  desvalorização  da  moeda  nacional  levada  a  cabo,  em  regra,  pelos  governos 

republicanos inicialmente. 

30 A defesa dos preços de café,  por exemplo, não obteve apoio inicial dos estados exportadores de outros 
produtos que não este, na medida em que queriam estender aos seus produtos agrícolas a mesma proteção 
sugerida para o café.
31 Como aconteceu no processo para eleição presidencial de 1910, onde não houve consenso para a indicação 
de um único nome para concorrer ao cargo de presidente.
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Por  outro  lado,  a  disponibilidade  de  mão-de-obra  imigrante,  que  já  vinha 

aumentando exponencialmente desde o final  do período imperial,  foi impulsionada pela 

Abolição  da  Escravatura,  pela  própria  Proclamação  da  República  e  pelo  processo  de 

unificação da Itália,  que desorganizou a produção na região sul deste país e facilitou a 

corrente migratória na busca de novas oportunidades. Essa corrente migratória concentrou-

se em São Paulo e na região sul do país, passando esta última a receber europeus em escala 

bem superior àquela presente ao final do período imperial.

A conjugação da política de desvalorização cambial e da disponibilidade de mão-de-

obra com a abundância de terras para o plantio, principalmente no oeste paulista, tornou a 

situação extremamente favorável para a expansão da cultura do café na última década do 

século XIX, tornando-se São Paulo o principal produtor brasileiro a partir de 1895. 

A expansão da produção de café de forma descolada da demanda mundial, todavia, 

causou problemas para a economia brasileira. Durante algum tempo a moeda desvalorizada 

conseguiu  amenizar,  e  até  compensar  favoravelmente,  os  baixos  preços  do  produto  no 

mercado internacional. No entanto, com a contínua queda destes preços e a valorização do 

câmbio durante o governo Campos Sales (1898-1902), a situação dos empresários do café 

se agravou, vindo o país, inclusive, a alcançar um quadro de superprodução em 1906. Para 

fazer  frente  a  este  quadro  de  crise,  e  objetivando  a  valorização  do  café  no  mercado 

internacional, foi estabelecido o Convênio de Taubaté em 1906 no qual restou estabelecido 

que (GREMAUD, SAES e TONETO JR., 1997):

a) o governo passaria a comprar os excedentes da safra; 

b) os recursos para a compra dos excedentes seriam obtidos no exterior;

c) para o pagamento dos serviços da dívida seria cobrado um imposto, em ouro, sobre 

as sacas de café exportadas;

d) novas plantações de café estariam proibidas; e
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e) seria criada uma Caixa de Conversão, para evitar a valorização da moeda.

A política de valorização do café, em que pese a resistência inicial dos estados não 

produtores  e  dos  demais  grupos  de  pressão  (servidores  civis  e  militares,  importadores, 

industriais  etc.),  foi  colocada  em prática  inicialmente por São Paulo e,  logo após,  pelo 

próprio  governo  federal  que  logrou  vencer  as  dificuldades  políticas  apresentadas.  As 

medidas  adotadas  pelo  governo  conferiram efetivamente  uma  trajetória  ascendente  aos 

preços internacionais do café a partir de 1909, conforme se verifica no gráfico 12, dando a 

entender  que  esta  política  poderia  se  tornar  perene.  No  entanto,  havia  algumas 

inconsistências importantes nessa lógica.

  Fonte: IBGE (2008b). Estatísticas do Século XX.

 

Ao garantir a manutenção de bons preços no mercado interno com a compra dos 

excedentes de produção e manobras cambiais, o governo acabou por incentivar ainda mais 

a produção do café, favorecendo a um cenário previsível de nova superprodução. Por outro 

lado, ao manter uma política de valorização dos preços internacionais, estimulou outros 

países a plantarem café, aumentando a concorrência internacional.

Em 1930 uma combinação de fatores rompeu as bases que sustentavam a política de 

valorização  do  café.  À  restrição  da  demanda  provocada  pela  crise  mundial  de  1929 
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conjugou-se o excesso de produção e de estoques de café provenientes das safras anteriores. 

As  dificuldades  financeiras  internacionais  dificultaram a  obtenção  de  empréstimos  e  o 

governo se recusou a emitir papel-moeda para a compra de mais uma produção excedente, 

como queriam os representantes da economia cafeeira. A política de valorização pensada 

em Taubaté chegava ao seu fim. Com a Revolução de 1930 outras medidas econômicas 

surgiram no sentido de proteger a cafeicultura, mas já em patamares políticos e econômicos 

diferentes daqueles que haviam vigorado até então.

Em linhas gerais tem-se que ao longo da Velha República os negócios com o café 

conferiram  uma  nova  dinâmica  à  economia  do  país.  Embora  o  núcleo  das  atividades 

continuasse a ser agrícola diversas outras atividades começaram a prosperar, formando um 

conjunto de atividades  econômicas  no seu entorno que favoreceram e redundaram num 

crescente processo de urbanização e diversificação da economia. A malha ferroviária se 

expandiu, o comércio do café atraiu agentes estrangeiros, e bancos comerciais se instalaram 

no país. O adensamento econômico e populacional em cidades como São Paulo, Rio de 

Janeiro e Campinas induziu a instalação de empresas prestadoras de serviços urbanos de 

iluminação a  gás  (depois  elétrica),  transportes  urbanos,  água,  esgotos  e  energia  elétrica 

(GREMAUD, SAES e TONETO JR., 1997).  

A economia agrícola no período não se restringiu apenas ao café. Diversos outros 

produtos  agrícolas  tiveram  sua  importância  nas  exportações  e  no  abastecimento  do 

crescente  mercado  interno,  oriundo  do  trabalho  assalariado  e  do  contínuo  processo  de 

urbanização. 

As exportações da borracha amazônica detiveram participação importante na pauta 

exportadora do início da República até os auspícios da primeira guerra mundial, chegando a 

alcançar uma média de 25% desta no período de 1898 a 1910, tendo contribuído de forma 

decisiva para que o país pudesse enfrentar a crise do café. No período pós-guerra mundial 

sua participação declinou fortemente em função da concorrência das seringueiras cultivadas 

no Oriente, a ponto de representar, em média, apenas 2,8% da pauta exportadora brasileira 

no final da Primeira  República,  num prenúncio do fim do ciclo da borracha amazônica 

(VILLELA e SUZIGAN, 1973).        
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A produção de açúcar, que vinha passando por um processo de modernização desde 

o  final  do  período  imperial,  cresceu  de  forma  considerável  neste  primeiro  período 

republicano. As vendas do produto, destinadas muito mais ao mercado interno do que às 

exportações, chegaram a desempenhar papel relativamente importante na pauta exportadora 

brasileira  na  década  de  1890 e,  mais  tarde,  no  período  pós-guerra,  ocasiões  em que  a 

produção mundial sofreu alguns reveses.  No entanto, é fato que a recuperação da produção 

de açúcar no país se deveu ao processo de urbanização vivido pelo país. 

Cacau, fumo, mate e algodão também se mantiveram entre os produtos exportados 

no período, mas com participações relativas bem módicas. No caso específico do algodão o 

aumento da demanda do setor têxtil nas áreas urbanas proporcionou grande impulso na sua 

produção e venda. 

Fechando a composição dos principais  produtos agrícolas  exportados no período 

têm-se os couros e peles do Rio Grande do Sul. Entretanto,  assim como aconteceu nas 

regiões produtoras de açúcar e algodão, a principal mola propulsora do desenvolvimento da 

economia rio-grandense foi o mercado interno, ao qual se destinou a maior parte da sua 

produção de alimentos, aqui incluídos o charque e o arroz (GREMAUD, SAES e TONETO 

JR., 1997).  

A indústria  também se  desenvolveu  no  período,  muito  mais  em decorrência  da 

propagação dos efeitos da economia cafeeira do que de uma política deliberada por parte 

das elites governantes. Neste sentido é necessário aqui retroceder no tempo ao período do 

Império,  abrindo-se  breve  parêntese  histórico  na  busca  de  algumas  das  origens  da 

industrialização no país. 

Em 1844,  como  visto,  foi  estabelecida  a  Tarifa  Alves  Branco  com o  principal 

objetivo de restabelecer as deterioradas finanças públicas do país mediante acréscimo da 

arrecadação de impostos de importação. Foram previstas alíquotas maiores para os produtos 

que  o  mercado  brasileiro  já  conseguia  fornecer,  preservando-se  alíquotas  menores, 

comparativamente,  para  aqueles  de grande  consumo no mercado  interno  e  reduzida  ou 
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nenhuma  produção  nacional.  No  geral  todas  as  importações  passaram a  recolher  mais 

direitos aduaneiros do que antes, já que as menores alíquotas estavam no patamar de 20%, e 

as maiores 60%. 

Mesmo  não  sendo  o  seu  objetivo  principal,  as  medidas  tarifárias  adotadas  pelo 

governo  imperial  produziram  alguns  efeitos  positivos  para  a  criação  de  indústrias, 

notadamente do segmento têxtil.  Ao longo do período imperial  as tarifas de importação 

apresentaram um comportamento cíclico em função dos interesses econômicos e políticos 

vigentes,  ora  apresentando  reduções  (como  no  final  dos  anos  1850,  por  pressão  dos 

produtores de café que pretendiam importações mais baratas), ora sendo majoradas (como 

nos  anos  de  1860,  por  necessidades  da  maior  arrecadação  do  governo  federal).  Fecha 

parêntese.

Retornado à expansão da economia cafeeira e seus efeitos para o desenvolvimento 

da indústria  no Brasil  na Primeira  República,  cumpre  relembrar  alguns dos aspectos  já 

mencionados e ressaltar outros.

O primeiro diz respeito à transição do conceito de trabalho escravo para o trabalho 

assalariado, alicerçado nos milhares de imigrantes que chegaram inicialmente ao país para 

atender a carência de mão-de-obra dos cafezais. Esta mudança de paradigma, indutora de 

reflexos por toda a sociedade imperial e republicana, contribuiu para o surgimento de uma 

renda interna demandante de produtos manufaturados básicos, ainda que simples alimentos 

e tecidos.

Um segundo aspecto refere-se à qualidade cultural dos imigrantes - em termos de 

educação,  capacidade técnica e de adaptação ao trabalho na cidade -,  reconhecidamente 

mais  adequada  aos  movimentos  iniciais  de industrialização  do que daquela  presente  na 

mão-de-obra rural de subsistência e escrava do país (GREMAUD, SAES e TONETO JR., 

1997). Foi notório o impulso que o grande número de imigrantes conferiu aos negócios da 

capital  e do interior  de São Paulo,  assim como também foi  notório  o desenvolvimento 

alcançado  em  diversas  comunidades  de  imigrantes  no  sul  do  país  com  as  migrações 

espontâneas a partir da Proclamação da República e, mais ainda, no início do século XX.
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A acumulação de capitais  proporcionada pela economia cafeeira também aparece 

dentre os elementos considerados pelos historiadores como indutora da industrialização no 

país. Como já mencionado os rendimentos da economia cafeeira não foram direcionados 

apenas  aos  cafezais,  mas  também para toda uma rede de negócios  ao seu entorno.  Os 

grandes  fazendeiros  e  comerciantes  de  café  foram  responsáveis  por  investimentos  em 

bancos,  comissárias  de  comércio,  transportes  ferroviários,  serviços  urbanos  e  empresas 

importadoras. Assim, direta ou indiretamente, acabaram por financiar algum investimento 

industrial, seja pela compra de estabelecimentos fabris, seja pela capacidade financeira que 

conferiram aos negócios nos centros urbanos. Neste sentido Baer (2002) afirma, inclusive, 

que  a  maioria  dos  primeiros  industriais  brasileiros  foi  formada  por  importadores  nas 

cidades que, ao invés de importar, optaram em produzir bens de consumo no país.

Como subproduto dos efeitos proporcionados pela economia cafeeira na economia 

brasileira  ressalte-se  ainda  o  interesse  do  capital  estrangeiro  no  país  e  a  sua  crescente 

participação na formação do capital das indústrias a partir dos anos 1920. Sobre o assunto, 

assim se pronunciou Suzigan (1986):

A formação de capital na indústria de transformação ainda era em grande parte baseada no capital 

originalmente acumulado em atividades ligadas ao setor exportador, pelo menos até o fim da década 

de 1920. Entretanto, os investimentos diretos de capital estrangeiro desempenharam papel importante 

na diversificação da estrutura industrial que começou nesse período, com participação substancial na 

maioria das indústrias que começaram a se desenvolver a partir da década de 1920, e mesmo durante 

a Primeira Guerra.  

Mesmo considerando os avanços  obtidos  na industrialização,  o país  permaneceu 

dependente  das  suas  exportações  no  decorrer  da  Primeira  República.  O  relativo 

desenvolvimento das manufaturas pode ser considerado como um elemento periférico da 

economia agroexportadora, fundada nas exportações de café e em outros poucos produtos 

agrícolas como a borracha nas três primeiras décadas republicanas. 

Fruto  de  uma  combinação  de  fatores  externos  e  internos,  a  política  comercial 

adotada pelo governo no período foi caracterizada por oscilações nas taxas e no regime de 
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câmbio32,  nos  níveis  de  meio-circulante,  bem  como  por  alguma  proteção  tarifária  nas 

importações  (função arrecadatória  primordial).  No primeiro  grupo de  fatores  (externos) 

pode-se  citar  as  alterações  na  demanda  pelos  produtos  brasileiros  e  dos  seus  preços 

internacionais,  problemas  cíclicos  com  o  balanço  de  pagamentos,  dívida  externa  e  a 

primeira  guerra  mundial;  enquanto  que  no  segundo  pode-se  mencionar  a  inflação,  os 

problemas  com  o  equilíbrio  orçamentário  (e  a  pressão  pelo  aumento  das  tarifas  de 

importação) e os interesses regionais e setoriais.

Na Primeira República, assim como no período imperial, as tarifas de importação 

foram  alteradas  muito  mais  em  função  de  necessidades  orçamentárias  e  das  pressões 

setoriais  do que em função de  uma política  de incentivo  à  formação de uma indústria 

nacional. No entanto, seus reflexos foram positivos para a indústria, o mesmo podendo-se 

afirmar quanto às oscilações cambiais. Em períodos de valorização cambial,  segundo F. 

Versiani  e  M.T.  Versiani  (apud  GREMAUD,  SAES  e  TONETO  JR., 1997,  p.  90),  a 

importação  de  máquinas  e  equipamentos  era  facilitada,  enquanto  que  nos  períodos  de 

desvalorização a capacidade instalada no período anterior supria a demanda interna pelo 

fato dos produtos importados ficarem mais caros. 

Não obstante a liderança das oligarquias cafeeiras, no caminhar do primeiro período 

republicano a política econômica, e seus reflexos nos níveis e padrões de comércio exterior, 

passaram a  ser  cada  vez  mais  objeto  de  um confronto  de  pressões  políticas  que,  bem 

diferente  do período colonial,  passou a  incluir  outros atores  importantes  além daqueles 

oriundos  do  principal  produto  exportado.  Dentre  estes  novos  atores  pode-se  destacar 

segundo Gremaud, Saes e Toneto Jr. (1997):

a) as oligarquias de regiões não produtoras de café,  representadas pelos estados do 

nordeste, Rio Grande do Sul, Amazonas, Rio de Janeiro etc;

b) os interesses internacionais representados no país pelos investidores estrangeiros, 

importadores, exportadores e representações diplomáticas;

32 Câmbio flutuante entre 1889 e 1906, quando então foi alterado para câmbio fixo até 1914 (padrão ouro). 
Ainda em 1914, retorno ao câmbio flutuante que esteve presente até 1926. No período de 1927 a 1929, retorna 
o regime de câmbio fixo (padrão ouro).
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c) os funcionários públicos civis e militares; e 

d) os profissionais liberais, comerciantes, industriais, operários etc. 

Com a proximidade das eleições presidenciais de 1930 ficou patente a fragilidade 

do regime oligárquico na condução dos rumos do país. A política do café-com-leite foi 

rompida durante a escolha dos candidatos para a sucessão presidencial,  e as oligarquias 

estaduais eram cada vez mais criticadas pelas classes urbanas em função dos seus métodos 

pouco escusáveis de manutenção de poder (coronelismo, fraudes nas apurações eleitorais 

etc.). Capitaneadas pelos novos atores do processo político, as pressões internas na busca 

por  maior  representatividade  nas  decisões  do  governo  foram  cada  vez  maiores. 

Externamente, a crise de 1929 nos Estados Unidos enfraqueceu a economia mundial e a 

demanda por produtos tropicais, dentre eles o café, principal produto da pauta exportadora 

do país. 

A conjugação destes fatores conduziu ao quadro de ruptura do pacto oligárquico que 

vigorara desde o começo do século, redundando na Revolução de 1930 e na origem de um 

Estado centralizador.  Ao descrever sob este período de transição e seus reflexos para a 

economia brasileira assim o fizeram Gremaud, Vasconcellos e Toneto Jr. (2004, p.354): 

A crise  dos  anos  30  foi  um momento  de  ruptura  no  desenvolvimento  econômico  brasileiro.  A 

fragilização  do  modelo  agroexportador  trouxe  à  tona  a  consciência  sobre  a  necessidade  da 

industrialização como forma de superar os constrangimentos externos e o subdesenvolvimento. Não 

foi o início da industrialização (esta já se havia iniciado no final do século XIX), mas o momento em 

que a industrialização passou a ser a meta prioritária da política econômica.

Esse  objetivo,  porém,  envolvia  grandes  esforços  em  termos  de  geração  de  poupança  e  sua 

transferência para a indústria. Isso só seria possível com uma grande alteração política que rompesse 

com  o  Estado  oligárquico  e  descentralizado  da  República  Velha  e  centralizasse  o  poder  e  os 

instrumentos  de  política  econômica  no  governo  federal.  Esse  foi  o  papel  desempenhado  pela 

Revolução de  30.  Dela  decorreram o fortalecimento  do Estado Nacional  e  a  ascenção  de  novas 

classes econômicas ao poder, o que permitiu colocar a industrialização como meta prioritária, como 

um projeto nacional de desenvolvimento.
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3.4 Da Era Vargas à Revolução de 1964: substituição das importações 

Os resultados da Revolução de 1930 levaram à instauração de um regime provisório 

sob  o  comando  de  Getúlio  Vargas,  trazendo  consigo  profundas  alterações  no  sistema 

político e dando início ao que se denominou Era Vargas. O Poder Legislativo foi fechado 

nas  três  esferas  da federação,  nomeando-se interventores  para  os  estados  segundo uma 

tendência de centralização do poder nas mãos do governo federal ditatorial. 

Após  a  convocação  de  Assembléia  Constituinte,  em  1933,  foi  promulgada  a 

Constituição de 1934. Logo após Getúlio Vargas foi eleito presidente pelo voto indireto, 

iniciando-se sua fase de governo dita constitucional, onde a função legislativa retornou à 

atividade.  Em 1937 um novo golpe  seguido  de  uma nova Constituição  deu  origem ao 

Estado Novo, ocasião em que mais uma vez a atividade legislativa foi suspensa e Getúlio 

voltou a exercer seu poder ditatorial. 

A  Era  Vargas  deu  início  a  uma  política  voltada  ao  trabalhador  urbano,  o 

trabalhismo.  Nesta,  ao mesmo tempo em que foram concedidos diversos benefícios  aos 

trabalhadores das cidades, criou-se uma forma de mediação e "controle" do sindicalismo 

oficial  por meio do próprio Ministério  do Trabalho.  Conjugado ao trabalhismo,  Vargas 

iniciou a fase populista de governos no Brasil, procurando trazer as classes urbanas para a 

política e, a partir delas, obter sustentação ao governo. Tal iniciativa caracterizou-se pela 

urbanização da hegemonia numa clara oposição ao regime oligárquico da República Velha, 

sem, no entanto,  possuir qualquer intenção de modificar  a política  agrária,  mantendo-se 

nela presentes as relações de outrora (WELFORT, 1978).

Em linhas gerais tem-se aí apresentado um período de 15 anos do quadro político 

onde foram consolidadas algumas mudanças importantes na vida econômica do país, sendo 

dignos de nota a centralização do poder no governo central e o direcionamento da política 

econômica para o desenvolvimento do país. 
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Nos momentos iniciais do seu governo Vargas se deparou com os reflexos da crise 

mundial dos anos 1930 sobre as exportações do café brasileiro. Conforme visto, a crise 

chegou  ao  Brasil  num  momento  em  que  a  oferta  de  café  era  abundante,  enquanto  a 

demanda  e  os  preços  internacionais  se  reduziam fortemente.  A depreciação  da  moeda, 

decorrente da própria crise que levou à falência o então sistema de conversibilidade, atuou 

de forma  a atenuar  os  prejuízos  dos  cafeicultores  brasileiros  no mercado internacional, 

fazendo com que mantivessem as colheitas de café, pressionando assim o mercado. 

Objetivando minimizar os efeitos deletérios dos baixos preços do café, o governo 

federal  iniciou  nova  política  com a  compra,  seguida  da  queima  parcial,  dos  estoques. 

Estabeleceu também um imposto de exportação sobre o produto para angariar recursos e, já 

em 1931, criou o Conselho Nacional do Café para tratar do assunto33. Conforme se mostra 

no gráfico 13 os preços baixos do café na década de 1930 praticamente não se alteraram, 

nem mesmo quando do início da recuperação da economia mundial, a partir da metade da 

década, quando os preços de diversos produtos primários voltaram a subir.

  Fonte: IBGE (2008b). Estatísticas do Século XX.

33 A política de retenção e destruição dos excedentes de café foi mantida ao longo do governo Vargas. Neste 
contexto foi criado em 1933 o Departamento Nacional  do Café para geri-la e extinguiu-se o imposto de 
exportação em 1937.

98



Considerando-se o quadro bem adverso desenhado inicialmente, pode-se dizer que 

as medidas adotadas pelo governo para enfrentar a crise mundial na década de 1930 tiveram 

conseqüências positivas para a economia brasileira. Ao garantir preços mínimos e comprar 

dos produtores de café a sua produção, o governo beneficiou adicionalmente os demais 

setores da economia direta ou indiretamente ligados ao comércio do produto, mantendo, ou, 

ao menos fazendo com que não se reduzisse muito o efeito multiplicador do café para o 

nível  de  empregos  e  a  renda  no  país.  Nas  palavras  de  Furtado  (2007,  p.  271-272), 

justificaram-se plenamente os recursos gastos com esta política:

O que importa ter em conta é que o valor do produto que se destruía era muito inferior ao montante 

da renda que se criava. Estávamos, em verdade, construindo as famosas pirâmides que anos depois 

preconizaria Keynes.

Dessa forma, a política de defesa do setor cafeeiro nos anos da grande depressão concretiza-se num 

verdadeiro programa de fomento da renda nacional. Praticou-se no Brasil, inconscientemente, uma 

política anticíclica de maior amplitude que a que se tenha sequer preconizado em qualquer dos países 

industrializados.

A crise de 1930, além de produzir a queda nas exportações de café, restringiu a 

entrada de recursos externos no país. Como os níveis de demanda não diminuíram muito, 

fruto da política do café, permaneceu nos momentos iniciais da crise a procura por produtos 

importados, provocando a redução dos saldos comerciais necessários ao financiamento dos 

serviços  da  dívida  externa.  Frente  a  um  quadro  bem  desfavorável  no  balanço  de 

pagamentos o governo promoveu uma moratória parcial da dívida externa, desvalorizou a 

moeda nacional e passou a manter rígido controle sobre as divisas do país, inclusive por 

meio do contingenciamento das importações (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO 

JR., 2004). 

A importação de mercadorias, além de controlada pelo governo, foi dificultada pela 

forte  elevação  dos  seus  preços.  Os produtos  brasileiros  tornaram-se relativamente  mais 

atrativos ao consumo, fomentando a sua demanda e a indústria que os produzia. Por outro 

lado, como os rendimentos da economia cafeeira eram decrescentes, parte do capital antes 

destinado aos cafezais se deslocou para investimentos na indústria e no plantio de outros 
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produtos agrícolas, fossem para exportação, como o algodão, ou para o mercado interno. Os 

lucros obtidos na área industrial eram nela reinvestidos. Por fim, a expansão da indústria 

nacional foi facilitada pela existência de uma capacidade ociosa instalada nos anos 1920 e 

pela possibilidade de importação de maquinário usado, oriundo de países que haviam tido 

suas fábricas fechadas em função da crise internacional iniciada em 1929.

No decorrer de quase toda a década de 1930 o governo adotou uma política cambial 

bem restritiva para tentar fazer frente aos seus problemas de pagamentos externos, com os 

naturais  reflexos  para  o  comércio  exterior  brasileiro.  O  Banco  do  Brasil  detinha  o 

monopólio das divisas, os exportadores eram obrigados a vender suas divisas a este e os 

importadores,  apenas  em  algumas  condições  especiais  estabelecidas  pelo  governo, 

poderiam comprá-las. 

As  medidas  adotadas  pelo  governo  permitiram  ao  país  apresentar  sinais  de 

recuperação da sua economia já a partir de 1933. Externamente, conforme se demonstra no 

gráfico14, o balanço de pagamentos, após os problemas enfrentados em 1930, apresentou 

na média uma evolução favorável ao longo da década,  detendo importante  participação 

neste processo os saldos positivos da balança comercial.

   Fonte: IBGE (2008b). Estatísticas do Século XX.
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A  manutenção  da  renda  nacional  e  as  restrições  às  importações  acabaram  por 

deslocar o centro dinâmico da economia nacional das exportações, do café, para o mercado 

interno. O modelo agroexportador "de desenvolvimento voltado para fora", nas palavras de 

Tavares (1975), deu lugar a um modelo de desenvolvimento industrial fundamentado no 

mercado interno, na indústria e na substituição das importações34, numa espécie de reação 

aos desequilíbrios externos pelos quais o país passaria ainda por vários anos.

A  partir  de  1939  o  governo  conferiu  maior  liberdade  a  sua  política  cambial, 

possibilitando aos exportadores a venda de suas divisas diretamente aos bancos comerciais. 

Outrossim, com o início da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos patrocinaram a 

celebração do Acordo Interamericano do Café, estabelecendo cotas de exportação para os 

países americanos, o que redundou em relativa recuperação dos preços internacionais do 

produto  (vide  gráfico  13).  Uma  conjugação  de  fatores,  incluindo  quebras  de  safra  e 

controles  rígidos  nos  preços  internos  americanos,  contribuiu  para  a  manutenção  deste 

quadro até o final da guerra (GREMAUD, SAES e TONETO JR., 1997). 

Conforme  se  verifica  no  gráfico  15  as  exportações,  notadamente  de  produtos 

agrícolas, cresceram mais de 100% durante a guerra (de US$ 299,9 milhões, em 1939, para 

US$ 655 milhões, em 1945), enquanto as importações, até mesmo em função da reduzida 

oferta mundial no período, aumentaram bem menos, na casa de 50% (de US$ 218 milhões, 

em 1939, para US$ 322,5 milhões, em 1945), sendo sua pauta composta principalmente de 

bens de capital e matérias-primas.

34 O  processo  de  substituição  de  importações,  de  certa  forma,  configura-se  como  uma  reação  aos 
desequilíbrios externos pelos quais o país passou ao longo das décadas de 1930 a 1970.
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   Fonte: IBGE (2008b). Estatísticas do Século XX.

Ao  final  da  guerra  o  país  havia  acumulado  expressivas  reservas  cambiais, 

alcançando aproximadamente US$ 700 milhões (no início do conflito as reservas eram de 

US$  71  milhões).  O  governo  Gaspar  Dutra  (1945-1951)  decidiu  então  conferir  maior 

liberdade às importações (não havia restrições quantitativas), criando um regime cambial 

sem restrições, exceto para remessa de lucros. A demanda reprimida e a sobrevalorização 

da moeda brasileira produziram uma corrida por importações e, por conseguinte, ao rápido 

esgotamento das reservas. 

Tal situação levou o governo Dutra a estabelecer um novo regime cambial35 mais 

rígido e com taxas fixas em 1947, assim como um sistema de licenciamentos prévios para 

as importações.  O estabelecimento de uma taxa de câmbio fixa, sem levar em conta os 

efeitos da inflação interna, sobrevalorizou a moeda nacional e prejudicou os exportadores. 

Por  outro  lado,  a  demanda  por  importações  era  controlada  por  meio  do  sistema  de 

licenciamento  operado  pela  Carteira  de  Exportação  e  Importação  do  Banco  do  Brasil 

(Cexim)36.  Neste,  as  autorizações  de  importações  eram  concedidas  em  função  da 

essencialidade  do  produto,  do  posicionamento  das  divisas  e  da  existência,  ou  não,  de 

similar nacional (BAER, 2002).

35 Este novo regime prevaleceu até 1953.
36 A Cexim foi criada em 1941.

102



Em  1951,  já  no  último  mandato  de  Getúlio  Vargas  (1951-1954),  os  controles 

administrativos do Banco do Brasil foram aliviados. Havia o temor que a Guerra da Coréia 

se  transformasse  em  novo  conflito  mundial  e  restringisse  o  fornecimento  de  bens 

estrangeiros  ao  país.  As  importações,  que  desde  o  início  do  regime  cambial  em 1947 

representaram uma média de US$ 950 milhões, atingiram nos anos de 1951 e 1952 a casa 

de US$ 1,7 bilhão, com reflexos para o saldo da balança comercial que, após vários anos de 

superávit, tornou-se deficitário em US$ 286 milhões no ano de 1952 (vide gráfico 15). E o 

balanço de pagamentos, deficitário em US$ 615 milhões.

O setor industrial  talvez tenha sido o maior  beneficiário  desta política  comercial 

composta de câmbio fixo e controle administrativo das importações. A uma, pelo fato de ter 

o seu mercado protegido em função do controle administrativo, que não concedia licenças 

para importação  de bens  com similar  nacional;  e,  a  duas,  por  poder  importar  com um 

câmbio favorecido máquinas, equipamentos e outros insumos considerados essenciais pelos 

critérios de controle administrativo. 

O favorecimento do setor industrial encontra consonância na política adotada pelo 

governo  Vargas  na  direção  de  induzir  o  desenvolvimento  econômico  do  país  via 

industrialização. Para isto, o governo previu um conjunto de ações voltadas à infra-estrutura 

e  às  indústrias  de  base,  criando  inclusive  o  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento 

Econômico (BNDE) em 1952,  cuja  finalidade  era  justamente  prover  recursos  para esta 

empreitada de desenvolvimento (GREMAUD, SAES e TONETO JR., 1997).

A vulnerabilidade externa, no entanto, fez com que Vargas promovesse mudança no 

regime cambial em 1953. O desequilíbrio nas contas externas (estrangulamento externo) 

estava mais uma vez presente e crescia a demanda por divisas, necessárias às importações 

que seriam utilizadas nos programas de investimentos em infra-estrutura e no fomento às 

indústrias. 

A nova política  cambial  tornou-se  mais  flexível,  adotando  um sistema  de  taxas 

múltiplas  e  bônus,  dividindo-se  as  exportações  em  categorias.  Em  função  do  produto 

exportado auferia-se um bônus, pago pelo governo, na taxa de conversão das divisas em 
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moeda  nacional.  No  caso  das  importações,  os  produtos  também  foram  divididos  em 

categorias em função da sua essencialidade. As divisas disponíveis para a importação eram 

distribuídas e leiloadas por estas categorias, criando-se um mercado onde os importadores 

pagavam as  taxas  oficiais,  mais  um ágio,  para  obterem a divisa  junto  ao  governo.  No 

confronto entre os bônus pagos e ágios recebidos,  o governo mantinha-se superavitário. 

Guardadas as devidas peculiaridades, os principais controles às importações, que no regime 

anterior eram feitos pelo sistema de concessão de licenças, passaram a ser administradas 

pelo governo via leilões cambiais. 

Para  operar  esta  sistemática,  em substituição  à  Cexim,  foi  criada  a  Carteira  de 

Comércio Exterior do Banco do Brasil (Cacex) em 1953, em cujas atribuições foi prevista a 

elaboração  das  propostas  de  distribuição  das  mercadorias  nas  categorias  acima 

mencionadas37 e  a  fixação das  percentagens  de divisas  destinadas  a  cada categoria,  em 

função das disponibilidades cambiais  para as importações determinadas pela Carteira de 

Câmbio do Banco do Brasil. Em sendo obtidas as divisas nos leilões de câmbio, a Cacex se 

encarregava de emitir as licenças de importação. Referente a esta nova sistemática, Baer 

(2002) observa que o sistema cambial passou a partir de então a consistir numa ferramenta 

de incentivo à industrialização, e não mais mero instrumento para resolver problemas com 

o balanço de pagamentos. 

Além  das  medidas  cambiais  o  governo  negociou  no  mesmo  ano  de  1953 

empréstimos no exterior de forma a tentar reduzir os desequilíbrios externos e melhorar as 

condições  de governabilidade.  No entanto,  uma sucessão de acontecimentos  políticos  e 

econômicos  -  dificuldades  em obter  novos financiamentos  e  investimentos  estrangeiros, 

embates políticos crescentes entre nacionalistas e anticomunistas, cisão nas forças armadas, 

atentado a Carlos Lacerda e a retirada do apoio militar ao governo - contribuíram para uma 

mudança trágica na condução da República com o suicídio de Vargas em agosto de 1954.

37 As propostas  eram remetidas  ao Conselho da Superintendência  da Moeda e do Crédito  (Sumoc)  para 
aprovação. A Sumoc foi criada em 1945 com a finalidade de exercer o controle monetário no país e preparar a 
organização de um banco central. 
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Ao assumir a presidência em 1956, Juscelino Kubitschek conferiu nova dinâmica ao 

desenvolvimento do país, procurando estabelecer as bases para uma economia alicerçada na 

indústria.  Iniciou-se  assim um conjunto  de  medidas  que  não  significariam apenas  uma 

resposta ao estrangulamento externo, mas, sim, medidas voltadas para o estabelecimento de 

uma política industrial planejada e coordenada. 

Neste  sentido,  e  aproveitando-se  dos  estudos  da  Comissão  Mista  Brasil-Estados 

Unidos  elaborados  entre  1951  e  1953  ainda  durante  o  governo  Vargas,  formulou  um 

ambicioso Plano de Metas  a ser cumprido  durante  o seu mandato.  A formulação  deste 

coube  ao  Conselho  de  Desenvolvimento  Nacional,  criado  no  dia  seguinte  à  posse  do 

Presidente.  O  Plano  era  composto  de  três  pontos  principais  (GREMAUD, 

VASCONCELLOS e TONETO JR., 2004): 

a) investimento estatal  em infra-estrutura, notadamente energia elétrica e transporte, 

este último voltado para o modal rodoviário;

b) estímulo à produção de bens intermediários como carvão, cimento e aço; e 

c) incentivos  à  criação  de  setores  duráveis  e  de  capital,  como  a  indústria 

automobilística. 

Na implementação  do  Plano de  Metas  tiveram papel  fundamental  as  estatais,  o 

BNDE  e  uma  série  de  grupos  executivos  que,  de  certa  forma,  representaram  uma 

administração  pública paralela  àquela  já  existente.  Dentre  estes  podemos citar  o Grupo 

Executivo da Indústria Automobilística (Geia), o Grupo Executivo da Indústria Metalúrgica 

(Geimet)  e  o  Grupo Executivo  da  Indústria  Mecânica  Pesada  (Geimape),  nos  quais  os 

dirigentes do BNDE, Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc),  da Cacex e do 

Conselho de Política Aduaneira (CPA) tinham assento (NASSIF, 1995).

Para obter o apoio necessário à execução do Plano de Metas o governo estabeleceu 

um conjunto  de  medidas  indutoras  do  investimento  estrangeiro  no  país,  dentre  elas  a 
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permissão para a importação de equipamentos sem cobertura cambial38, a possibilidade de 

remessa  de  rendimentos  (lucros  e  amortizações)  ao  exterior  a  câmbio  favorecido,  a 

consideração de re-investimentos como se fossem investimentos externos (com remessas 

sobre estes valores), além de uma política de reserva de mercado.

A  reserva  de  mercado  era  possibilitada  pela  aplicação  rigorosa  do  conceito  de 

similaridade,  que  condicionava  a  liberação  da  importação  à  inexistência  de  similar 

nacional, e pela aplicação de alíquotas ad valorem criadas pela Lei de Tarifas Aduaneiras 

de 195739, cujos percentuais, em função do produto, poderiam alcançar 150%. Para gerir 

este sistema de tarifas e o controle de similaridade foi criado o CPA, passando ele a deter 

importantes instrumentos de política de importação nos anos finais da década.

Num  breve  resumo  tem-se  que  os  anos  1950  foram  caracterizados  por  um 

crescimento vertiginoso da indústria e do produto interno no Brasil (vide gráfico 16). Tanto 

o governo Vargas (1951 - 1954) quanto o de Juscelino Kubitschek (1956-1960) adotaram 

medidas de caráter deliberadamente industrializantes. O primeiro facilitou as licenças de 

importação  para  máquinas  e  equipamentos,  e  procurou  investir  em  infra-estrutura  e 

indústrias de base. O segundo implantou um plano ousado de desenvolvimento de diversos 

segmentos  da  indústria,  contrapondo-se,  inclusive,  ao  FMI  que  pregava  políticas  mais 

ortodoxas ao país. 

O governo intermediário de Café Filho (1954-1955), adepto de práticas liberais e 

monetaristas, conferiu restrições às políticas de incentivo à industrialização ao manter uma 

política  econômica  mais  restritiva,  mas  não  a  ponto  de  comprometer  o  crescimento 

industrial da década, até mesmo pelo reduzido período que tais medidas prevaleceram. No 

gráfico 16 se pode observar a evolução da produção industrial e do PIB. Na média apurada 

para os anos 1950 a primeira cresceu 9,4% e o segundo 7,2% ao ano.

38 Instrução Sumoc  n.° 113, de 1955.
39 Lei n.° 3.244, de 14 de agosto de 1957.
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   Fonte: IBGE (2008b). Estatísticas do Século XX.

Na mesma década as exportações brasileiras, composta em sua grande maioria por 

produtos  agrícolas,  apresentaram  tendência  de  queda,  especialmente  em  termos  de 

participação relativa no comércio mundial. Em termos numéricos a queda só não foi maior 

devido à recuperação expressiva dos preços internacionais do café nos anos 1950 (vide 

gráfico 13), produto este que manteve sua primazia na pauta exportadora brasileira e assim 

o foi durante vários anos ainda. 

De qualquer  forma,  o  país  perdeu participação  relativa  das  suas  exportações  no 

comércio mundial justamente numa época em que o volume de comércio mundial crescia 

muito. Enquanto as exportações mundiais passaram de US$ 62 bilhões em 1950 para US$ 

118 bilhões  em 1959,  representando  um acréscimo  de  90%,  as  exportações  brasileiras 

apresentaram uma trajetória de queda alcançando o valor de US$ 1,28 bilhão no último ano 

da década. Movimento análogo aconteceu também com as importações. Os gráficos 17 e 18 

bem demonstram a considerável queda da participação brasileira nas exportações mundiais 

e nos valores destas no período.
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   Fonte: IBGE (2008b). Estatísticas do Século XX.

   Fonte: IBGE (2008b). Estatísticas do Século XX.

Além de uma tendência mundial desfavorável ao comércio de produtos primários, 

as características do regime cambial não eram favoráveis às exportações brasileiras. Apesar 

de  permitir  alguma  desvalorização  da  moeda  para  compensar  os  efeitos  da  inflação,  o 

sistema  manteve  um tratamento  cambial  preferencial  às  importações,  em paralelo  com 

medidas  de  proteção  da  indústria  nacional.  Baer  (2002)  sinaliza  alguns  motivos 
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justificadores para tal posicionamento, entre eles, (1) o fato do governo considerar que as 

taxas  defasadas  favoreciam  a  manutenção  de  preços  baixos  no  mercado  interno  dos 

produtos também exportados; e (2) o fato do governo auferir receitas com o sistema, já que 

os bônus pagos eram menores que os ágios recebidos nas operações de trocas de divisas por 

moeda nacional. 

Avaliando  o  pensamento  político-econômico  predominante  no  período  que  teria 

conduzido a este quadro de industrialização crescente e exportação decrescente, assim se 

pronunciou o mesmo autor:

As evidências pareciam indicar aos formuladores da política econômica brasileira que o país não se 

encontrava apenas entre o grupo de nações cujas exportações constantemente perdiam participação 

no comércio mundial, mas que também estava entre aquelas cujas exportações apresentavam poucas 

chances de recobrar a antiga superioridade. É nesse contexto que se deve encarar a decisão gradativa 

tomada pelo governo brasileiro de mudar a estrutura da economia promovendo a industrialização em 

substituição à importação. 

O governo Juscelino contribuiu decisivamente no sentido de dotar o país de uma 

nova estrutura  econômica,  proporcionalmente  mais  industrializada  (vide crescimento  da 

indústria no gráfico 16). A construção de Brasília também foi um fato marcante na sua 

administração,  representando um passo muito  importante  para a ocupação econômica  e 

política  das regiões interiores do país, que até  então privilegiava o litoral,  fruto do seu 

próprio  processo  histórico-econômico.  Todavia,  o  modelo  adotado  para  financiar  esse 

processo foi alicerçado em amplas medidas de favorecimento ao capital estrangeiro, obtido 

na forma investimento direto ou de empréstimos. Tecendo uma avaliação sobre o Plano de 

Metas assim se pronunciaram Orenstein e Sochaczewsky (1990, p. 180-181): 

Não é fácil proceder-se a uma avaliação final das conseqüências do Plano de Metas. Sem dúvida 

representou  um impulso extraordinário  ao desenvolvimento.  A estrutura econômica modificou-se 

rapidamente com o crescimento do setor  industrial,  sua modernização  e a  implantação de novos 

ramos. As bases para a solução dos problemas de infra-estrutura foram lançadas para atender tanto a 

demanda imediata como para prever expansões futuras. Os desequilíbrios regionais e sociais foram 

aprofundados.  A construção  da nova capital  constituiu-se em um dos fatores  de êxito  do plano, 

encaminhando a solução para a antiga preocupação de se iniciar a ocupação da faixa não litorânea do 
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país. O plano, no entanto, resultou em sérias dificuldades não previsíveis ou controláveis. O que de 

imediato  se  percebe  na  sua  elaboração  é  a  total  ausência  de  definição  dos  mecanismos  de 

financiamento que seriam utilizados para viabilizar um conjunto tão ambicioso de objetivos.      

Apesar de conseguir "driblar" o estrangulamento externo de recursos ao qual o país 

historicamente sempre esteve sujeito, a política adotada conduziu o país a uma situação de 

crescente endividamento (cada vez mais de curto prazo) e desequilíbrio externos. No plano 

interno, adicione-se uma inflação crescente e uma política cambial que (1) privilegiava a 

remessas de lucros das empresas estrangeiras;  (2) encarecia a obtenção de divisas pelos 

importadores de produtos essenciais;  e (3) penalizava os exportadores,  que recebiam de 

imediato apenas parcela das suas divisas convertidas em moeda nacional,  sendo a outra 

parcela investida em títulos públicos recebíveis  a posteriori (BAER, 2002). Ao governo 

seguinte de Jânio Quadros caberia enfrentar esta situação.

Ao assumir o governo em 1961, Jânio Quadros adotou um conjunto de medidas 

ortodoxas para a redução da inflação e dos desequilíbrios externos do país. Nesse sentido 

alterou  o  regime  cambial,  restringiu  o  crédito,  congelou  salários,  reduziu  subsídios 

inflacionários à importação de bens essenciais (trigo e petróleo, por exemplo) e promoveu 

substancial desvalorização no câmbio. No campo da gestão pública adotou um conjunto de 

providências  objetivando  o  aumento  da  sua  eficiência.  Tais  atitudes  melhoraram  o 

relacionamento do país com os credores internacionais, permitindo melhores condições de 

acesso  ao  crédito  externo.  Internamente,  no  entanto,  um conjunto  de  pressões  levou  à 

renúncia de Jânio Quadros apenas oito meses após ter assumido.

Com a renúncia assumiu o vice-presidente João Goulart40, não sem a oposição dos 

militares  e  outros  percalços  que  levaram  o  país  em  adotar  provisoriamente  o  regime 

parlamentarista  até  o  início  de  1963,  quando então  retornou o presidencialismo após  a 

realização de um plebiscito. No governo de Goulart as vulnerabilidades externas retornaram 

e um conjunto de problemas estruturais e conjunturais como a inflação crescente, redução 

do  crescimento  industrial  e  do  PIB  (0,6%,  em  196341),  política  econômica  recessiva, 

conflitos sociais, crise do populismo e instabilidade política levaram à revolução de 1964. 
40 João Goulart, vice-presidente de Jânio Quadros, foi eleito representando à chapa contrária a este, já que na 
época a votação para presidente e vice não era vinculada.
41 Vide gráfico 16.
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Conforme se observa no gráfico 18, no decorrer dos governos Jânio Quadros e João 

Goulart  o  volume  das  exportações  pouco  se  alterou.  Como  o  comércio  internacional 

continuou crescendo, alcançando a cifra de US$ 176 bilhões em 1964, o país permaneceu 

na sua trajetória de queda na participação no mercado mundial,  situação passível de ser 

observada no gráfico 17.

No período  que  antecedeu  ao  regime  militar  (1930-1964)  pode-se  inferir  que  a 

política  econômica  foi  constantemente  afetada  pelas  vulnerabilidades  externas.  Câmbio, 

comércio  exterior,  incentivo  ao  capital  externo  e  dívida  externa;  ao  seu  tempo, 

conjuntamente  ou  isoladamente,  exerceram  papel  fundamental  na  sua  condução. 

Internamente, o fortalecimento do mercado interno e os altos índices de inflação também 

tiveram seu papel na condução da economia e no padrão e níveis de industrialização do 

país.  No  campo  da  política  das  massas  destacaram-se  o  trabalhismo  de  Vargas  e  o 

populismo. O golpe militar de 1964 traria alterações neste jogo de forças e uma nova fase 

de desenvolvimento.

3.5 Governo militar e transição para a democracia: de Castelo Branco à Sarney

O regime militar instaurado com a revolução de março de 1964 contou com o apoio 

inicial  de  diversos  segmentos  da  política  e  da  sociedade,  dentre  eles  governadores  de 

Estados,  partidários  da  União  Democrática  Nacional  (UDN)  e  do  Partido  Social 

Democrático (PSD), Igreja e grandes proprietários rurais. O país passara por um período de 

grande  instabilidade  política,  e  o  governo  de  João  Goulart  se  viu  impedido  de  adotar 

políticas  econômicas  mais  firmes e consistentes  de modo a retirar  o país  do quadro de 

estagflação em que se encontrava. Os militares assumiram, então, o comando da revolução, 

iniciando uma sucessão de regimes autoritários que se estenderia até 1984, quando então se 

operou a transição democrática do governo, assumindo a presidência José Sarney.
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3.5.1 Castello Branco: Concex, incentivo à exportação e crescimento 

Para enfrentar o difícil quadro econômico que dera origem à Revolução de 1964, o 

governo Castello  Branco (1964 -  março  1967)  lançou o Plano de Ação Econômica  do 

Governo (Paeg)42. O plano era composto por medidas direcionadas ao combate da inflação 

e  por  um  conjunto  de  reformas  estruturais,  ambas,  consoantes  com  a  intenção  de 

restabelecer  o crescimento econômico do país.  Como principais  objetivos desta  política 

encontravam-se o combate gradual à inflação, a expansão das exportações e a retomada do 

crescimento (GIAMBIAGI et al., 2005).

Neste sentido, foram implementadas medidas voltadas à redução do déficit público, 

à restrição do crédito e dos meios de pagamento, bem como a correção monetária e, com 

ela, a intenção de se combater a inflação de forma gradativa. Adicione-se a isto o conjunto 

de reformas de cunho mais estrutural, com alterações (GREMAUD, VASCONCELLOS e 

TONETO JR., 2004):

a) no  sistema  tributário,  possibilitando  maior  arrecadação,  mas  tornado-o  mais 

centralizado, ao estabelecer uma relação de dependência dos estados e municípios 

para com o governo federal;  e regressivo,  em função da prevalência  de tributos 

indiretos;

b) no  sistema  monetário-financeiro,  para  possibilitar  maior  controle  na  política 

monetária   e oferecer melhores  mecanismos de financiamento para as atividades 

econômicas.  Neste  contexto  foram  criados  em  1964  o  Sistema  Financeiro  de 

Habitação  (SFH),  o  Conselho  Monetário  Nacional  (CMN) e  o  Banco  Central 

(Bacen); e 

c) nas relações trabalhistas, com o fim da estabilidade de emprego, a criação do Fundo 

de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS)  e  a  adoção  de  políticas  salariais 

restritivas.

42 O Paeg foi formulado por Roberto Campos, Ministro do Planejamento, e Octávio Bulhões, Ministro da 
Fazenda.
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A política de comércio exterior foi objeto de importantes alterações no período. O 

governo  passou  a  incentivar  a  diversificação  da  pauta  exportadora,  sobretudo  de  bens 

manufaturados, passando a conceder para tal incentivos e benefícios fiscais como o crédito-

prêmio de IPI e o regime de drawback (este último concedido, na prática, pelo CPA). Pelo 

lado das importações buscou eliminar controles quantitativos, privilegiando a utilização de 

tarifas como forma de controle, em consonância com uma política de maior inserção do 

país  no  comércio  mundial.  Visando  compor  um ambiente  mais  favorável  e  estável  ao 

comércio exterior, o governo unificou o câmbio, transferiu para o mercado livre todas as 

operações  de  importação  e  exportação  (à  exceção  do  café),  e  passou  a  realizar 

desvalorizações cambiais de forma a tornar as taxas de câmbio mais reais (NASSIF, 1995). 

Para a condução da política de comércio exterior, o presidente Castello Branco criou 

no  início  do  seu  mandato  a  Comissão  de  Comércio  Exterior  (CCE),  órgão  colegiado 

destinado  a  “promover  e  orientar  a  expansão  do  intercâmbio  comercial  do  país, 

incumbindo-lhe  especialmente”,  dentre  outras  atribuições,  “formular  as  diretrizes  da 

política do comércio exterior” e “coordenar as providências relacionadas com a expansão 

das  exportações  e  a  orientação  das  importações,  em  consonância  com  a  política  de 

desenvolvimento econômico do governo” 43 e com os acordos internacionais assinados pelo 

Brasil.

Conjuntamente foi criada a Comissão de Desenvolvimento Industrial (CDI)44, “ com 

a finalidade de promover e orientar a expansão do parque industrial do país”, cabendo-lhe, 

neste sentido, a formulação dos critérios gerais que deveriam fundamentar a concessão dos 

estímulos governamentais  em matéria  de investimentos  industriais.  Além disto,  coube à 

Comissão  a  tarefa  de  promover  a  aplicação  coordenada  desses  estímulos,  de  forma  a 

acelerar o processo de integração do parque industrial nacional.

A  composição  das  duas  comissões  era  praticamente  a  mesma,  sendo  ambas 

presididas pelo Ministro da Indústria e do Comércio, e possuindo entre seus membros o 

presidente do BNDE, o presidente do CPA e os diretores da Cacex e da Sumoc45. Na CCE, 

43 Decreto n.° 53.899, de 29 de abril de 1964.
44 Decreto n.° 53.898, de 29 de abril de 1964.
45 O Banco Central, ao ser criado em 31 de dezembro de 1964, absorveu as atribuições da Sumoc. 
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registre-se ainda a  presença do Secretário-Geral Adjunto para Assuntos Econômicos  do 

Ministério das Relações Exteriores e do diretor da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil, 

e, na CDI, do diretor da Carteira de Crédito Industrial do Banco do Brasil.

Os poderes da CCE, no entanto, eram limitados, já que por disposição legal deveria 

respeitar as competências legais dos demais órgãos da administração pública, dentre elas 

aquelas atribuídas aos seus próprios membros, como a Cacex e a CPA, então gestores do 

comércio exterior  brasileiro  (NASSIF, 1995).  Objetivando dirimir  este  caráter  dúbio na 

condução das  políticas,  onde um membro,  de  certa  forma,  detinha  mais  poderes  que  a 

própria Comissão nos assuntos afetos ao comércio exterior, o governo optou pela criação, 

em substituição ao CCE, do Conselho Nacional de Comércio Exterior (Concex) por meio 

da Lei n.º 5.025, de junho de 1966, cujos artigos 1°, 2°, 6°, 9° e 10 encontram-se a seguir 

transcritos: 

Art. 1º É criado o Conselho Nacional do Comércio Exterior (Concex), com a atribuição de formular a 

política de comércio exterior, bem como determinar, orientar e coordenar a execução das medidas 

necessárias à expansão das transações comerciais com o Exterior. 

Art. 2º Compete ao Conselho Nacional do Comércio Exterior, ouvido nas deliberações relacionadas 

com os artigos terceiro e quarto da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, o Conselho Monetário 

Nacional:

 I - Traçar as diretrizes da política de comércio exterior.   

 II - Adotar medidas de controle das operações do comércio exterior, quando necessárias ao interesse 

nacional.    

III  -  Pronunciar-se  sobre  a  conveniência  da  participação  do  Brasil  em  acordos  ou  convênios 

internacionais relacionados com o comércio exterior.   

 IV - Formular as diretrizes básicas a serem obedecidas na política de financiamento da exportação.

...

Art. 6º O Conselho Nacional do Comércio Exterior será presidido pelo Ministro da Indústria e do 

Comércio e integrado pelos seguintes membros: 

- Ministro das Relações Exteriores ou seu representante;

- Ministro do Planejamento e da Coordenação Econômica ou seu representante;

- Ministro da Fazenda ou seu representante; 

- Ministro da Agricultura ou seu representante; 

- Presidente do Banco Central da República do Brasil ou seu representante;  
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- Presidente da Comissão de Marinha Mercante;   

- Diretor da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil Sociedade Anônima; 

- Presidente do Conselho de Política Aduaneira; 

- Três (3) representantes da iniciativa privada, indicados em lista tríplice pela Confederação Nacional 

da  Agricultura,  Confederação  Nacional  do  Comércio,  e  Confederação  Nacional  da  Indústria,  e 

designados pelo Ministro da Indústria e do Comércio.

 Art. 9º Na qualidade de principal órgão executor das normas, diretrizes e decisões do Conselho 

Nacional  do Comércio Exterior  (Concex),  conforme definido no capítulo II  desta  Lei,  proverá o 

Banco do Brasil Sociedade Anônima, através de sua Carteira de Comércio Exterior, os serviços da 

Secretaria Geral do Conselho, a qual incumbirá precipuamente:

a) preparar os trabalhos e expedientes para deliberação do Conselho, bem como elaborar estudos 

técnicos referentes à matéria de competência do Conselho, ou por este solicitados;

b)  superintender  as  providências  administrativas  e  exercer  outras  atribuições  que  lhe  forem 

conferidas pelo Regulamento.

Art. 10. Para a realização das tarefas de estudo, planejamento e coordenação necessárias à execução 

das atribuições referidas neste artigo, o Banco utilizará o pessoal técnico de seus próprios quadros, 

podendo,  entretanto,  o  Presidente  do  Conselho  Nacional  do  Comércio  Exterior,  sempre  que 

necessário, requisitar servidores públicos federais, autárquicos ou de empresas de economia mista 

que possuam conhecimentos especializados sobre comércio exterior.

A composição do Concex era bem mais robusta e representativa do poder público 

do  que  aquela  existente  quando  da  CCE.  Presidido  pelo  Ministro  da  Indústria  e  do 

Comércio, o Conselho possuía entre seus membros todos os Ministros da área econômica, 

além do Ministro das Relações Exteriores, do presidente do CPA e do diretor da Cacex. 

Ademais,  contava  ainda  com  representantes  da  iniciativa  privada,  numa  interessante 

institucionalização das relações entre o público e o privado na formulação das políticas de 

comércio exterior.

Na  modelagem  organizacional  estabelecida,  coube  ao  Concex  a  formulação  da 

política de comércio exterior, aqui se incluindo a tarefa de coordenar a sua implementação 

e execução de forma a aumentar a participação brasileira no comércio mundial.  Para isto, e 

desde que não colidisse com as atribuições do CMN, poderia estabelecer as diretrizes dessa 
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política,  adotar  medidas  de  controle,  opinar  sobre  a  participação  em  negociações 

internacionais e financiamento às exportações. 

À  Cacex  coube  o  exercício  das  funções  de  Secretaria-Geral  do  Conselho, 

preparando os trabalhos,  expedientes  e elaborando estudos para deliberação do Concex; 

assim  como  as  funções  de  principal  órgão  executor  da  política  a  ser  estabelecida, 

utilizando-se para tal, precipuamente, da própria mão-de-obra do Banco do Brasil. Neste 

sentido, observe-se os artigos 13 e 14 da mesma Lei n.° 5.025, de 1966.

Art. 13. O Banco do Brasil S.A., através de sua Carteira de Comércio Exterior, atuará no âmbito 

interno como principal órgão executor das normas, diretrizes e decisões do Conselho Nacional do 

Comércio Exterior. 

Art. 14. O artigo 2º, da Lei número 2.145, de 29 de dezembro de 1953, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2º Nos termos dos artigos 19 e 59, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, compete ao 

Banco da Brasil S.A., através da sua Carteira de Comércio Exterior, observadas as decisões, normas 

e critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional do Comércio Exterior:

I - Emitir licenças de exportação e importação, cuja exigência será limitada aos casos impostos pelo 

interesse nacional. 

II  -  Exercer,  prévia  ou  posteriormente  a  fiscalização  de  preços,  pesos,  medidas,  classificação, 

qualidades e tipos,  declarados nas operações  de exportação,  diretamente ou em colaboração com 

quaisquer outros órgãos governamentais. 

III - Exercer, prévia ou posteriormente, a fiscalização de preços, pesos, medidas, qualidades e tipos 

nas operações de importação, respeitadas as atribuições e competência das repartições aduaneiras. 

IV - Financiar a exportação e a produção para exportação de produtos industriais, bem como, quando 

necessário,  adquirir  ou  financiar,  por  ordem  e  conta  do  Tesouro  Nacional,  estoques  de  outros 

produtos exportáveis. 

V  -  Adquirir  ou  financiar,  por  ordem  e  conta  do  Tesouro  Nacional,  produtos  de  importação 

necessários ao abastecimento do mercado interno, ao equilíbrio dos preços e à formação de estoques 

reguladores, sempre que o comércio importador não tenha condições de fazê-lo de forma satisfatória. 
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VI - Colaborar, com o órgão competente, na aplicação do regime da similaridade e do mecanismo de 

"drawback".

VII - Elaborar, em cooperação com os órgãos do Ministério da Fazenda, as estatísticas do comércio 

exterior. 

VIII  -  Executar  quaisquer  outras  medidas  relacionadas  com o  comércio  exterior  que  lhe  forem 

atribuídas. 

Na estrutura organizacional a Cacex permaneceu subordinada ao Banco do Brasil e, 

por conseguinte, ao Ministério da Fazenda. Tal posicionamento hierárquico, entretanto, não 

reproduzia a sua crescente importância na condução do comércio exterior brasileiro, a qual, 

registre-se, viria a se manifestar de forma mais contundente a partir dos anos 1970. 

O simples fato da nomeação do seu dirigente máximo ser feita pelo Presidente da 

República  já  bem  demonstra  isso.  Adicione-se  ainda  a  sua  ampla  esfera  de  atuação 

(emissão de licenças,  fiscalização das operações de comércio exterior,  financiamento às 

exportações, atuação nos controles de similaridade e drawback etc.),  bem como as suas 

interfaces no âmbito do Concex, que acabaram por lhe conferir maior proximidade com os 

órgãos  definidores  e  executores  da  política  industrial,  cujos  laços  com  a  política  de 

comércio exterior não são nada desprezíveis (NASSIF, 1995).  

No decorrer  do governo Castello  Branco as  reformas  implementadas  pe1o Paeg 

conferiram maior estabilidade à economia brasileira, preparando o terreno para a retomada 

do crescimento.  Como demonstrado no gráfico 19 os índices de crescimento do PIB de 

1964 a 1967, cuja média foi de 4,1% ao ano, foram bem superiores aos ínfimos 0,6% de 

1963 (IBGE, 2008b), mas não a ponto de representar que o país houvesse reencontrado a 

rota do desenvolvimento. Por outro lado, as taxas de inflação foram diminuindo ao longo 

dos anos, havendo melhoras consideráveis na parte fiscal e no equilíbrio externo do país. 
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   Fonte: IBGE (2008b). Estatísticas do Século XX.

A opção  pelo  desenvolvimento  industrial  e  a  tendência  de  queda  observada  na 

participação da agricultura no produto interno, não significou, no entanto, que o governo 

militar abandonou as políticas neste setor. Na realidade, assim como os demais governos 

militares que o sucederam, houve grande preocupação em dotar o país de mecanismos que 

possibilitassem a  modernização  do setor  agrícola  e  o  aumento  da produtividade.  Neste 

sentido foi instituído o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), acompanhado de uma 

política de garantia de preços mínimos (PGFM); e, anos mais tarde, foi criada a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

No comércio  exterior,  conforme se observa no gráfico  20,  os  saldos  comerciais 

apresentaram resultados favoráveis se comparados com o período anterior, influenciados 

por  um nível  mais  adequado da  taxa  de  câmbio  -  que  contribuiu  para  o  aumento  das 

exportações  -,  e  pelo  fraco  crescimento  econômico  nos  dois  primeiros  anos  do regime 

autoritário  -  que  restringiu  as  importações-.  Os  reflexos  destes  comportamentos  foram 

positivos  para  o  balanço  de  pagamentos  que  também foi  favorecido  por  investimentos 

estrangeiros voluntários e pela reestruturação da dívida externa. Em valores absolutos, no 

entanto, os volumes de comércio não apresentaram grandes acréscimos, mantendo o país 

uma participação tímida no comércio mundial.
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   Fonte: IBGE (2008b). Estatísticas do Século XX. 

3.5.2 Costa e Silva, Médici e Geisel: milagre econômico e atuação da Cacex 

O período de  1967 a  1973,  englobando os  governos  Costa  e  Silva  e  Médici,  é 

caracterizado por um crescimento vertiginoso da economia brasileira, apresentando o PIB 

uma taxa média de crescimento para o período da ordem de 11% ao ano (vide gráfico 19). 

O "milagre  econômico"  vivenciado  nesses  seis  anos  foi  considerado  surpreendente,  ao 

conseguir combinar altas taxas de crescimento com queda moderada (controle) da inflação 

(GIAMBIAGI et al., 2005).

Essa  performance  notável  foi  possibilitada  por  vários  fatores,  a  começar  pela 

própria  reorganização  da  economia  operada  pelo  governo  anterior,  que  conduziu  um 

processo  de  reformas  estruturais  no  campo  das  políticas  monetária,  fiscal,  financeira, 

trabalhista  e  de  comércio  exterior.  Adicione-se  a  eles  o  quadro  externo  favorável, 

facilitador da reestruturação da dívida externa e da melhoria do balanço de pagamentos. A 

restrição monetária e o baixo crescimento da economia que caracterizaram o período do 

governo Castelo Branco, por outro lado, geraram uma capacidade ociosa na indústria e uma 

retenção da demanda que viriam a contribuir para os altos índices do PIB que se seguiram a 

partir de 1967 (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JR., 2004).
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O governo Costa e Silva,  iniciado em março de 1967, foi marcado por algumas 

mudanças na política econômica. Considerando os baixos índices de crescimento dos anos 

anteriores, e até mesmo para legitimar o regime militar - que se impusera com o discurso de 

ser necessário ao restabelecimento da ordem política e ao desenvolvimento do país -, optou 

o governo por corrigir os rumos dessa política. O crescimento da economia foi alçado à 

condição de principal objetivo de governo, adotando-se medidas mais gradualistas para o 

controle da inflação em contraposição ao tratamento mais ortodoxo vigente até então.   

Na  avaliação  do  novo  governo,  cujo  Ministro  da  Fazenda  era  Delfim  Netto,  a 

inflação passou a ser vista como uma "inflação de custos" e não "de demanda", como havia 

sido considerado pelo primeiro governo militar ao elaborar o Paeg. Nesse sentido, Delfim 

Neto  passou  a  adotar  uma  política  monetária  mais  expansiva  (indutora  da  demanda), 

conjugada  com políticas  de  controle  dos  juros  cobrados  pelos  bancos  comerciais,  que 

passaram a ser  tabelados  pelo  Bacen;  e  dos  preços,  para  o  que  foi  criado  o  Conselho 

Interministerial de Preços (CIP).

Objetivando a retomada do crescimento, o governo (1) facilitou as condições para a 

obtenção do crédito  pelo  setor  agrícola  e  pelos  consumidores,  (2)  ampliou  seus  gastos 

públicos  em  infra-estrutura,  tanto  diretamente  quanto,  e  principalmente,  por  meio  das 

estatais,  (3)  procurou  fortalecer  a  iniciativa  privada,  como  forma  de  aumentar  os 

investimentos,  (4) adotou,  por meio do CDI uma política  liberalizante  das importações, 

incentivando  especialmente  projetos  industriais  com  propensão  à  exportação,  e  (5) 

aumentou a quantidade de incentivos fiscais e subsídios para diversos setores considerados 

prioritários,  como  a  exportação  e  regiões  mais  desfavorecidas.  Os  resultados  não 

demoraram aparecer, alcançando o PIB um crescimento de 9,8% já no ano de 1968. 

Conforme  demonstrado  no  gráfico  21  o  comércio  exterior  brasileiro  apresentou 

considerável evolução no período. Pelo lado das importações, além da demanda crescente 

do mercado interno por produtos estrangeiros,  a política  liberalizante  adotada pelo CDI 

facilitou  a  importação  de  máquinas  e  equipamentos  pela  indústria,  principalmente  por 

aquelas que pretendiam exportar46. As importações totais, que em 1967 foram de US$ 1,41 

46 Para GREMAUD, SAES e TONETO JR. (1997, p. 188) esta política teria funcionado "como um freio ao 
desenvolvimento da indústria nacional de bens de capital".

120



bilhão,  alcançaram US$ 1,99  bilhão  em 1969,  US$ 3,25  bilhões  em 1971 e  US$ 6,19 

bilhões em 1973.

   Fonte: IBGE (2008b). Estatísticas do Século XX.

A  política  liberalizante  das  importações  foi  baseada  num  conjunto  de  medidas 

envolvendo alterações  da estrutura tarifária  e na concessão de licenciamentos  prévios e 

benefícios às importações. No início do governo ainda vigia a Lei Tarifária de 1957 e suas 

elevadas tarifas de até 150%, estabelecidas consoante uma política de reserva de mercado 

implementada  pelo  governo  Juscelino.  A  economia  brasileira  passara  por  grande 

transformação  estrutural  desde  então,  sem  que  o  mecanismo  de  proteção  seletiva  das 

indústrias por meio de tarifas houvesse evoluído. Visando alterar esta situação, o governo 

promoveu a redução das tarifas de importação e delegou maior liberalidade ao CPA para a 

concessão de isenções e reduções nelas em casos específicos. 

Subjacente  a  esta  nova  forma  de  atuar,  prevaleceu  a  intenção  de  incentivar  o 

desenvolvimento  industrial  no  país  com  a  importação  facilitada  de  bens  de  capital  e 

insumos, para os quais o processo de substituição de importações, levado a cabo durante 

aproximadamente duas décadas,  não conseguira criar  condições de serem fornecidos ao 

mercado interno. 
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No decorrer do milagre econômico a Cacex deteve papel fundamental e crescente na 

condução da política comercial brasileira. Além das suas atribuições originais, a Carteira 

recebeu outras ao longo deste período, perfazendo ao seu final um poderoso arsenal de 

medidas de controle e incentivo ao comércio exterior brasileiro. 

No controle das importações a Carteira foi assumindo, com o passar do tempo, cada 

vez  mais  responsabilidades.  A partir  do  final  de  1967,  por  delegação  da  Comissão  de 

Política Aduaneira, passou a realizar o exame de similaridade nas importações, à exceção 

daquelas  destinadas  a  projetos  industriais  nas  áreas  da  Sudam  (Superintendência  de 

Desenvolvimento  da  Amazônia)  e  Sudene  (Superintendência  de  Desenvolvimento  do 

Nordeste) que permaneceram sendo realizadas pela própria CPA. Esse exame, até mesmo 

em função da maior liberalidade na concessão de isenções e reduções proporcionada pela 

política  da  CDI,  passou  a  ser  realizado  de  forma  mais  criteriosa,  numa  espécie  de 

contrapeso à liberalização das importações. A Carteira passou a operar, assim, um poderoso 

instrumento  de  proteção  à  indústria  nacional  durante  o  processo  de  substituição  das 

importações (NASSIF, 1995). 

No mesmo ano de 1967 foi criada a possibilidade de celebração dos Acordos de 

Participação Nacional, cabendo sua homologação inicialmente à  Cacex e, anos mais tarde 

(1972),  até  mesmo  a  sua  coordenação.  Tais  acordos  visavam  conciliar  o  interesse  da 

indústria doméstica com os investimentos no país que demandavam grandes volumes de 

importação. Neste sentido, possibilitavam o fornecimento de bens pela indústria nacional, 

na medida da sua capacidade, ao mesmo tempo em que permitiam a importação dos demais 

bens sem a necessidade do exame de similaridade.   

O controle  administrativo  prévio  das  importações  foi  outro  segmento  em que  a 

Carteira  teve  participação  crescente.  Embora  a  sistemática  de licenciamento  prévio  das 

importações tenha sido extinta em 1970; na prática, a Carteira continuou a desempenhar 

este controle por meio de outro documento. Isto porque as “guias” de importação, que até 

então eram utilizadas para fins estatísticos, passaram a desempenhar o papel de controle 

administrativo  (antes  exercido  por  meio  das  licenças)  em diversas  situações,  como nas 

importações de mercadorias sujeitas a exame de similaridade,  máquinas e equipamentos 
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usados, produtos financiados no exterior a mais de 180 dias, bens sem cobertura cambial, 

além de todas as mercadorias sujeitas à anuência prévia de outros órgãos do governo.

Ademais,  a  Cacex,  que  vinha  exercendo  o  controle  dos  preços  declarados  nas 

licenças de importação de forma mais rígida desde sua ascensão à condição de Secretaria-

Geral do Concex em 1966, passou a deter, a partir de 1970, a competência de indicar nesta 

guia de importação o preço a ser utilizado no cálculo dos tributos devidos à aduana. Desta 

feita, à atuação da Carteira no controle de preços voltado para se evitar fraudes, uniu-se a 

função de evitar práticas de dumping (NASSIF, 1995). 

Avaliando-se  agora  a  evolução  do  comércio  exterior  brasileiro  pelo  lado  das 

exportações,  tem-se  que  estas  cresceram  de  forma  vertiginosa  no  período,  em  níveis 

superiores aos da própria economia, evoluindo de US$ 1,65 bilhões em 1967 para US$ 6,19 

bilhões em 1973 (vide gráfico 21), tendo contribuído para tal performance diversos fatores 

externos e internos. 

Pelo lado externo pode-se citar o aumento nas cotações das commodities exportadas, 

o crescimento do mercado internacional - decorrente do excesso de liquidez internacional - 

e a diversificação da pauta brasileira. Nesta, os manufaturados apresentaram participação 

crescente em função da política industrial desempenhada pelo país. 

Internamente,  registre-se  a  política  cambial  de minidesvalorizações  adotada  pelo 

governo (garantindo maior previsibilidade das taxas de câmbio e competitividade para as 

exportações), bem como um conjunto de medidas de concessão de benefícios, incentivos 

fiscais, e creditícios, aos exportadores. Dentre estas medidas, ressalte-se o regime especial 

de drawback,  os  programas  da Comissão para a  Concessão de Benefícios  Especiais  de 

Exportação (Befiex), o crédito presumido de ICM e IPI, e o Fundo de Financiamento às 

Exportações (Finex).

Afora a questão cambial e o crédito-prêmio, a Cacex exerceu papel cada vez mais 

decisivo na concessão de vantagens aos exportadores. No caso do drawback, por exemplo, 

cabia a ela inicialmente colaborar com o CPA, a quem competia conceder o regime. Porém, 
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a partir do final de 1969 tal decisão foi transferida à Cacex, que passou a deter o controle 

total da concessão do regime. No Befiex, ainda que a competência final para a aprovação 

dos programas não fosse sua, o simples fato destes incluírem a concessão do regime de 

drawback  conferiu  grande  importância  à  posição  da  Carteira.  Por  fim,  o  sistema  de 

financiamento  das  exportações,  consolidado  em  1971,  conferiu  à  Cacex  a  função  de 

gerenciar os recursos do Finex.

No  decorrer  dos  anos  que  marcaram  o  milagre  econômico,  como  visto 

anteriormente, o país apresentou índices elevados de crescimento do PIB (média de 11% ao 

ano).  No  entanto,  este  rápido  crescimento  da  economia  foi  acompanhado  de  alguns 

problemas estruturais. A política industrial, ao privilegiar a produção de bens de consumo 

duráveis,  relegou  menor  importância  à  indústria  de  bens  de  capital  e  matéria-prima, 

comprometendo assim a matriz industrial em formação. 

Na medida  em que  a  economia  crescia  e  a  capacidade  ociosa  das  empresas  se 

esgotava,  aumentava  a  demanda  pela  importação  de  bens  de  capital  e  insumos  pela 

indústria (destaque-se aqui o petróleo), com reflexos para o balanço de pagamentos que 

manteve  saldos  positivos  à  custa  da  conta  de  capital.  A  manutenção  deste  ciclo 

expansionista dependeria cada vez mais de fluxos externos de recursos, na medida em que 

o saldo das transações correntes se deteriorava, alcançando o valor negativo de US$ 1, 68 

bilhões em 1973. Paralelamente, a dívida externa crescente aumentava a vulnerabilidade 

financeira da economia nacional.

O choque do petróleo no final de 1973, quando os membros da Organização dos 

Países  Exportadores  de  Petróleo  (OPEP)  resolveram  quadruplicar  o  preço  do  petróleo 

rapidamente,  afetou a economia mundial  que até então vinha se expandindo juntamente 

com o comércio internacional. A retração da economia nos países desenvolvidos levou à 

redução da demanda por produtos importados, afetando países dependentes das exportações 

como  o  Brasil.  O  saldo  da  balança  comercial,  que  em 1973  fora  praticamente  estável 

(superávit  de apenas  US$ 7 milhões),  apresentou déficit  de US$ 4,7 bilhões  em 1974, 

influenciado não só pela conta petróleo, mas também pela demanda por outros produtos 
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importados, já que a economia brasileira continuava a crescer, embora em níveis menores e 

sob pressão inflacionária.

Como se não bastasse a crescente vulnerabilidade externa, que colocava em cheque 

o modelo de desenvolvimento implementado durante os anos do milagre; internamente, as 

pressões políticas aumentavam sobre o regime autoritário  tendo em vista a mudança de 

presidente  a  ocorrer  em  1974.  O  grande  crescimento  econômico  alcançado  não 

proporcionara  uma  boa  distribuição  da  renda,  originando  pressões  da  sociedade  nessa 

direção.  Ademais,  a  oposição  pressionava  por  maior  abertura  política,  e  o  aumento  da 

repressão no governo Médici  começava  a abalar,  interna  e externamente,  a imagem do 

governo  militar  (GIAMBIAGI  et  al.,  2005).  Ao  descrever  esse  período,  assim  o  fez 

Gremaud, Saes e Toneto Jr. (1997, p. 190): 

A reversão do crescimento do Milagre era algo natural,  que poderia ser antecipada por qualquer 

choque  exógeno  na  economia.  Apesar  dos  ótimos  indicadores  econômicos  obtidos  ao  longo  do 

Milagre, em termos de taxa de crescimento do produto, índices de inflação e situação externa, várias 

contradições foram sendo geradas: situação social, estrutura produtiva desequilibrada etc. A situação 

vigente  ao  final  do  Milagre,  tanto  internamente  -  desequilíbrios  sociais  e  econômicos  -  como 

externamente - primeiro choque do petróleo-, colocava em dúvida a capacidade de prosseguir com 

esta estratégia. 

 

Ao assumir o governo em 1974, o presidente Geisel deparou-se com um quadro de 

desequilíbrio  externo que demandava uma correção nos rumos da economia.  Em linhas 

gerais, duas eram as possibilidades: (1) desvalorização do câmbio acompanhada de medidas 

de  contenção  da  demanda,  atrelando  o  crescimento  da  economia  ao  aumento  das 

exportações e à melhoria das condições de captação de divisas pelo país; e (2) manter o 

crescimento  elevado,  investindo  na  ampliação  da  oferta  da  produção  doméstica 

(principalmente de bens de capital e insumos) e realizando o reajuste gradual dos preços, 

enquanto houvesse financiamento externo abundante.  

O governo escolheu a segunda opção, contribuindo para tal um conjunto de fatores a 

começar pela situação política desfavorável ao governo militar, derrotado pela oposição nas 
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eleições  parlamentares  para  o  Congresso  Nacional  ocorrida  em 197447.  Tal  situação  o 

conduzia a adotar medidas indutoras de maior apoio por parte dos diversos segmentos da 

sociedade para conferir maior legitimidade ao regime; leia-se, maior crescimento segundo o 

pensamento  dominante  à  época.  Dentre  outros  fatores,  pode-se  citar  a  grande  liquidez 

internacional proporcionada pelos petrodólares e a intenção declarada por Geisel de realizar 

"uma distensão lenta, gradual e segura" do regime, considerada mais fácil de ser realizada 

em um ambiente de crescimento econômico (GIAMBIAGI et al., 2005).

No intuito de obter maior legitimidade às suas ações, foi adotada pelo governo uma 

estratégia de investimentos voltada à redução dos desequilíbrios regionais. Neste sentido, 

planejou e executou projetos em diversas localidades no país de onde, conseqüentemente, 

buscou o correspondente apoio político. Segundo Gremaud, Saes e Toneto Jr.(1997) vários 

são os exemplos desta estratégia, dentre eles o projeto siderúrgico em Itaqui (MA), os pólos 

petroquímicos em Camaçari (BA) e Rio Grande (RS), a usina de Itaipu (PA), a exploração 

de minérios em Carajás (PA), do carvão em Santa Catarina e o programa Pró-álcool em 

Alagoas e interior de São Paulo. 

O  apoio  ao  governo  também  veio  das  empreiteiras,  grandes  interessadas  nos 

vultosos  investimentos  governamentais,  e  do  setor  financeiro  nacional,  com  o  qual  o 

governo estabeleceu fortes vínculos, decorrentes da sua política de endividamento externo e 

de repasses de recursos consoante com o modelo de crescimento previsto.   

Atuando  dessa  forma  o  governo  esperava  conseguir  desenvolver  a  estrutura  da 

produção brasileira  de modo a possibilitar,  no longo prazo,  a redução da demanda por 

produtos importados e o aumento das exportações. Neste novo contexto, saldos positivos na 

balança comercial facilitariam saldos nas transações correntes, com os quais se honrariam 

os compromissos externos de endividamento. 

Consoante com a opção escolhida, o governo Geisel lançou em meados de 1974 o II 

PND (Plano Nacional  de  Desenvolvimento),  prevendo um ousado rol  de  investimentos 

públicos e privados a ser implementado até 1979. Os setores beneficiados no plano eram 

47 Nas eleições para o Congresso Nacional o Movimento Democrático Brasileiro (MBD) obteve um maior 
número de congressistas que o partido do governo, a Aliança Renovadora Nacional (ARENA).
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principalmente aqueles considerados como sendo limitadores do crescimento da economia 

nacional,  notadamente  infra-estrutura,  energia,  bens  de  capital,  insumos  básicos  e 

exportação  (GIAMBIAGI  et  al.,  2005).  Adicionem-se  ainda  setores  considerados 

estratégicos, como energia nuclear e telecomunicações (NASSIF, 1995). Na interpretação 

de Gremaud, Saes e Toneto Jr. (1997, p. 193): 

Embora o II PND possa ser encarado como uma continuidade da "substituição de importações", o 

ajustamento de longo prazo da economia significava completa mudança nas prioridades do processo 

de  industrialização  até  então  centrado  no  setor  de  bens  de  consumo duráveis,  em favor  de  um 

crescimento baseado no setor produtor de meios de produção. Note-se que esta alteração implicaria 

amplo reordenamento institucional, em termos de incentivos fiscais, política de gastos públicos e 

prioridades nas linhas de financiamento. Era uma ampla mudança na política industrial com impactos 

em termos de organização econômica.

Para  levar  a  cabo  seu  plano  de  desenvolvimento  o  governo  aumentou  seu 

endividamento externo, especialmente por meio das estatais, proporcionou maior oferta de 

recursos à iniciativa privada via BNDE, e passou a aplicar diversos instrumentos de política 

comercial consoantes com as necessidades de gerar menores déficits comerciais e executar 

a política  industrial.  Neste  sentido adotou diversas  medidas  institucionais,  com naturais 

reflexos nas políticas de comércio exterior e industrial, a respeito das quais se faz breve 

digressão a seguir.

Considerando  a  necessidade  de  conter  rapidamente  as  importações  para  fins  de 

melhoria  do  saldo  da  balança  comercial,  foram  aplicadas  sobretaxas  de  100  pontos  à 

importação de diversos produtos a partir  de 1974. Em outros casos, a partir de 1975, a 

política tarifária destinou-se a contribuir para a substituição das importações por produção 

doméstica, ocasião em que a sobretaxa sobre determinados bens alcançou índices menores 

de 30 pontos. 

No  entanto,  a  efetividade  do  controle  tarifário  foi  reduzida  em  função  da 

manutenção das diversas formas de concessão de isenções e reduções antes existentes, bem 

como em função dos novos regimes aduaneiros especiais que passaram a conceder novos 
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privilégios às importações. Na prática, o controle nas importações se operou combinando-

se tarifas e sobretaxas com outros mecanismos de controle não-tarifários (NASSIF, 1995). 

Dentre  os mecanismos  não-tarifários  pode-se citar  a  obrigatoriedade  de depósito 

compulsório, pelo prazo de 360 dias, para a emissão de guia de importação; e a divulgação 

pela  Cacex de  uma lista  de produtos48,  conhecida  como Anexo "C",  cujas  importações 

foram  suspensas  em  função  da  sua  essencialidade  ou  da  possibilidade  de  produção 

nacional. Tais medidas foram adotadas, respectivamente, em 1975 e 1976.

Objetivando o crescimento da indústria no país, o CDI estabeleceu, como critério 

básico à concessão de incentivos fiscais e financeiros aos projetos industriais, a necessidade 

destes procurarem incrementar ao máximo a participação da indústria nacional. Consoante 

com esta  política,  o  Conselho  fixou  índices  mínimos  de  nacionalização  para  que  bens 

produzidos  no país  pudessem ser  vendidos  ao governo.  Na mesma linha de raciocínio, 

apenas  as  empresas  que  detivessem  tais  índices  poderiam  receber  financiamentos  das 

agências governamentais (NASSIF, 1995).

Os  Acordos  de  Participação  Nacional  também  detiveram  importante  papel  na 

implementação da nova política  industrial.  A Cacex,  que desde o início dos anos 1970 

exercia o papel de coordenadora e homologadora desses acordos, passou a induzir  uma 

maior participação da indústria nacional no fornecimento de bens aos projetos sob análise, 

conforme  exigências  do  próprio  CDI.  Para  isto,  a  Carteira  passou  a  utilizar-se  das 

informações  disponíveis  em  seu  cadastro  da  produção  industrial  do  país.  Embora  tal 

cadastro fosse utilizado no exame de similaridade, tornado mais criterioso em função das 

novas diretrizes de política industrial, as informações nele constantes possibilitavam maior 

ingerência da Cacex no sentido de dotar os projetos a serem aprovados de maior índice 

nacionalização.

As exportações brasileiras também foram objeto de uma série de medidas indutoras 

do seu crescimento. No caso do regime de drawback, a Cacex passou a exigir melhores 

retornos em termos de exportações para a sua concessão. O financiamento via Finex foi 

48 A lista era atualizada periodicamente.
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expandido,  embora  alcançando  percentual  modesto  do  total  das  exportações,  e  os 

programas  Befiex,  predominantemente  direcionados  à  indústria  de  transporte, 

possibilitaram ganhos para as exportações de manufaturados. Por fim, cumpre registrar a 

criação  pela  Cacex  de  diversos  comitês,  com  a  participação  de  empresários  do  setor 

privado, destinados a avaliar e propor medidas para a melhoria das exportações. Na prática, 

tais comitês contribuíram para a formulação de políticas públicas para o setor. 

No governo Geisel as medidas adotadas proporcionaram um aumento expressivo 

nas exportações, partindo de US$ 7,95 bilhões em 1974, e alcançando os valores de US$ 

12,65 bilhões  em 1978 e  US$ 15,24 bilhões  em 1979,  num acréscimo de  90% para o 

período, passível de visualização no gráfico 22. A composição da pauta exportadora passou 

a incluir novos itens, dando seqüência ao seu processo de diversificação em conformidade 

com os objetivos da política econômica. 

   Fonte: IBGE (2008b). Estatísticas do Século XX.

A  agricultura  manteve  seu  processo  de  modernização,  expandindo-se  tanto 

intensivamente - maior grau de mecanização e uso de fertilizantes - como extensivamente, 

passando a ocupar cada vez mais áreas no centro-oeste. Para tal, contribuiu a manutenção 

dos incentivos criados no primeiro governo militar, como o crédito agrícola e a atuação da 

Embrapa. Novos produtos como a soja e, pouco depois, a laranja, passaram a fazer parte do 
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rol  dos  grandes  produtos  agrícolas  exportados  ao  lado  do  café.  Adicione-se  ainda  o 

programa Pró-Álcool, que incentivou a produção de combustível a partir da cana-de-açúcar, 

como uma alternativa ao consumo de petróleo.

No  caso  das  importações,  ressalvando-se  o  ano  de  1979,  cujas  importações 

alcançaram US$ 18,08 bilhões  -  em boa parte  devido à  segunda crise  do petróleo  e  a 

quebras de safras, que levaram o país a importar produtos básicos como arroz e feijão -, não 

houve grandes variações no seu volume entre 1974 e 1978, permanecendo ele próximo a 

média anual de US$ 12,3 bilhões. 

Tal constância foi uma clara manifestação de que os diversos mecanismos adotados 

pelo governo para o controle das importações  obtiveram êxito em, ao menos,  manter o 

mesmo volume de importação ao longo dos anos, mas não a ponto de tornar o saldo da 

balança comercial superavitário (até mesmo em função dos grandes volumes de petróleo 

importados  em uma economia  em expansão).  Este  permaneceu  deficitário  ao  longo do 

período, com uma pequena exceção em 1977 - quando apresentou um pequeno saldo de 

US$ 97 milhões-, encerrando o período com um déficit de US$ 2,82 bilhões em 1979. 

O II PND obteve êxito na sua intenção de alterar a estrutura econômica do país. A 

matriz industrial se aperfeiçoou, cobrindo segmentos antes carentes de produção como bens 

de capital, siderurgia, petroquímica, papel e celulose. A indústria nacional passou a deter 

melhores  condições  de  abastecimento  do  mercado  interno,  prosseguindo  o  processo  de 

substituição  de  importados  e  habilitando-se  a  exportar  mais  manufaturas  e  produtos 

intermediários (os reflexos desta mudança seriam mais sentidos na década de 1980).  A 

matriz energética foi alterada, conferindo maior importância à energia das hidrelétricas e 

incentivando-se  o  álcool  combustível,  em  detrimento  do  petróleo,  sem se  desmerecer, 

entretanto, os investimentos na sua prospecção. 

O  grande  propulsor  dos  investimentos  foi  o  "Estado-empresário"  por  meio  das 

estatais, que aumentaram sua participação na economia nacional à custa de endividamento 

externo. No gráfico 23 verifica-se que este cresceu muito no período, de US$ 17,2 bilhões 
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em 1974 para US$ 49,9 bilhões em 1979, conferindo grande vulnerabilidade externa ao 

país. 

  Fonte: Brasil, MF (2008c). Bacen.Séries Temporais.Dívida Externa.

Internamente,  houve  o  recrudescimento  das  taxas  de  inflação:  34,5% em 1974, 

46,5% em 1976  e  40,5% em 1978  (IGP-DI)  com os  problemas  que  lhe  são  inerentes 

(BRASIL, MF, 2008c) . A concentração de renda permaneceu e com ela o corolário de que 

primeiro seria  necessário fazer "crescer o bolo" para só então distribuí-lo.  Ao discorrer 

sobre o período assim fez Giambiagi et al. (2005, p. 107): 

 

Em suma, os objetivos (e as expectativas) de mudança estrutural que motivaram o II PND foram, em 

geral, alcançados. No entanto, os custos macroeconômicos desse êxito não foram desprezíveis. Sem 

dúvida,  parte  das  dificuldades  que marcaram a economia brasileira  na década  de 1980 pode ser 

atribuída à ousadia do II  PND - mais especificamente à ousadia da estratégia  de endividamento 

externo que a viabilizou. 

No  campo  da  política  o  governo  Geisel,  preocupado  em  evitar  o  avanço  da 

oposição49 e uma possível derrota nas eleições, editou um conjunto de medidas alterando o 

sistema eleitoral  em 1977 ("Pacote de Abril").  O mandato presidencial  foi ampliado,  as 

eleições indiretas para governador foram mantidas e o governo criou a figura do senador 

biônico,  a  ser  eleito  indiretamente  pelas  bancadas  estaduais  (um  de  cada  três).  A 
49 A oposição vencera as eleições para o Congresso Nacional em 1974 e as eleições municipais em 1976.
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configuração  das  bancadas  estaduais  foi  alterada,  conferindo  proporcionalmente  maior 

representatividade  aos  estados  do  Norte  e  Nordeste,  controlados  pela  Arena, 

contrabalançando as bancadas do Sul e Sudeste, dominadas pela oposição. 

Este conjunto de medidas conferiu maior sustentabilidade ao governo no Congresso, 

possibilitando a eleição do candidato do governo - General João Baptista de Figueiredo - 

para presidente ao final de 1978. Com a posse do presidente Figueiredo em março de 1979 

manteve-se  a  continuidade  do  processo  de  abertura  de  forma  gradual,  lenta  e  segura 

idealizado pelo regime autoritário. O último período de governo dos militares apresentaria, 

no entanto, grandes desafios políticos e econômicos.

3.5.3 Figueiredo e Sarney: mega-superávits e nova atuação da Cacex 

Ao iniciar seu governo o presidente Figueiredo deparou-se com um difícil quadro 

macroeconômico. A inflação se acelerava, a comunidade internacional demandava pelo fim 

dos subsídios às exportações (Rodada Tóquio do GATT) e os serviços da dívida externa 

eram  cada  vez  maiores,  pressionando  o  balanço  de  pagamentos.  Este,  conforme 

demonstrado  no gráfico 24,  apresentou  déficit  de US$ 3,2 bilhões  no primeiro  ano do 

governo.  Por  outro  lado,  havia  a  preocupação  em se  manter  os  níveis  de  crescimento 

econômico obtidos nos últimos anos à custa do endividamento externo. O apoio externo a 

este formato de crescimento, no entanto, dava sinais do seu esgotamento com a elevação 

dos juros internacionais. 
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  Fonte: Brasil, MF(2008c). Bacen.Séries Temporais.Balanço de Pagamentos.

As medidas iniciais adotadas pelo então Ministro do Planejamento, Mário Henrique 

Simonsen,  foram  de  cunho  restritivo.  Tais  medidas  objetivaram  restringir  os  gastos 

governamentais, os meios de pagamento, o crédito bancário e os incentivos às exportações. 

A  elas  se  combinou  a  desvalorização  progressiva  do  câmbio,  a  liberalização  das 

importações e a conseqüente desaceleração do crescimento econômico como forma de se 

combater a inflação e a situação desfavorável do balanço de pagamentos (BAER, 2002).  

Em meados de 1979 a situação se agravou com a segunda crise do petróleo que 

interrompeu  os  fluxos  de  capital  para  os  países  em  desenvolvimento,  causando  sérios 

problemas  externos  ao  país,  num  prenúncio  das  dificuldades  econômicas  que 

caracterizariam a década de 1980. Por decisão da OPEP o preço internacional do produto, 

que em 1978 encontrava-se na faixa de US$ 13,03 o barril, saltou para aproximados US$ 

30,00 o barril (BRITISH PETROLEUM, 2008). Os países industrializados reagiram a este 

movimento elevando seus juros para conter a inflação, conduzindo à retração da economia 

mundial e do próprio comércio internacional. 

Os reflexos sobre as contas externas brasileiras foram nefastos. A uma, pelo fato dos 

empréstimos externos brasileiros terem sido negociados durante o II PND, em boa parte, a 

taxas  flutuantes,  aumentando  as  despesas  com  o  pagamento  dos  serviços  da  dívida  e 
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deteriorando  as  transações  correntes.  A  duas,  pela  retração  da  economia  mundial  que 

tornava  mais  difícil  as  exportações  brasileiras,  especialmente  para  os  Estados  Unidos, 

grande importador de produtos brasileiros. E a três, pelo fato dos juros altos e as dúvidas 

quanto à capacidade dos países endividados honrarem suas dívidas dificultarem a obtenção 

de novos empréstimos para a rolagem da dívida (GIAMBIAGI et al., 2005).

Visando enfrentar  este  quadro agravado pela  crise  do petróleo,  juros  elevados e 

restrição  ao  crédito  externo,  Simonsen  sugeriu  a  adoção  de  novas  medidas  de  ajuste 

recessivo  à  economia.  As  resistências  dentro  e  fora  do  governo  foram muito  grandes 

levando a sua renúncia e a posterior nomeação do ministro Delfim Netto para o comando 

da economia.

Para conter o desequilíbrio externo, manter o crescimento da economia e combater a 

inflação, Delfim Netto adotou um pacote de medidas em dezembro de 1979 que incluía, 

dentre outras, as seguintes providências:

a) maxidesvalorização de 30% da moeda nacional, objetivando o redirecionamento da 

demanda para o mercado interno e o incentivo às exportações;

b) eliminação de alguns incentivos às exportações; 

c) eliminação de diversos benefícios e incentivos às importações até então concedidos 

pelo CDI e pela CPA;

d) eliminação do depósito compulsório nas importações;

e) expansão do crédito à agricultura, objetivando o abastecimento do mercado interno 

e a redução da inflação;

f) correção significativa das tarifas públicas; e 

g) criação da Secretaria Especial para as Empresas Estatais (Sest) para controle dos 

gastos e ações das estatais.
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As ações adotadas não surtiram o efeito desejado, em que pese a manutenção do 

crescimento do PIB, ainda sob os reflexos do II PND. A inflação, que em 1979 fora de 

77,2%, alcançou 110% em 1980 (IGP-DI) (BRASIL, MF, 2008c), e o déficit  comercial 

alcançou  valores  próximos  a  US$  2,8  bilhões  nesses  anos.  Os  serviços  da  dívida 

continuaram a crescer e o balanço de pagamentos, sem poder contar com saldos positivos 

do comércio exterior e da conta de capitais, tornou-se ainda mais deficitário (vide gráfico 

24).

O governo resolveu alterar a estratégia de combate aos desequilíbrios da economia a 

partir de 1981, adotando medidas explicitamente recessivas caracterizadas por uma política 

monetária  restritiva  e  de  juros  altos.  Dentre  seus  objetivos  se  encontrava  a  redução da 

demanda  interna  e  o  aumento  das  exportações,  de  forma  a  obter  melhores  saldos 

comerciais. Os saldos da balança comercial tornaram-se superavitários, influenciados pela 

redução das importações e pela capacidade industrial  instalada pelo II PND; mas não a 

ponto de conseguirem reverter a situação crítica do pagamento dos serviços da dívida, do 

balanço de pagamentos e da perda de reservas cambiais. (GIAMBIAGI et al., 2005).

A  moratória  do  México  e  as  dificuldades  crescentes  em  obter  capital  externo 

levaram o país a recorrer ao FMI no final de 1982, no que seria uma tônica na economia 

brasileira  durante  vários  anos  (GIAMBIAGI et  al.,  2005).  Fruto  desse  novo cenário,  a 

política monetária tornou-se mais restritiva, a carga tributária foi elevada e os investimentos 

governamentais  foram reduzidos.  Compondo o rol  de novas medidas,  adicione-se ainda 

uma  nova  maxidesvalorização  de  30%  no  início  de  1983,  objetivando  melhoras  nas 

exportações. 

A política  comercial  foi  objeto  de  transformação  substantiva  nos  anos  1980.  O 

pacote do final de dezembro de 1979, de certo influenciado pela Rodada Tóquio do GATT, 

prenunciou um conjunto de ações direcionadas a mudanças no padrão do comércio exterior 

brasileiro.  As medidas procuraram torná-lo menos protecionista,  de forma a estimular  a 

eficiência produtiva da indústria nacional e o seu melhor desempenho exportador (NASSIF, 

1995).
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No entanto, a elevação dos juros internacionais e a conseqüentemente deterioração 

do balanço de pagamentos, já em 1980, levou ao abandono das medidas liberalizantes do 

comércio  exterior  brasileiro.  Visando  ajustar  as  contas  externas,  o  governo  promoveu 

gradativamente  alterações  na  política  comercial  tornando-a  desvinculada  da  política 

industrial, como o fora durante décadas.

Os instrumentos de política comercial foram então direcionados para a obtenção de 

mega-superávits  comerciais,  havendo um recrudescimento das barreiras tarifárias e não-

tarifárias. A diferença é que agora elas não eram mais destinadas ao desenvolvimento de 

política industrial, mas sim à redução ao máximo possível das importações e a elevação ao 

máximo das exportações.

Nas importações foram adotadas várias medidas restritivas, a começar pela política 

tarifária  que  se  valeu  da  adoção  das  sobretaxas.  Conjugada  a  esta  foi  estabelecida  a 

cobrança do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF) nas importações 

e fixados prazos mínimos para o seu financiamento, sem o que as licenças de importação 

não  seriam concedidas  pela  Cacex.  A  definição  dos  prazos  mínimos  de  financiamento 

limitava as compras à vista, dificultando as operações no mercado internacional - adverso à 

concessão de crédito -, e favorecendo a obtenção de saldos positivos na balança comercial. 

A partir de 1980 a Cacex passou a deter maiores poderes no controle administrativo 

das importações, aumentando suas restrições a estas50. A Carteira foi autorizada a suspender 

importações (Anexo "C") para resguardar o interesse da economia nacional no equilíbrio da 

balança comercial, bem como passou a ser encarregada da operacionalização do Programa 

de Importação (PIM). Com base neste programa a Cacex estipulava o volume "financeiro" 

de importação permitido a cada ano, distribuindo cotas entre as empresas importadoras, 

inclusive àquelas demandantes de incentivos e benefícios do Befiex, drawback, Aladi etc.

Adicione-se  a  esses  controles  na  importação  a  manutenção  do  exame  de 

similaridade,  tornado  mais  rígido  em  função  dos  objetivos  de  obtenção  de  superávit 

50 Resolução Concex n.° 125, de 5 de agosto de 1980.
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comercial - e não mais como decorrência de uma política industrial-, e a manutenção dos 

acordos de participação, embora em menor número, já que as prioridades econômicas eram 

diversas daquelas que originaram o instrumento. Conforme NASSIF (1995), o único setor 

para o qual houve uma política industrial determinada foi o de informática. Mesmo assim, 

esta política também restringia as importações.

No caso das exportações, além da política de desvalorização cambial, ressalte-se a 

utilização crescente  do regime de drawback para incentivá-las,  bem como o retorno de 

alguns de seus subsídios como o crédito-prêmio. Pelo lado dos financiamentos, no entanto, 

o Finex teve sua atuação reduzida face à carência de recursos governamentais.

No período de 1980 a 1984 as políticas recessivas visaram a obtenção de superávits 

para o pagamento  dos juros  das dívidas  externa51 de  forma a reduzir  a vulnerabilidade 

externa do país.  Conforme se verifica  no gráfico 22, as medidas  adotadas efetivamente 

contribuíram  para  a  obtenção  de  grandes  superávits  comerciais  em  1983  e  1984, 

respectivamente de US$ 6,47 bilhões e US$ 13,09 bilhões, ao se combinarem exportações 

crescentes e importações decrescentes, revertendo uma tendência de saldos negativos da 

década anterior. 

No  entanto,  internamente,  os  seus  aspectos  negativos  se  apresentaram:  (1)  os 

investimentos foram reduzidos, (2) as taxas inflacionárias subiram, alcançando 223% em 

1984 pelo (IGP-DI) (BRASIL, MF, 2008c), (3) a dívida interna cresceu, e (4) a economia 

apresentou recessão, ou diminuto crescimento, no período de 1981 a 1983 (-4,3 %, 0,8% e 

-2,9%) (IBGE, 2008), contribuindo para a retração das importações.

51 A dívida interna também demandava grandes recursos.
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            Fonte: Brasil, MF(2008c).Bacen.Séries Temporais e Indicadores de Conjuntura.

Conforme se verifica no gráfico 25 a economia voltou a crescer a partir de 1984 

(5,4%),  particularmente  influenciada  pelo  aumento  vertiginoso  das  exportações, 

possibilitado, em boa medida, pelos bons reflexos do II PND, pela desvalorização cambial 

do ano anterior e pela recuperação da economia mundial (BAER, 2002).

No campo da política crescia o movimento pelas "Diretas Já", impulsionado pela 

derrota do governo nas eleições para governadores dois anos antes (1982) e pelas críticas à 

política econômica. A eleição para a presidência da República, entretanto, se operou pela 

via  indireta,  sendo  eleito  Tancredo  Neves.  Graves  problemas  de  saúde  e  o  posterior 

falecimento de Tancredo fizeram com que José Sarney assumisse, em março de 1985, com 

a incumbência de realizar a transição para a democracia.

O início da Nova República é caracterizado por uma economia em crescimento, 

acompanhada da melhoria das contas externas e de uma inflação bem elevada, no patamar 

de 220% ao ano (IGP-DI) (BRASIL, MF, 2008c).  Sendo assim, o principal objetivo da 

política  econômica  implementada  pelo  governo  Sarney  passou  a  ser  naturalmente  o 

combate à inflação. A forma de fazê-lo é que era o problema.
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As soluções apresentadas para reduzir a inflação oscilaram entre medidas ortodoxas 

e  idéias  de  cunho  mais  heterodoxo.  Após  um período  inicial  em que  prevaleceram as 

primeiras, com resultados pouco expressivos no combate à inflação, a política econômica 

alterou seu rumo na direção  de medidas  heterodoxas.  Em fevereiro de 1986 o governo 

adotou o Plano Cruzado para tentar combater a inflação e desindexar a economia, ao qual 

se seguiram o Plano Cruzado II , o Plano Bresser em 1987 e o Plano Verão em 1989.   

Nos três primeiros anos do governo Sarney o PIB prosseguiu na sua trajetória de 

crescimento iniciada em 1984, quando então inverteu esta tendência passando a apresentar 

um comportamento  cíclico.  Na  média  para  o  período,  o  produto  interno  alcançou  um 

crescimento  de  4,4%52,  em  muito  sustentado  no  crescimento  das  exportações 

“patrocinadas” por ajustes cambiais. 

Após a piora das contas externas, que levou ao anúncio da moratória no início de 

1987 e à renegociação da dívida, o balanço de pagamentos voltou a ser superavitário em 

US$ 1  bilhão,  invertendo  a  posição  deficitária  de  US$ 3,8  bilhões  no  ano anterior.  A 

inflação,  no entanto,  permaneceu,  não obtendo sucesso os  diversos  planos  econômicos. 

Após um breve declínio em 1986, ela aumentou de forma persistente atingindo o índice de 

1.782%  no  ano  de  1989.  Tal  elevação  influenciou  negativamente  o  crescimento  da 

economia,  conforme  se  demonstra  no  gráfico  25,  que  só  não  foi  pior  em  função  do 

comportamento positivo das exportações.

O saldo da balança comercial, favorecido pelo aumento das exportações a partir do 

mesmo  ano,  evoluiu  favoravelmente  contribuindo  para  a  melhora  das  contas  externas. 

Conforme se mostra no gráfico 26 este saldo alcançou US$ 19,2 bilhões em 1988 e US$ 

16,1  bilhões  em  1989;  contribuindo  para  um saldo  positivo  de  US$  1,03  bilhões  nas 

transações correntes. 

52 Ao aumento das exportações (média de 6,3% ao ano),  inclusive, é creditado o crescimento do produto 
interno (GIAMGBIAGI et al., 2005).
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                Fonte: Brasil, MF(2008c). Bacen.Séries Temporais.Balança Comercial.

O aumento das exportações na segunda metade dos anos 1980, todavia, deve ser 

avaliado com cautela. Frente às dificuldades macroeconômicas do período todo um aparato 

de  apoio  às  exportações  foi  sendo  reduzido  e  desmontado,  fazendo  com  que,  na  sua 

essência, a qualidade e a diversificação da pauta exportadora retrocedessem com prejuízos 

para  a  sua  performance  futura.  Ao final  da  década  de  1980 e  início  dos  anos  1990 o 

dinamismo das exportações havia se reduzido, com importantes perdas de market-share dos 

produtos industriais  no mercado internacional.  Neste sentido,  assim se pronuncia  Veiga 

(2007, p. 74):

Na segunda metade dos anos 1980, a deterioração da situação macroeconômica e o crescimento da 

inflação comprometem o desempenho presente e futuro das exportações ao determinar a tendência 

recorrente  à  queda  das  taxas  de  câmbio  reais,  a  queda  das  taxas  de  investimentos  e  o 

desmantelamento do aparato institucional e financeiro de apoio às exportações.

Todos os  indicadores  de competitividade  utilizados por  Bonelli  (...)  sancionam a constatação  de 

perda de rentabilidade da atividade exportadora a partir de meados dos anos 1980, e o esgotamento, a 

partir de então, do efeito “competitividade” sobre o desempenho das exportações brasileiras (...) 

A  perda  do  dinamismo  das  exportações,  sobretudo  no  caso  dos  manufaturados,  interrompe  o 

processo  de  diversificação  da  pauta  de  produtos  e  de  redução  da  participação  de  produtos 

agropecuários  (café  solúvel,  carne bovina industrializada,  madeira e fios/tecidos de algodão).   O 

crescimento observado na década de 1970 da participação de bens de capital mecânicos e elétricos e 
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de material de transporte na pauta de exportações também não se sustenta durante a década de 1980 

e, sobretudo, na segunda metade desta.

A  política  comercial  do  governo  Sarney,  embora  no  início  tenha  permanecido 

praticamente a mesma do seu antecessor -  vinculada à obtenção de mega-superávits  na 

balança comercial -, apresentou sinais de mudanças a partir de 1987. Neste ano, a CPA 

apresentou  uma  proposta  de  redefinição  dos  instrumentos  de  política  utilizados  para  o 

comércio exterior, considerados excessivos e prejudiciais ao desenvolvimento da indústria 

nacional. 

Na  visão  da  Comissão  a  manutenção  do  aparato  protecionista,  além  de  não 

incentivar  o  aumento  da  competitividade,  levaria  o  parque  industrial  nacional  à 

obsolescência  em  pouco  tempo.  Como  solução  foi  sugerido  o  rearranjo  dos  diversos 

benefícios  e  incentivos  concedidos,  a  eliminação  de  diversos  regimes  aduaneiros,  a 

extinção  de  alguns  tributos  na  importação,  a  eliminação  gradativa  das  barreiras  não-

tarifárias  e  a  prevalência  da  proteção  tarifária  no  comércio  exterior  (NASSIF,  1995,  e 

KUME, 1990).

Decorrente desta discussão o governo estabeleceu uma nova política industrial em 

198853, objetivando a modernização e o aumento da competitividade do parque industrial 

do país. Para isso previu os instrumentos a seguir:

   

a) Programas Setoriais Integrados: destinados a melhorar a competitividade industrial 

e eliminar  pontos de estrangulamento no atendimento ao mercado nacional e no 

alcance das metas de exportação;

b) Programas  de  Desenvolvimento  Tecnológico  Industrial:  destinados  a  capacitar 

tecnologicamente o processo produtivo e a gestão das empresas; e

c) Programas  Especiais  de  Exportação  (Programa-BEFIEX):  com  a  finalidade  de 

incrementar as exportações e o saldo global da divisas.

53 Decreto-lei n.° 2.433, de 19 de maio de 1988.
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Em linhas gerais os programas acima eram alicerçados na concessão de uma série 

de  benefícios  e  incentivos  por  parte  do  governo,  atribuindo-se  ao  CDI,  que  foi 

conjuntamente reorganizado e fortalecido institucionalmente, a sua administração.

Com a decretação dessa política  o governo Sarney procurou resgatar a conexão, 

ausente desde o início da década, entre a política industrial e a de comércio exterior. No 

entanto, as pressões políticas pela manutenção do status quo foram muitas. Entre o projeto 

inicial e a publicação da política foram feitas várias alterações, adotando o governo uma 

solução  intermediária,  mantendo  privilégios  e  regimes  aduaneiros  especiais  antes 

destinados a desaparecerem, e pouco alterando a estrutura tarifária (KUME, 1990). 

Como  resultante  desse  processo  o  país  passou  a  conviver  com  uma  política 

industrial  que  se  valeria  dos  mesmos  mecanismos  de  proteção  utilizados  ao  longo  da 

década, notadamente não-tarifários e, por vezes, não tão seletivos como seria desejável. O 

objetivo de dotar o país com uma política comercial alicerçada na proteção tarifária e que 

"forçasse"  uma  maior  competitividade  das  indústrias  nacionais  pela  via  da  competição 

internacional, ainda que diante dos avanços obtidos, ficaria sobrestada.

Institucionalmente, a Cacex perdeu sua prevalência na formulação e implementação 

da política de comércio exterior, função por ela exercida por praticamente duas décadas, 

primeiro vinculada à política industrial e após, por necessidade e decisão de governo, à 

obtenção  de  mega-superávits  comerciais.   A  Carteira  permaneceu  administrando  um 

conjunto de barreiras não-tarifárias como o Anexo "C", os programas de importação e os 

acordos  de  participação,  mas  a  condução da política  industrial  e  suas  conexões  com a 

política de comércio passaram a ser feitas pelo CDI.

3.6 Segunda abertura dos portos, Plano Real e Investment Grade 

142



3.6.1 Governos Collor e Itamar: liberalização comercial

O início dos anos 1990 é marcado politicamente pela posse do Presidente Fernando 

Collor  de  Mello,  eleito  pelo  voto  direto  trinta  anos  após  a  última  eleição  presidencial 

decidida desta forma pela população. A inflação nos três primeiros meses oscilava entre 

70% e 80% (IGP-DI) (BRASIL, MF, 2008c); e o cenário era caracterizado ainda por forte 

indexação,  cujas  origens  remontam  ao  início  do  governo  militar,  e  pela  estagnação 

econômica herdada da década de 1980. Visando combater a inflação o governo Collor, tão 

logo assumiu o poder em março de 1990, adotou um plano econômico alicerçado num 

conjunto de medidas que previa (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JR., 2004): 

a) reforma monetária, destinada à redução da liquidez da economia inclusive mediante 

bloqueio de depósitos e contas de poupança; 

b) reforma administrativa e fiscal voltada para a obtenção de superávit nas contas do 

governo,  nela  incluindo-se  um  programa  de  privatizações  e  a  melhoria  dos 

instrumentos de fiscalização e de arrecadação; 

c) congelamento de preços e desindexação de salários;

 

d) mudança no regime cambial para taxas flutuantes; e 

e) alteração da política comercial, dando origem à liberalização do comércio exterior 

brasileiro. 

As iniciativas adotadas pelo governo Fernando Collor refletiram de certa forma as 

orientações do Consenso de Washington, que recomendava a adoção de um conjunto de 

medidas  pelos países em desenvolvimento como forma de reencontrarem o caminho do 

crescimento  econômico.  Em  linhas  gerais,  as  propostas  deste  Consenso  objetivavam 

conferir  disciplina  fiscal  aos  países,  reduzir  fortemente  a  participação  do  Estado  na 

economia  e  promover  ampla  liberalização  financeira  e  comercial  (GIAMBIAGI  et  al., 

2005).
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A liberalização comercial se deu de forma unilateral, e representou uma mudança de 

paradigma no histórico da política industrial e de comércio exterior brasileira. De forma 

diferente das políticas até então implementadas no país, que sempre objetivaram manter 

protegido o mercado interno da concorrência externa, a política liberalizante do governo 

Collor procurou induzir o aumento da competitividade das empresas nacionais pela via da 

competição internacional (VEIGA, 2007; e GIAMBIAGI et al.,  2005). No âmbito desta 

nova  Política  Industrial  e  de  Comércio  Exterior  (PICE)  foram  adotadas  as  seguintes 

medidas (NASSIF, 1995; e GREMAUD et al. 2004):

 

a) eliminação  de  boa  parcela  das  isenções  e  reduções  aplicadas  aos  impostos  de 

importação e sobre produtos industrializados;

b) eliminação de diversos incentivos às exportações, contribuindo para a redução dos 

gastos do governo;

c) extinção  do Anexo “C” (produtos com importação  suspensa),  dos  programas  de 

importação por empresa (PIM) e da exigência de financiamento internacional para 

as compras externas acima de determinados valores; e

d) reforma  das  tarifas  aduaneiras,  prevendo  a  redução  gradual  das  alíquotas  de 

importação até 1994, dando prosseguimento ao movimento iniciado a partir de 1988 

pelo governo Sarney.   

O Plano Collor obteve relativo sucesso no combate à inflação nos primeiros meses, 

conseguindo reduzi-la ao patamar de 10% mensais, a custa, no entanto, de forte retração da 

economia.  No  segundo  semestre  de  1990,  no  entanto,  o  recrudescimento  da  inflação 

induziu  a  uma  forte  apreciação  do  câmbio  que,  combinada  com  a  política  comercial 

liberalizante das importações e com a redução dos incentivos às exportações, deteriorou o 

saldo da balança comercial.  

Frente à escassez de fluxos de capitais que pudessem compensar a redução do saldo 

da balança comercial  e o saldo negativo das transações correntes,  optou o governo por 
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desvalorizar  fortemente  a  moeda  nacional  na  busca  de  melhores  saldos  nas  trocas 

comerciais do país com o exterior. Tal fato acabou contribuindo ainda mais para o aumento 

da  inflação,  levando  o  governo  a  lançar  no  início  de  1991  o  Plano  Collor  II,  menos 

ambicioso que o primeiro, objetivando conter a inflação em patamares mensais próximos a 

20% (GREMAUD, VASCONCELLOS e TONETO JR., 2004).

Um conjunto de denúncias levou ao impeachment do Presidente Collor em outubro 

de 1992, assumindo o comando do país o Presidente Itamar Franco. Em seu governo, sob o 

comando do então Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, foi desenvolvido o 

Plano Real que viria a conferir o controle da inflação no decorrer dos anos seguintes. 

O Plano Real,  segundo Giambiagi  et  al.  (2005),  foi  concebido em três  fases.  A 

primeira fase foi destinada ao ajuste fiscal das contas públicas, utilizando-se o governo para 

tal (1) do Plano de Ação Imediata (PAI), lançado em maio de 1993 e destinado ao corte e 

controle de gastos; (2) da criação do Imposto Provisório sobre Movimentação Provisória 

(IPMF) para o aumento da arrecadação em julho de 1993; e (3) da instituição do Fundo 

Social  de  Emergência  (FSE)  em fevereiro  de  1994,  que  permitiu  a  desvinculação  das 

receitas do governo, permitindo-lhe maior liberdade na sua utilização.   

Na segunda fase do plano, iniciada em março de 1994, foi implementada a Unidade 

Real de Valor (URV) destinada à desindexação da economia e, no decorrer da terceira, 

iniciada no final de junho de 1994, foi adotada a âncora cambial, num ambiente de reservas 

internacionais de US$ 40 bilhões e grande liquidez internacional, permitindo maior controle 

dos preços internos via facilitação e aumento das importações.  

Em linhas gerais, tem-se que no decorrer dos governos Collor e Itamar o produto 

interno apresentou forte retração no primeiro ano (-4,4% em 1990), permaneceu estagnado 

nos dois anos seguintes e voltou a apresentar taxas de crescimento de 4,9% e 5,9% em 1993 

e  1994,  já  sob  a  égide  do  Plano  Real  (vide  gráfico  25).  A  oscilação  do  PIB,  o 

comportamento da demanda interna e a variação da taxa de câmbio ajudam a explicar os 

efeitos tardios da liberalização comercial no volume das importações e o comportamento da 

balança comercial no período.
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Como visto, nos anos iniciais do governo Collor a economia foi caracterizada por 

medidas destinadas ao combate à inflação, por uma demanda doméstica retraída e por um 

câmbio desvalorizado. Conforme apresentado no gráfico 27 a combinação destes fatores 

contribuiu para que as exportações apresentassem uma trajetória ascendente (mesmo na 

ausência de qualquer prioridade na sua política comercial), as importações permanecessem 

praticamente estagnadas e os saldos comerciais permanecessem positivos. Com a entrada 

em vigor do Plano Real, a partir de 1993, esta situação se alterou. A moeda se apreciou, a 

demanda interna se aqueceu,  a economia voltou a crescer;  e os efeitos da liberalização 

comercial do início dos anos 1990 passaram a ser sentidos com o aumento acentuado das 

importações e a redução do saldo comercial, o qual se apresentaria negativo já no início do 

governo seguinte (VEIGA, 2007).

                Fonte: Brasil, MF(2008c). Bacen.Séries Temporais.Balança Comercial.

No  campo  das  negociações  envolvendo  o  comércio  internacional,  o  período  é 

marcado pela  assinatura do Tratado de Assunção em março  de 1991, dando origem ao 

Mercado Comum do Sul (Mercosul) formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai; 

bem como pelo  encerramento  das  negociações  da  Rodada  Uruguai  e  pela  conseqüente 

assinatura  do  Acordo  de  Marraqueche  em  1994,  que  estabeleceu  novas  bases  para  o 

comércio internacional com a criação da OMC.
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Institucionalmente, o contexto no qual se operava a política comercial brasileira foi 

alterado de forma considerável  com a extinção da Cacex no início da década de 1990, 

levada  a  efeito  num ambiente  de  ampla  reorganização  do aparelho  do Estado que  deu 

origem ao super Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (MEFP). As atribuições 

operacionais  da Carteira  foram transferidas  para  o  Departamento  de  Comércio  Exterior 

(Decex), subordinado à Secretaria Nacional de Economia do MEFP. Ao super Ministério 

passou a caber a formulação e a execução da política  industrial  e de comércio exterior 

(VEIGA E IGLESIAS, 2002). Ao definir este momento vivido pelo país, que redundou na 

extinção da Cacex e no surgimento de novos desafios, assim o fizeram os mesmos autores 

(2002, p.58): 

A  extinção  da  Cacex  ocorreu  simultaneamente  a  uma  ampla  redefinição  do  quadro  em  que  é 

formulada e implementada a política brasileira de comércio exterior: novos condicionantes externos 

(as  regras  da  OMC  e  os  compromissos  do  Mersosul)  e  internos  (os  esforços  de  ajuste  fiscal) 

restringiram  drasticamente  as  perspectivas  de  continuidade  das  políticas  de  exportação  então 

vigentes,  ao  passo  que  a  abertura  comercial  redefiniu  prioridades  e  instrumentos  no  âmbito  da 

política de importação.

Alimentada  pelo  ideário  neoliberal,  a  realização  de  uma  espécie  de  “segunda 

abertura dos portos” de forma unilateral obrigou ao país a se deparar abruptamente com um 

novo contexto de competição e busca de competitividade internacional. Se, por um lado, tal 

abertura ocasionou problemas para algumas indústrias nacionais que não tiveram tempo 

para se adaptarem a este novo ambiente de competição, por outro, houve uma corrida do 

parque industrial nacional para adquirir maior competitividade, qualidade e eficiência, com 

benefícios para a população brasileira e para a recuperação do comércio exterior brasileiro 

anos mais tarde. 

Pelo lado das exportações, o país permaneceu perdendo participação nos principais 

mercados mundiais para seus produtos industrializados. Além da extinção da Cacex, que 

durante  um  quarto  de  século  havia  conduzido  a  política  comercial  de  incentivo  às 

exportações,  ajudam  a  compor  o  cenário  de  abandono  dessa  política  a  eliminação  de 

subsídios fiscais  e a desativação dos programas Befiex,  permanecendo em vigor apenas 
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aqueles  já  aprovados  (VEIGA,  2007).  Mesmo  diante  da  manutenção  do  tratamento 

diferenciado da receita das exportações pelo Imposto de Renda, da isenção54 do IPI e do 

ICMS nas exportações  de manufaturados,  da manutenção do regime de drawback, bem 

como das  tentativas  de  se  montar  uma  estrutura  de  financiamento  às  exportações;  não 

houve,  por parte  dos governos Collor  e Itamar,  maiores  iniciativas  para a elaboração  e 

implementação de uma política de exportação robusta e coordenada com as demais. 

Sem dispor de um órgão que pudesse exercer a coordenação interministerial  das 

ações voltadas às exportações e importações, e inserido num cenário onde prevaleceram 

como  principais  temas  econômicos  o  ajuste  fiscal  e  o  combate  à  inflação  -  ao  qual 

interessava  importações  mais  livres  e  baratas-,  o  direcionamento  político  do  comércio 

exterior brasileiro foi deixado meio que à deriva por um bom período, não se encontrando 

ele  no  rol  das  principais  prioridades  do  governo.  Criou-se,  assim,  um  hiato  de 

aproximadamente cinco anos na condução coordenada da política comercial brasileira, o 

qual  viria  a  ser  “resolvido”  em parte  apenas  em 1995,  com a  criação  da  Camex  pelo 

governo Fernando Henrique.

3.6.2 Governos FHC: ajuste fiscal, Camex e retomada das exportações

Alavancado politicamente pelo fato de ter conduzido como Ministro da Fazenda a 

elaboração  e  implantação  das  primeiras  medidas  do  Plano  Real,  foi  eleito  Fernando 

Henrique Cardoso para a Presidência em 1994. 

O governo FHC deparou-se logo no seu primeiro ano de mandato com um quadro 

formado  (1)  por  superaquecimento  da  economia,  trazendo  preocupações  de  que  um 

aumento excessivo da demanda pudesse elevar a inflação; (2) pelo desenrolar da crise do 

México, iniciada no final de 1994, que levantou suspeitas quanto aos regimes rígidos de 

câmbio adotados por países emergentes como o Brasil; (3) pela tendência de redução da 

entrada de capitais, em função da instabilidade do ambiente externo, com a conseqüente 

54 Na se aborda aqui o mérito da melhor terminologia jurídica a ser utilizada na referência ao tratamento do 
IPI e do ICMS, se isenção ou imunidade. O autor optou por usar o termo isenção por ser este o utilizado 
comumente nos textos de comércio exterior.
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queda das  reservas  internacionais  do país;  e  (4)  por  uma resistência  da inflação  em se 

reduzir (GIAMBIAGI et al., 2005). 

Para fazer frente a este quadro adverso e manter a inflação sob controle, o governo 

adotou inicialmente, em março de 1995, medidas de restrição ao crédito e elevou os juros 

para conter a demanda interna.  O câmbio foi  levemente desvalorizado,  adotando-se um 

regime  de  bandas  cambiais  com pequenas  oscilações,  mas  não  a  ponto de  mitigar  sua 

considerável apreciação acumulada desde o início do Plano Real. 

Premido pela  necessidade  de melhorar  os  saldos  comerciais  em um contexto de 

retração dos financiamentos externos (devido à crise do México), expectativas negativas 

para  o  saldo  da  balança  comercial  nos  anos  seguintes  (a  expansão  da  demanda  e  a 

apreciação  do  câmbio  induziam  o  aumento  das  importações),  e  novas  condicionantes 

oriundas  dos  acordos  do Mercosul  e  da  OMC (reguladoras  de subsídios,  investimentos 

etc.),  o governo FHC deu início a um conjunto de esforços para remontar a política de 

exportação e, por conseguinte, a própria política comercial do país. 

Segundo Veiga (2007), os três componentes principais utilizados pelo governo neste 

processo  foram  (1)  a  criação  da  Camex;  (2)  as  medidas  de  desoneração  tributária  às 

exportações;  e  (3)  o  redirecionamento  e  fortalecimento  dos  mecanismos  públicos  de 

financiamento e seguro às exportações.

A criação da Camex no início do governo FHC foi motivada pela necessidade de 

dotar o país de melhor coordenação institucional dos diversos ministérios e órgãos com 

poder decisório no comércio exterior brasileiro. Objetivou-se, assim, conferir as condições 

necessárias  para  a  elaboração  da  política  comercial  do  país,  atribuindo-se  à  Câmara  a 

missão de formular as políticas e coordenar as atividades relativas ao comércio exterior de 

bens e serviços. 

Passados  aproximadamente  cinco  anos  da  extinção  da  Cacex,  o  país  voltava  a 

possuir um fórum interministerial, conferindo-se novo  status ao comércio exterior dentro 

do  organograma  da  administração  pública  brasileira. Com  a  contribuição  deste  fórum 
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colegiado  foram  desenvolvidas  durante  o  primeiro  governo  FHC  diversas  medidas  de 

incentivo  às  exportações,  dentre  elas,  a criação  da Seguradora Brasileira  de Crédito  de 

Exportação (SBCE) e da Agência de Promoção à Exportação (APEX) em 1997; e a criação 

do Programa Especial de Exportações (PEE) em 1998, a respeito dos quais se fará breve 

digressão a seguir.

A criação da SBCE objetivou oferecer seguro às exportações brasileiras de forma a 

garantir  ao exportador  o  recebimento  das divisas  correspondentes  as suas  operações.  O 

seguro, conjuntamente com o financiamento e o próprio exportador, compõem o tripé das 

vendas  externas.  A  empresa  possui  atualmente  como  acionistas  o  Banco  do  Brasil,  o 

BNDES, a Bradesco Seguros, a Sul América Seguros, a Minas Brasil Seguros, a Unibanco 

Seguros e a Coface (Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur).

A  APEX  foi  instituída  em  1997,  inicialmente  como  uma  gerência  especial  do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), tendo como objetivo 

implementar uma política para estimular a exportação de produtos brasileiros pelas micro e 

pequenas  empresas,  buscando  assim  diversificar  a  pauta  exportadora  e  desenvolver  a 

“Marca Brasil” no exterior. Posteriormente, já no governo Lula, passou a ser denominada 

de Apex-Brasil, constituindo-se em um Serviço Social Autônomo ligado ao MDIC, o que 

lhe conferiu maior autonomia gerencial e financeira para executar a política de promoção 

comercial das exportações. 

Encerrando esta breve digressão, tem-se o PEE que foi um programa criado com o 

objetivo  de  expandir  as  exportações  brasileiras  e  implantar  a  “cultura  exportadora”  no 

empresariado nacional. Na sua implantação foi adotada uma estrutura matricial envolvendo 

gerentes temáticos por parte do governo e gerentes setoriais  privados, conformando um 

ambiente de diálogo e interação entre o público e o privado na busca de soluções para o 

incremento das exportações.

Retornando-se aos componentes da reestruturação da política de exportação operada 

pelo governo FHC, tem-se o seu segundo componente que diz respeito à desoneração das 

exportações. Como visto, o aparato de incentivos e benefícios fiscais montado ao longo das 
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décadas de 1960 e 1970 foi sendo reduzido ao longo da década de 1980 e início dos anos 

1990. Um dos reflexos deste processo foi o aumento do viés anti-exportador da economia 

nacional  no que diz  respeito  ao seu sistema tributário.  Procurando mitigar  esse viés,  o 

governo FHC operou diversos movimentos de desoneração das exportações, ressaltando-se 

dentre eles a eliminação da incidência do ICMS nas exportações de produtos primários e 

semimanufaturados com a publicação da Lei Kandir em 199655, e a instituição do crédito 

presumido do IPI no mesmo ano56.

O  terceiro  componente  adotado  foi  o  fortalecimento  dos  mecanismos  de 

financiamento público e seguro às exportações. Segundo Veiga (2007), foi neste terceiro 

componente que o governo adotou as principais medidas para o fortalecimento da política 

de exportação. Neste sentido, promoveu a partir de 1996 a reestruturação do Programa de 

Financiamento para Máquinas e Equipamentos para Exportação (Finamex) e do Programa 

de  Apoio  à  Exportação  (PROEX),  dotando-os  de  mais  recursos  orçamentários  e 

modalidades  de apoio  aos  exportadores.  Ajudando a  compor  este  conjunto de  medidas 

financeiras de apoio às exportações, foi criado o Fundo de Garantia das Exportações (FGE) 

em 1997, com finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas operações 

de Seguro de Crédito à Exportação (SCE).

O Finamex, que havia sido criado em 1991 para financiar as exportações do setor de 

bens de capital, foi transformado em BNDES-Exim em 199757, passando, a partir de então, 

a ampliar  o leque de setores apoiados e  a dispor de mais  recursos e  programas para o 

financiamento das exportações.  Já o PROEX, que também fora criado em 1991 com o 

objetivo  de  proporcionar  às  exportações  brasileiras  condições  de  financiamento 

equivalentes as do mercado internacional, foi dotado com mais recursos orçamentários por 

parte do Tesouro Nacional. Em ambos predominou a intenção de tornar o financiamento às 

55 Lei Complementar n.º 87, de 1996.
56 O Crédito Presumido do IPI é um incentivo fiscal destinado ao “ressarcimento” à empresa produtora e 
exportadora das contribuições para o PIS/PASEP e Confins incidentes sobre determinados produtos e serviços 
utilizados no seu processo produtivo. A sistemática hoje em vigor tem por base a Lei n.º 9.363, de dezembro 
de 1996, que instituiu o crédito presumido nos moldes atuais. Posteriormente, a Lei n.º 10.276, de setembro 
de  2001,  estabeleceu  uma forma  alternativa  para  o  cálculo  deste  crédito  presumido,  cabendo  a  empresa 
produtora e exportadora escolher qual lei adotar para efeito dos seus cálculos.
57  Os recursos do programa BNDES-Exim são oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e de 
captações externas.
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exportações mais “horizontal”, de forma a poder beneficiar o maior número possível de 

exportadores e não apenas alguns setores da economia. 

Apesar  dos  esforços  desenvolvidos  pelo  governo  e  dos  avanços  obtidos  nos 

programas de financiamento público às exportações, aproximadamente 95% deste em 1997, 

e 91% em 1998, permaneceu sendo realizado com recursos privados via mecanismos de 

Adiantamento  de Contrato de Câmbio  (ACC),  Adiantamento  sobre Cambiais  Entregues 

(ACE) e, em menor grau, Pagamento Antecipado58 (BLUMENSCHEIN e LEON, 2002).

No  que  diz  respeito  às  importações,  tem-se  que  a  valorização  do  câmbio  e  o 

aquecimento  da  demanda  interna,  esta  última  favorecida  pelo  controle  da  inflação, 

contribuíram para que elas se mantivessem superiores às exportações, dobrando-se o déficit 

comercial no período do primeiro governo FHC. Tais fatos contribuíram para a piora do 

desempenho das transações correntes, já deficitárias, e do próprio balanço de pagamentos. 

Este processo de deterioração dos saldos da balança comercial talvez não tenha sido pior 

porque, neste período, o governo operou moderada recuperação da tarifa média nominal das 

importações, até mesmo em função das pressões exercidas por determinados segmentos da 

sociedade.  

Sem entrar  no mérito  do nível  de prioridade  conferido ao setor exportador  pelo 

governo, é fato que existia a intenção de desenvolver as exportações de modo a contribuir 

para a redução dos déficits  na balança  comercial.  Por outro lado,  também existia  certa 

“simpatia” para com as importações, na medida em que elas contribuíam para o controle da 

inflação e para o crescimento de determinados setores da indústria, como o automotivo, que 

foi incentivado por um regime próprio (Regime Automotivo). O resultado deste confronto 

pode ser observado no gráfico 28 que bem demonstra os déficits comerciais sucessivos, 

situação que somente se reverteria durante o segundo mandato de FHC.

58 O estudo apresentado por BLUMENSCHEIN e LEON (2002) indica que o percentual de financiamento 
privado às exportações permaneceu próximo a 90% nos anos de 1999, 200 e 2001 do segundo governo FHC. 
No mesmo estudo verifica-se a participação crescente do pagamento antecipado, alcançando ele percentuais 
próximos a 30% do total dos desembolsos da iniciativa privada.
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                Fonte: Brasil, MF(2008c). Bacen.Séries Temporais.Balanço de Pagamentos.

Além das medidas acima mencionadas voltadas para o controle da inflação e para a 

busca  de  melhores  saldos  comerciais,  houve a  intenção  do  governo em manter  o  país 

atrativo ao capital estrangeiro, de forma a poder melhor financiar os saldos negativos nas 

transações correntes. Insere-se neste contexto, de certa forma, as privatizações, que foram 

destinadas  tanto  à  reorientação  da  atuação  do  Estado  na  economia  quanto  a  atrair 

investimento estrangeiro. 

As medidas adotadas pelo governo, apesar de terem sido eficientes no combate à 

inflação,  geraram  crescente  desequilíbrio  externo,  contribuindo  para  tal  o  fato  do 

financiamento  das  transações  correntes  ser  feito  por  meio  de  endividamento  externo  e 

investimento direto, fazendo com que o pagamento dos serviços da dívida e as remessas de 

lucros retroalimentassem os déficits correntes. A balança comercial permaneceu deficitária 

durante todo o primeiro governo FHC e o saldo negativo nas transações correntes saltou de 

US$ 18 bilhões em 1995 (no ano anterior fora deficitário em US$ 1,7 bilhão) para US$ 

33,6 bilhões em 1999. Neste contexto, adicione-se o fato de que as elevadas taxas de juros 

oferecidas para a entrada do capital estrangeiro no país pressionaram as contas públicas 

com  o  pagamento  de  juros  e  aumentaram  a  razão  dívida  pública/PIB,  trazendo 

desconfianças quanto à capacidade do governo em saldar suas dívidas. 
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Tomando-se por base as considerações  acima,  pode-se observar no gráfico 29 o 

comportamento do Balanço de Pagamentos no primeiro governo FHC. Neste, fica patente a 

participação e necessidade de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) para compensar as 

transações  correntes  deficitárias,  assim  como  os  efeitos  deletérios  da  manutenção  da 

balança comercial negativa para o balanço de pagamentos.

                Fonte: Brasil, MF(2008c). Bacen.Séries Temporais.Balanço de Pagamentos.

A combinação  de  déficits  correntes  externos  com juros  reais  internos  elevados 

somente foi possível enquanto se manteve a capacidade de endividamento do governo. A 

deterioração dos indicadores macroeconômicos do país, a crise asiática em 1997, e a da 

Rússia no ano seguinte colocaram em dúvida a capacidade de solvência do Brasil, levando-

o a negociar um empréstimo com o FMI ao final do primeiro governo FHC e a alterar sua 

política macroeconômica para tentar reduzir sua vulnerabilidade externa. 

O segundo governo de FHC teve início neste contexto. O empréstimo obtido junto 

ao FMI não foi suficiente para assegurar a confiança externa no país, fazendo com que o 

país perdesse rapidamente boa parcela das suas divisas no início de 1999. Frente a esta 

situação  o governo optou por  adotar  o  sistema de câmbio  flutuante,  trocando a  âncora 

cambial pelo sistema de metas de inflação que persiste até hoje. A cavaleiro desta mudança 
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o governo iniciou  rigoroso processo de ajuste  fiscal  das  contas  públicas,  estabelecendo 

metas de superávit primário e aprovando a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000.

As  medidas  adotadas  foram  suficientes  para  manter  a  inflação  sob  controle  e 

contribuir para o início da retomada do crescimento da economia a partir do final de 1999, 

alcançando o produto interno um crescimento de 4,3% em 2000, conforme se observa no 

gráfico 30. Este movimento, no entanto, foi abortado em 2001, fruto de uma combinação de 

fatores envolvendo, dentre outros, a crise de abastecimento de energia vivida no país e os 

atentados de 11 de setembro (GIAMBIAGI et al., 2005).

  Fonte: Brasil, MF(2008c). Bacen.Séries Temporais e Indicadores de Conjuntura.

A alteração do regime cambial, ao possibilitar a desvalorização da moeda nacional, 

contribuiu de forma decisiva para a  recuperação dos saldos da balança comercial  (vide 

gráficos  28  e  29).  Ainda  que  seus  efeitos  não  tenham sido  imediatos,  é  fato  que  esta 

alteração estrutural na economia contribuiu para que o resultado comercial, de deficitário 

em US$ 1,2 bilhão  em 1999,  se  tornasse superavitário  a  partir  de  2001,  alcançando  o 

expressivo saldo de US$ 13,1 bilhões em 2002, concorrendo decisivamente para a redução 

do déficit em conta corrente deste ano.
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Segundo Veiga (2007), a demora na reação das exportações ao incentivo cambial foi 

devida ao longo período, de quase vinte anos (1980-1999), em que o país teve limitado o 

seu  crescimento  e  o  nível  de  investimentos,  o  que  trouxe  reflexos  negativos  para  a 

capacidade produtiva do país em atender os mercados interno e externo. 

Para o mesmo autor (2007, p. 75), o fraco desempenho das exportações durante toda 

a década de 1990 pode ser atribuído a um conjunto de fatores horizontais que compõem o 

“custo Brasil”. Dentre estes, cita “a carga tributária sobre investimentos e vendas externas, 

a  situação  de  instabilidade  macroeconômica  e  os  efeitos  colaterais  da  estratégia  de 

estabilização sobre o câmbio e os juros”. Segundo alega, o próprio boom das exportações a 

partir de 2002 teria deixado claro que alterações horizontais na economia, como o foi a 

desvalorização cambial em 1999, combinadas com fatores externos, como o aumento dos 

preços  das  commodities,  podem  influenciar  o  desempenho  das  exportações  sem 

necessariamente alterar-se a composição da sua pauta. 

Com referência  aos  componentes  da  política  de  exportação  adotados  durante  o 

segundo governo FHC, cumpre destacar:

a) estabelecimento  de  forma  opcional  para  o  cálculo  do  crédito-presumido59,  na 

tentativa de se desonerar as exportações; 

b) evolução  dos  controles  informatizados  do  regime  de  drawback,  facilitando  a 

utilização do regime; 

c) criação  do  Exporta  Fácil,  operado  pelos  Correios  e  destinado  a  facilitar  as 

exportações das micro e pequenas empresas;

d) criação  do  Regime  Aduaneiro  Especial  de  Entreposto  Industrial  sob  Controle 

Informatizado  (Recof)60,  que  permite  a  célere  importação,  com  suspensão  dos 

impostos,  de  mercadorias  que  irão  compor  produtos  a  serem  exportados  após 

industrialização; 

59 Lei n.º 10.276, de 2001.
60 IN SRF n.° 80, de 11 de outubro de 2001. Atualmente IN RFB n.° 757, de 25 de julho de 2007.
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e) aquisição  pelo  BNDES  de  participação  acionária  de  Seguradora  Brasileira  de 

Crédito  à  Exportação  S.A.  (SBCE),  aumentando  a  participação  do  governo  nos 

instrumentos de financiamento que conferem amparo às exportações; e 

f) apoio do BNDES à inserção e ao fortalecimento de empresas de capital nacional no 

mercado  internacional,  através  do  apoio  a  investimentos  ou  projetos  a  serem 

realizados  no  exterior,  desde  que  contribuíssem  para  promover  as  exportações 

brasileiras (a partir de 2002).

 

3.6.3 Governo Lula: evolução das exportações e investiment grade

A  disputa  eleitoral  para  a  Presidência  da  República  em  2002  foi  cercada  de 

expectativas quanto à futura condução da macroeconomia na possibilidade da eleição de 

Luiz  Inácio  Lula  da  Silva.  Considerando  o  histórico  anti-neoliberal  do  Partido  dos 

Trabalhos (PT), havia dúvidas se a política de defesa da estabilidade, iniciada com o Plano 

Real,  e a  de austeridade  fiscal  adotada no segundo governo FHC seriam mantidas.  No 

decorrer da campanha eleitoral, no entanto, o PT foi adotando um discurso mais moderado 

e  indicativo  de  que  os  fundamentos  da  condução  da  política  econômica  não  seriam 

alterados. 

Ao assumir o governo em 2003 o Presidente Lula deparou-se com um processo de 

retomada  da  inflação  e  desvalorização  cambial61,  iniciado  no  ano  anterior,  aliado  à 

desconfiança  da  comunidade  financeira  a  respeito  da  trajetória  da  relação  dívida 

pública/PIB e da capacidade do país em bem geri-la. No espaço entre sua eleição e abril de 

2003, o governo adotou uma série de medidas consentâneas com o reconhecimento de que 

tanto  a  estabilidade  quanto  a  austeridade  fiscal  deveriam  ser  políticas  de  Estado, 

independentemente do partido político que estivesse no poder. 

61 Taxas de inflação mensal: 0,36% em janeiro de 2002; 1,95% em julho; 3,87% em outubro; 5,19% em 
novembro; 3,75% em dezembro; 2,33% em janeiro de 2003; 1,53% em março (IGP-DI).Taxas de câmbio 
(compra) (US$ 1,00): R$ 2,42 em janeiro de 2002; R$ 2,84 em junho; R$ 3,89 em setembro; R$ 3,64 em 
novembro; R$ 3,53 em dezembro; R$ 3,56 em fevereiro de 2003 e R$ 2,89 em abril. (BRASIL, MF, 2008c). 
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Neste sentido, foram estabelecidas metas de inflação decrescentes para 2003 e 2004, 

os  juros  reais  foram majorados  de  forma  consistente  no  início  de  2003,  ordenou-se  a 

redução dos gastos públicos, elevou-se a meta de superávit fiscal e manteve-se inicialmente 

toda a diretoria do Banco Central, à exceção do seu presidente, numa clara sinalização de 

continuidade  da  política  fiscal  e  monetária  adotada  até  então  pelo  governo  Fernando 

Henrique (GIAMBIAGI et al., 2005). A adoção de políticas monetária e fiscal restritivas se, 

por um lado, levaram à redução da inflação no decorrer do ano, por outro, contribuíram 

para  a  retração  da  economia  no  primeiro  ano  que,  só  não  foi  maior,  em  função  do 

desempenho das exportações que cresceram 21,1% em 2003. 

No que diz respeito à política  de comércio exterior,  a primeira  medida de vulto 

adotada pelo governo foi a emissão da Medida Provisória n.° 106, de 22 de janeiro de 

200362,  autorizando  a  criação  do  Serviço  Social  Autônomo  Agência  de  Promoção  de 

Exportadores do Brasil (Apex-Brasil) com o “objetivo de promover a execução de políticas 

de promoção de exportações, em cooperação com o Poder Público, especialmente as que 

favoreçam as empresas de pequeno porte e a geração de empregos” (art. 1° da MP), o que 

foi feito por meio do Decreto n.° 4.584, de 5 de fevereiro de 2003. 

A Apex-Brasil, instituída sob o formato de pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos e de utilidade pública, veio a substituir a APEX criada no governo FHC que 

funcionava, desde 1997, com objetivos similares aos da atual agência.  Em sua estrutura a 

agência possui um Conselho Deliberativo formado por representantes do (1) MDIC; (2) 

MRE; (3) Camex; (4) BNDES; (5) Confederação Nacional da Indústria – CNI; (6) AEB; e 

(7) Sebrae. Desde o início de 2003, portanto, a Apex-Brasil assumiu a responsabilidade 

“pela promoção comercial de exportações, em conformidade com as políticas nacionais de 

desenvolvimento, particularmente as relativas às áreas industrial, comercial, de serviços e 

tecnológica” (art. 2° da MP).

Objetivando a retomada do desenvolvimento, o governo Lula formulou e emitiu em 

novembro de 2003 o documento denominado Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica 

e  de  Comércio  Exterior  (PITCE),  atribuindo-se  sua  autoria  aos  seguintes  ministérios  e 

62 Convertida na Lei n.° 10.668, de 14 de maio de 2003.
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órgãos do governo: Casa Civil, MDIC, MPOG, MF, MCT, Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada  (IPEA),  BNDES, Financiadora de Estudos  e Projetos (FINEP) e  Apex-Brasil. 

Curiosamente,  não  contam  na  lista  dos  signatários  do  documento  o  Ministério  da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o MRE e a Camex, o que não significa 

dizer  necessariamente  que  não  tenham  contribuído  para  sua  elaboração,  conforme  foi 

apurado no decorrer da pesquisa (BRASIL, 2007).  

Na PITCE foram previstas quatro linhas de ação: (1) inovação e desenvolvimento 

tecnológico,  (2) inserção externa,  (3) modernização industrial  e (4) capacidade e escala 

produtiva.  A estas  foram conjugadas  opções  estratégicas  voltadas  para as  indústrias  de 

software, semicondutores, bens de capital, fármacos e medicamentos; veiculando-se ainda 

que seria fundamental ao país não se distanciar de áreas mais dinâmicas do conhecimento 

como biotecnologia e nanotecnologia.

Segundo o documento a nova política  teria  como objetivo aumentar  a eficiência 

econômica e do desenvolvimento, bem como difundir “tecnologias com maior potencial de 

indução do nível de atividade e de competição no comércio internacional”. Neste sentido, 

estaria  ela  focada  no  aumento  da  eficiência  da  estrutura  produtiva,  no  aumento  da 

capacidade de inovação e da competitividade das empresas brasileiras e na expansão das 

exportações. Vislumbrou-se ainda na elaboração da política que a expansão do volume de 

comércio  e a  redução da relação  entre  a  dívida  externa e  as exportações  pudessem ter 

conseqüências positivas para a redução da vulnerabilidade da economia a choques externos, 

e para o relaxamento da restrição externa ao crescimento econômico.

No que diz respeito à inserção externa, as ações adotadas pelo governo deveriam 

voltar-se  para  a  ampliação  da  base  exportadora  pela  incorporação  de  novos  produtos, 

empresas e negócios. Neste sentido o governo previu a inclusão de medidas de:

a) apoio  às  exportações  com  financiamento,  simplificação  de  procedimentos  e 

desoneração tributária;

b) promoção comercial e prospecção de mercados; 
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c) estímulo à criação de centros de distribuição de empresas brasileiras no exterior e à 

sua internacionalização; 

d) apoio à inserção em cadeias internacionais de suprimentos; e

e) apoio à consolidação da imagem do Brasil e de marcas brasileiras no exterior.

Oficialmente  a  PITCE foi  lançada  no início  de  2004 e,  ao  final  do  ano,  foram 

adotadas medidas de cunho institucional afetas à condução desta política. Por meio da Lei 

n.°  11.080,  de 30 de dezembro de 2004,  foi  autorizada  a instituição  de Serviço  Social 

Autônomo “com a finalidade de promover  a execução de políticas  de desenvolvimento 

industrial, especialmente as que contribuam para a geração de empregos, em consonância 

com as políticas de comércio exterior e de ciência e tecnologia” (art. 1° da Lei), o que foi 

feito por intermédio do Decreto n.° 5.352, de 24 de janeiro de 2005, com a criação do 

Serviço Social Autônomo Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

A ABDI foi criada seguindo o mesmo formato na Apex-Brasil (pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos e de utilidade pública) possuindo em sua estrutura um 

Conselho  Deliberativo  composto  por  oito  representantes  do  Poder  Executivo  e  sete 

privados. No primeiro grupo há representantes do (1) MDIC, (2) Casa Civil, (3) MCT, (4) 

MF,  (5)  MPOG,  (6)  Ministério  da  Integração  Nacional,  (7)  BNDES;  e  (8)  IPEA.  No 

segundo grupo, adicione-se os representantes63 da (1) CNI, (2) Apex-Brasil, (3) CNC, (4) 

Sebrae, (5) CUT, (6) IEDI,  e (7) Anprotec.

A  mesma  Lei  que  autorizou  a  criação  da  ABDI  instituiu  também  o  Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Industrial  (CNDI), vinculado à Presidência  da República, 

com  a  atribuição  de  propor  ao  Presidente  políticas  nacionais  e  medidas  específicas 

destinadas  a  promover  o  desenvolvimento  industrial  do  País,  além  de  supervisionar  a 

atuação da própria ABDI. O CNDI é composto por quatorze conselheiros, representando a 

63 CNC - Confederação Nacional do Comércio; CUT - Central Única dos Trabalhadores; IEDI - Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento Industrial; e Anprotec - Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores.
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sociedade  civil,  pelo  Chefe  da  Secretaria-Geral  da  Presidência  da  República,  pelo 

presidente do BNDES e por doze ministros, dentre eles o do MDIC que é o presidente do 

conselho.

Ao avaliar a PITCE em texto publicado no último semestre do primeiro governo 

Lula,  Suzigan  e  João  Furtado  (2006)  reconhecem,  inicialmente,  sua  importância  para 

restaurar a funcionalidade da política industrial e de crescimento, presente desde o período 

após  a  segunda  guerra  até  a  década  de  1970,  quando  então  as  políticas  adotadas 

impulsionaram a industrialização no país. Após este período, segundo os autores, em que 

pese terem sido elaborados e anunciados diversos documentos nesta direção, entre meados 

das décadas de 1980 e 1990, muito pouco foi feito nesta área, a não ser a implementação de 

alguns  poucos  programas  ou  políticas  com objetivos  específicos,  sem a  capacidade  de 

dinamizar o crescimento da indústria nacional.

Segundo os autores teria havido uma conversão da política industrial  para novos 

objetivos a partir do final do governo FHC, sendo ela consolidada pela PITCE no início do 

governo Lula. Nesta, o governo teria retirado a ênfase anteriormente presente na questão da 

balança  comercial  (sobretudo  do  ideário  de  substituição  das  importações),  conferindo, 

assim, contorno de política à promoção comercial64 e, principalmente, colocado a inovação 

e o desenvolvimento tecnológico no centro da sua formulação. 

Ao centrar sua política na inovação e na tecnologia o governo estaria objetivando 

alcançar os benefícios que lhe são inerentes para os diversos segmentos da economia, neles 

se incluindo o de serviços e o próprio segmento exportador,  de forma a torná-los mais 

competentes para alcançar mercados externos. Neste sentido, os autores registram que a 

política industrial constitui-se em poderosa ferramenta para se alcançar a solidez da balança 

comercial, considerada por eles como um objetivo permanente da política macroeconômica.

Quanto ao arranjo institucional criado conjuntamente com a PITCE, Suzigan e João 

Furtado (2006) ressaltam alguns aspectos positivos ao se criar uma instituição, a ABDI, 

para procurar articular os setores público e privado na execução dessa política, e outra, o 

64 A China, segundo os autores, seria um bom exemplo desta política comercial, que vai além de uma simples 
promoção das exportações.
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CNDI,  dotado  de  uma  composição  política  forte  que,  em  tese,  poderia  proporcionar 

melhores condições de supervisão, articulação e coordenação desta. 

No entanto, segundo os autores, permaneceram aspectos negativos que dificultaram 

a coordenação e execução da PITCE, a começar pela ausência de poder convocatório da 

ABDI, por ser um serviço social autônomo. Outro fator complicador é a multiplicidade de 

órgãos de consulta e deliberativos de assessoria ao Presidente da República tratando de 

temas inter-relacionados. Nas palavras de Suzigan e João Furtado (2006, p. 183),

O maior  empecilho  a  uma efetiva  implementação  da  PITCE como política  de  desenvolvimento 

decorre  da  dificuldade  de  cumprir  o  papel  por  excelência  de  uma  política  desse  tipo  —  a 

coordenação  ex-ante  de ações  concertadas  de  atores  públicos  e  privados.  O comando político  é 

difuso:  embora  o  Ministro  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior  presida  o  novo 

Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Industrial,  vinculado  à  Presidência  da  República,  sua 

liderança política fica obscurecida no amplo organograma de instâncias deliberativas superiores ou 

de mesmo nível: Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Conselho de Governo, Câmara 

de Política Econômica (presidida pelo Ministro da Fazenda), Câmara de Política de Desenvolvimento 

Econômico  (presidida  pelo  Ministro-Chefe  da  Casa  Civil),  Conselho  Gestor  das  PPP,  Conselho 

Interministerial de Arranjos Produtivos Locais. 

Seu  braço  executivo  —  a  ABDI  —  como  se  viu,  tem  poderes  limitados,  e  seu  domínio  dos 

mecanismos  e  instrumentos  de  política  depende  de  complexa  rede  de  relações  com  outros 

ministérios, alguns dos quais mais poderosos, e com instituições que têm relativa autonomia como o 

BNDES e a Finep. Essa superestrutura deliberativa e a divisão de poderes dificultam a legitimação 

da liderança, por mais que ela tente se impor, retardam o processo decisório da política industrial, e 

dificultam a articulação de instrumentos e a coordenação das ações com as demandas das empresas. 

Segundo os autores, a implementação da PITCE no primeiro governo Lula também 

foi dificultada pelos efeitos adversos da política macroeconômica, pela falta de articulação 

dos seus instrumentos e destes com as demandas das empresas, pela precariedade da infra-

estrutura econômica, por insuficiências do sistema de ciência, tecnologia e inovação, e pela 

própria fragilidade de comando e coordenação do processo da política industrial, decorrente 

das características políticas que conformam a gestão pública nacional.
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Mesmo diante da avaliação acima, em linhas gerais, o primeiro governo Lula foi 

marcado pelo crescimento vertiginoso das exportações, por saldos comerciais crescentes, 

pela melhora dos indicadores conjunturais externos do país e pela retomada do crescimento 

econômico a partir 2004, embora em padrões inferiores aos mundiais (especialmente em 

relação aos demais países do Bric), sendo a média brasileira de crescimento do PIB de 

3,45% (IBGE, 2008a) e a mundial 4,8% (IMF, 2008) para o período 2003-2006. 

Boa parcela  deste processo de retomada do crescimento da economia nacional  é 

devido ao aumento das exportações, favorecido pela majoração dos preços e pelo aumento 

da demanda dos produtos exportados - notadamente de comoditties-, pela abertura de novos 

mercados  e  pelo  crescimento  do  comércio  internacional  decorrente  da  boa  conjuntura 

econômica mundial a partir de 2003. Segundo Filgueiras e Gonçalves (2007) a contribuição 

relativa das exportações para o crescimento do PIB nacional vem crescendo nos últimos 

anos,  partindo  de  8,3% no primeiro  governo FHC (1995-1998)  para  41,1%,  já  no  seu 

segundo  mandato  (1999-2002),  e  alcançando  a  expressiva  participação  de  45,3%  no 

primeiro governo Lula, demonstrando, assim, a crescente dependência do PIB em relação à 

demanda externa.

Segundo os mesmos autores, além da conjuntura internacional favorável a partir de 

2003, contribuíram para este desempenho positivo alguns fatores endógenos, dentre eles (1) 

a  mudança  do  regime  cambial  em  1999,  que  depreciou  o  câmbio;  (2)  o  aumento  da 

produtividade  e  competitividade  da  indústria  nacional,  notadamente  do  setor  agrícola, 

decorrente do processo de abertura comercial iniciado em 1990; e (3) o baixo crescimento 

da  economia  doméstica  que  acabou  por  estimular  o  empresário  brasileiro  a  procurar 

mercado para seus produtos no exterior. 

Apesar  deste  quadro favorável  até  2006, os autores  ressaltam que a inserção do 

Brasil  no  comércio  internacional  estaria  se  dando,  assim  como  no  passado,  de  forma 

passiva e regressiva, caracterizando-se esta pelo reduzido dinamismo tecnológico e pela 

reprimarização das exportações brasileiras, decorrente da redução da participação relativa 

dos produtos manufaturados e, dentre estes, daqueles de alta intensidade tecnológica. 
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Avaliando-se os dados das exportações brasileiras por fator agregado no período 

1995-2007,  conforme  tabela  3,  verifica-se  efetivamente  a  redução  da  participação 

percentual dos produtos manufaturados sem, no entanto, precisar-se no momento qual teria 

sido a influência da elevação dos preços das commodities nesta distribuição percentual.

Tabela 3: Exportação Brasileira por Fator Agregado (1995-2007)

Ano Básicos (%)
Semimanufatura

dos (%)
Manufaturados 

(%)
1995 23,6 19,7 55,0
1996 24,9 18,0 55,3
1997 27,3 16,0 55,1
1998 25,4 15,9 57,5
1999 24,6 16,6 56,9
2000 22,8 15,4 59,0
2001 26,4 14,2 56,5
2002 28,1 14,9 54,7
2003 29,0 15,0 54,3
2004 29,6 13,9 54,9
2005 29,3 13,5 55,1
2006 29,2 14,2 54,4
2007 32,1 13,6 52,3

                    Fonte: Brasil, MDIC (2008d). Estatísticas de Comércio Exterior.

Neste  cenário,  conforme  demonstrado  no  gráfico  31,  as  exportações  brasileiras 

como um todo evoluíram de forma vertiginosa até 2007, não sem apresentar sinais a partir 

de 2006 de que num futuro próximo tal comportamento poderia ser alterado, à mercê da 

redução do seu ritmo de crescimento e da apreciação cambial impulsionada pelo ingresso 

de  dólares  no  país.  O saldo  da  balança  comercial  também teve  comportamento  muito 

positivo,  adotando  uma  trajetória  ascendente  no  período,  até  que  em 2006 começou  a 

diminuir seu ritmo de crescimento e retraiu-se em 2007, influenciado pela redução do ritmo 

de crescimento das exportações e pelo expressivo aumento das importações impulsionado, 

dentre outros motivos, pelo câmbio apreciado e pelo crescimento da economia brasileira.

164



    Fonte: Brasil, MDIC (2008d). Estatísticas de Comércio Exterior.

Na  obtenção  destes  saldos  comerciais  deteve  fundamental  importância  o 

agribusiness. Conforme se verifica na tabela 4 e no gráfico 32 os saldos comerciais dos 

últimos anos são decorrentes praticamente dos superávits obtidos na comercialização dos 

produtos do agronegócio. Na série apresentada, à exceção dos anos 2005 e 2006, os saldos 

do agribusiness foram inclusive superiores ao saldo da balança comercial como um todo, 

demonstrando a importância deste segmento de comércio para as contas nacionais e para a 

economia brasileira.

Tabela 4: Saldos do Agronegócio e Comercial (2000-2007) US$ Bilhões

Ano
200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

2007

Exp Agro 20,6 23,8 24,8 30,6 39,0 43,6 49,4 58,4
Imp Agro 5,8 4,8 4,4 4,7 4,8 5,1 6,7 8,7
Saldo Agro 14,8 19,0 20,4 25,9 34,2 38,5 42,7 49,7
Bal Comercial -0,7 2,7 13,1 24,8 33,6 44,7 56,5 40,0

           Fonte: Brasil, MAPA(2008).  Balança Comercial do Agronegócio.
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        Fonte: Brasil, MAPA(2008). Balança Comercial do Agronegócio.

Os  expressivos  saldos  comerciais  obtidos  a  partir  de  2002-2003,  conforme  se 

observa  no  gráfico  33,  foram  fundamentais  para  a  reversão  dos  saldos  negativos  nas 

transações correntes - predominantes desde o início dos anos 199065-, para a elevação das 

reservas  internacionais  e  para  o  pagamento  de  parcela  da  dívida  pública  externa,  com 

reflexos  extremamente  positivos  para  o  balanço  de  pagamentos,  para  os  índices 

macroeconômicos nacionais, e para imagem do país no exterior. 

A combinação destes fatores com outros bons indicadores da economia brasileira 

foram fundamentais, inclusive, para a recente obtenção do grau de investimento conferido 

pela agência de classificação de risco  Standard & Poor's, no final de abril de 2008, bem 

como pela  agência  FitchRatings,  no final  de maio, havendo previsão de obtenção num 

futuro próximo desta mesma classificação pela agência de avaliação  Moody's,  a depender 

do desempenho  e de alguns ajustes das contas públicas.

No que se refere ao desempenho do balanço de pagamentos no período 2002-2007, 

observe-se sua rápida evolução e seu “descolamento” da evolução das transações correntes, 

especialmente  a  partir  de  2007,  quando  o  país  passou  a  receber  grandes  volumes  de 

investimentos em carteira (compra de ações ou títulos emitidos por companhias privadas ou 

pelo governo). 

65 Vide anexo 1.
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  Fonte: Brasil, MF(2008c).Bacen. Indicadores de Conjuntura. Balanço de Pagamentos.

Quanto ao comportamento das transações correntes observe-se ainda a tendência de 

retorno  a  saldos  negativos  após  cinco  anos.  Tal  fato  possui  estreita  correlação  com o 

comportamento da balança comercial, na medida em que seus saldos tendem a não serem 

mais suficientes para compensar os crescentes saldos negativos das contas de serviços e 

renda do balanço de pagamentos. 

No que diz respeito às exportações,  pode-se verificar  no gráfico 34 que desde o 

segundo  governo  FHC  estas  iniciaram  uma  trajetória  ascendente,  aumentaram  seu 

dinamismo a partir de 2003, e permaneceram crescendo a taxas superiores as importações 

até  2005.  A  partir  deste  ano,  no  entanto,  as  importações  passaram  a  crescer 

proporcionalmente  mais,  impulsionadas  pela  apreciação  cambial  e  pelo  crescimento  da 

economia nacional,  iniciando um movimento que deve perdurar, ao menos, ao longo de 

2008. A conjugação destes fatores fez com que o Banco Central, inclusive, revisasse suas 

previsões de déficit nas transações correntes para 2008 (por duas vezes até meados deste 

ano) para US$ 21 bilhões, bem como reduzisse a previsão do superávit comercial para US$ 

25 bilhões no mesmo ano.
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Fonte: Brasil, MDIC (2008d). Estatísticas de Comércio Exterior.

Finalizando a abordagem dos governos Lula, registre-se o recente lançamento da 

nova política  industrial  em 12 de maio  de 2008 e,  com ela,  a divulgação pela  Camex, 

conjuntamente  com  a  ABDI,  da  Estratégia  Nacional  de  Simplificação  do  Comércio 

Exterior.

Conforme divulgado pelo governo, a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), 

construída durante o segundo semestre de 2007 e início de 2008, tem por objetivo central 

dar sustentabilidade ao atual ciclo de expansão da economia brasileira (BRASIL, MDIC, 

2008e).  Neste  sentido  a  PDP identificou  como  desafios  a  ampliação  da  capacidade  de 

oferta, a preservação da robustez do balanço de pagamentos, a elevação da capacidade de 

inovação e o fortalecimento das micro e pequenas empresas.

Consoante  com os  desafios  acima  foram estabelecidas  quatro  macro  metas:  (1) 

aumento  da  formação  bruta  de  capital  fixo  -  taxa  de  investimento  -,  (2)  elevação  do 

dispêndio  privado  em  pesquisa  e  desenvolvimento,  (3)  ampliação  da  participação  das 

exportações brasileiras no comércio mundial, e (4) ampliação da atividade exportadora das 

micro e pequenas empresas.
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Segundo o governo a PDP apresenta avanços em relação à PITCE ao prever metas 

quantitativas  a  serem  alcançadas  até  2010.  No  caso  da  participação  das  exportações 

brasileiras nas exportações mundiais a meta é aumentar esta dos atuais 1,18%, em 2007, 

para  1,25% em 2010,  representando  um crescimento  médio  anual  de  9,1% o  período. 

Quanto às micro e pequenas empresas, a meta para 2010 é aumentar em 10% o número 

destas no segmento exportador.

Em linhas gerais, além dos seus aspectos gerencial e político a serem conduzidos 

primordialmente pela ABDI e pelo CNDI, a PDP é dotada de um conjunto de medidas 

tributárias e de financiamento privilegiado às exportações, ao investimento e à inovação.

Referente  à  gestão  do  comércio  exterior,  a  Camex  lançou  um  conjunto  de  12 

propostas que compõem a Estratégia Nacional de Simplificação do Comércio Exterior. Esta 

possui  a  finalidade  de  facilitar  e  simplificar  as  operações  de  exportação  e  importação 

mediante a melhora dos processos, rotinas e procedimentos de controle e fiscalização do 

comércio  exterior  brasileiro.  Dentre  as  propostas  apresentadas  registre-se  a  redução  da 

quantidade  de  mercadorias  sujeitas  à  anuência  prévia  para  importação  e  exportação,  a 

harmonização de normas e procedimentos, e o incentivo a utilização de mecanismos de 

gestão de risco nas operações de comércio exterior (BRASIL, 2008f).

Este  capítulo  foi  destinado a  apresentar  os  principais  contornos  da  evolução do 

comércio  exterior  brasileiro  desde  o  descobrimento  até  os  dias  atuais.  Neste  sentido 

apresentou os ciclos econômicos exportadores, o período da industrialização voltada para a 

substituição das importações e o período a partir da liberalização comercial ocorrida em 

1990.
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4. CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR

O presente capítulo é destinado a tecer informações a respeito da Camex, desde a 

sua criação até os dias atuais. Neste sentido, procura abordar a evolução do seu mandato 

legal e do seu posicionamento organizacional no governo federal. Avalia também as suas 

deliberações por meio das Resoluções Camex e as principais atribuições exercidas pelos 

seus fóruns e grupos técnicos.

Após  a  extinção  da  Cacex,  no  início  do  governo  Collor,  ocorreu  um  "hiato" 

institucional  de aproximados cinco anos na condução da política  comercial  do país.  As 

funções  de  formulação  e  execução  da  política  de  comércio  exterior  foram  atribuídas 

inicialmente ao super Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (MEFP) e, pouco 

depois, já no governo Itamar Franco, ao Ministério da Indústria, Comércio e do Turismo 

(MICT), origem do atual Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC)66.  Nesse  ínterim,  vários  arranjos  organizacionais  foram  criados  para  gerir  o 

comércio  exterior  brasileiro,  mas  sem que nenhum deles  fosse muito  representativo  ou 

pudesse representar grande prioridade da administração pública para o segmento.

O hiato acima mencionado viria a se resolver apenas no início do governo Fernando 

Henrique. Por meio do Decreto n.° 1.386, de 06 de fevereiro de 1995, foi criada a Câmara 

de Comércio Exterior com o objetivo de "formular as políticas e coordenar as atividades 

relativas  ao  comércio  exterior  de  bens  e  serviços".  Localizada  no  organograma  da 

administração  federal  como  órgão  do  Conselho  de  Governo,  conforme  se  reproduz  na 

figura 1, a Câmara possuía suas instalações físicas no Palácio do Planalto e era composta 

pelos seguintes Ministros de Estado:

I- Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República; 

66 O  MICT  foi  transformado  no  início  do  primeiro  governo  FHC  (janeiro  de  1999)  em  Ministério  do 
Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  (MDIC).  Poucos  meses  depois,  julho  do  mesmo  ano,  foi 
transformado  em  Ministério  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior,  denominação  que 
permanece até hoje.
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II- Ministro das Relações Exteriores; 

III- Ministro da Fazenda; 

IV- Ministro do Planejamento e Orçamento; 

V- Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo; e

VI- Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.

Figura 1: Organograma da Presidência da República em 1995 (parcial)67
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Nos termos do seu mandato, a criação por parte dos órgãos da administração pública 

federal de qualquer exigência administrativa, registros e controles sobre as operações de 

comércio exterior ficaria sujeita a sua prévia aprovação.

        

A Câmara era presidida pelo Ministro Chefe da Casa Civil,  sendo dotada de um 

Secretário-Executivo  nomeado  pelo  Presidente  da  República.  Ao  Secretário  cabiam  as 

atribuições de coordenar as ações do Comitê Executivo da Câmara, realizar consultas ao 

67 CDES-Conselho  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social;  CNSAN-Conselho  Nacional  de  Segurança 
Alimentar e Nutricional; CNPE-Conselho Nacional de Política Energética. MAPA-Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; MICT-Ministério da Indústria, Comércio e Turismo; MF-Ministério da Fazenda; 
MPOG-Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e MRE-Ministério das Relações Exteriores.
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setor  privado  e  às  entidades  de  classe,  bem com reunir  subsídios  para  as  negociações 

comerciais, mantendo os ministros informados sobre o seu andamento. 

A partir de 1999, com a transformação do Ministério da Indústria, do Comércio e do 

Turismo (MICT) em Ministério do Desenvolvimento,  Indústria e Comércio (MDIC)68,  a 

presidência  da  Câmara  passou  a  ser  exercida  pelo  Ministro  do  Desenvolvimento.  No 

mesmo ano, o seu  locus na administração pública federal  foi alterado,  transferindo-se a 

subordinação e localização física da sua Secretaria-Executiva do Palácio do Planalto para o 

MDIC.  Neste  processo  de  alteração  do  seu  locus,  conforme  informações  obtidas  no 

decorrer da pesquisa e na mídia da época69, deteve participação decisiva o Ministro Clóvis 

Carvalho, então titular da pasta da Casa Civil que, ao ser nomeado para o MDIC, “levou” 

consigo a Camex.

À  época  da  criação  do  MDIC  havia  a  intenção  anunciada  da  retomada  do 

crescimento.  Frente à reversão dos saldos da balança comercial  (superávit  de US$ 10,5 

bilhões em 1994 para déficits de US$ 6,7 bilhões em 1997 e US$ 6,6 bilhões em 1998), o 

governo  já  vinha  adotando,  com  participação  ativa  da  Camex,  medidas  de  apoio  às 

exportações. Dentre elas, ressalte-se a criação da APEX em 1997 e o Programa Especial de 

Exportações  (PEE),  formulado  sob  coordenação  da  Camex  e  lançado  pelo  próprio 

Presidente da República em setembro de 1998. A criação do MDIC e a transferência da 

Secretaria-Executiva  da  Camex  para  o  seu  domínio  se  inserem  neste  contexto  então 

idealizado  para  incentivar  a  produção  destinada  tanto  ao  mercado  interno  quanto  ao 

exterior.

Em fevereiro de 2001 foi publicado o Decreto n.° 3.756 trazendo algumas alterações 

na composição, organização e mandato da Camex. Nos termos do seu novo mandato legal a 

Câmara passou a ter por objetivo "a formulação, a decisão e a coordenação de políticas e 

atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços", incorporando-se no seu 

68 O MICT foi transformado inicialmente em Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio a partir de 
01 de janeiro de 1999. A inclusão do “Comércio Exterior” na denominação do Ministério aconteceu a partir 
de julho de 1999, ocasião em que foi nomeado para titular da pasta o Ministro Clóvis Carvalho, até então 
Chefe da Casa Civil. 
69 Revista Isto é Dinheiro. Edição de 28 de julho de 1999.
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mandato, assim, a possibilidade de também decidir a respeito das políticas e atividades de 

comércio exterior. 

De modo análogo ao previsto quando da sua criação, foi mantida, em linhas gerais, 

a  obrigatoriedade  da  Camex  ser  consultada  pelos  demais  órgãos  federais  nas  matérias 

relevantes  do  comércio  exterior,  especialmente  aquelas  objeto  de  lei  de  iniciativa  do 

executivo, de decreto ou de portaria interministerial.  Destas situações, no entanto, foram 

ressalvadas  as  matérias  de  competência  do  Conselho  Monetário  Nacional  e  do  Banco 

Central  na  regulação  dos  mercados  financeiro  e  cambial,  bem como a competência  do 

Ministério da Fazenda na fiscalização e controle do comércio exterior prevista no artigo 

237 da Constituição Federal. 

A  Camex  passou  a  ser  composta  pelos  ministros  a  seguir  relacionados, 

permanecendo  na  sua  essência  os  mesmos  segmentos  da  administração  pública  antes 

representados, à exceção da área de planejamento e orçamento:

I- Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (presidente);

II- Ministro das Relações Exteriores;

III- Ministro da Fazenda;

IV- Ministro da Agricultura e do Abastecimento; e

V- Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

A  Câmara,  além de  ser  um fórum consultivo,  passou  a  ser  também um fórum 

deliberativo. Suas decisões, adotadas por consenso e com a presença de todos os membros, 

passaram  a  ser  emitidas  sob  a  forma  de  Resoluções,  facultando-se  a  convocação  de 

representantes  de  outros  órgãos  do  governo  para  as  reuniões.  A  Secretaria-Executiva 

permaneceu  com atribuições  similares  àquelas  da  sua  criação  e  o  Secretário-Executivo 

permaneceu sendo nomeado pelo Presidente da República. 

Visando assistir à Câmara,  o decreto previu a competência do Comitê-Executivo 

(Comex)  para  manifestar-se  previamente  sobre  todas  as  matérias  a  serem apreciadas  e 

decididas por ela, cabendo-lhe encaminhar previamente aos Ministros membros da Camex 
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o posicionamento técnico dos demais ministérios. No mesmo dispositivo legal foi prevista a 

seguinte  composição  para  o  Comex,  cujo  presidente  era  o  Secretário-Executivo  da 

Camex70:  (1)  Secretários-Executivos  dos  ministérios  que  compõem  a  Câmara;  (2) 

Subsecretário-Geral de Assuntos de Integração,  Econômicos  e de Comércio Exterior  do 

Ministério das Relações Exteriores; (3) Secretário de Comércio Exterior do Ministério do 

Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior;  (4)  Secretário  da  Receita  Federal  do 

Ministério da Fazenda; (5) Secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda; 

e (6) Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil. 

Em  outubro  de  2001  foram operadas  novas  alterações  na  Camex  por  meio  do 

Decreto n.º 3.981, a começar pela alteração do seu objetivo que passou a ser "a adoção, a 

implementação  e  a  coordenação  de  políticas  e  atividades  relativas  ao  comércio 

exterior de bens e serviços, incluindo turismo". Além de incluir os serviços de turismo 

como uma das prioridades das ações a serem desenvolvidas, observe-se, especialmente, a 

supressão da função de formulação da política de comércio exterior pela Camex nesta nova 

reorganização.  

A composição da Câmara voltou a ser alterada, com o retorno do representante da 

área  de  planejamento  e  orçamento,  o  Ministro  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão 

(MPOG) ao centro das decisões políticas, permanecendo as demais áreas representadas. A 

Camex passou a ter a obrigatoriedade de reunir-se ao menos uma vez a cada mês e suas 

decisões deixaram de ser obrigatoriamente por consenso - mas na presença de todos os seus 

membros  ou representantes  formalmente  indicados  -,  permanecendo sua divulgação por 

meio de Resoluções.  

A  Secretaria-Executiva,  cujo  titular  passou  a  ser  nomeado  pelo  Presidente  da 

Camex, permaneceu com atribuições similares àquelas da sua criação, sendo-lhe retirada, 

no entanto, a competência para coordenar a implementação das deliberações e diretrizes 

fixadas  pela  Câmara.  No  rol  das  suas  novas  atribuições  a  Câmara  somente  poderia 

acompanhar tal implementação e não mais coordená-las. 

70 A juízo do seu presidente ou do próprio Comitê poderiam ser convidados outros representantes para as suas 
reuniões. 
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Outra novidade na estrutura da Camex foi a criação, em substituição ao Comex, de 

um Comitê  de  Gestão  destinado  a  exercer  a  função  de  núcleo  executivo  colegiado  da 

Câmara,  a  ele  competindo,  dentre  outras  atribuições,  avaliar  o  impacto,  supervisionar 

permanentemente e determinar aperfeiçoamentos em relação a qualquer trâmite, barreira ou 

exigência burocrática que se aplicasse ao comércio exterior e ao turismo. Como reforço a 

esta  competência,  o  Decreto  previu  que  suas  solicitações  e  determinações  aos  demais 

órgãos e entidades da administração pública tivessem tratamento prioritário. A composição 

deste novo Comitê era basicamente a mesma do seu antecessor Comex, acrescentando-se 

dois novos membros, quais sejam, o representante especial do Presidente da República para 

Assuntos do Mercosul e o presidente do BNDES.

Em linhas  gerais,  em que pese as importantes  medidas  de reorganização  no seu 

funcionamento, bem como o notável desempenho na busca por melhores condições para as 

exportações,  pode-se afiançar  que a publicação do Decreto n.°  3.981 quase ao final  do 

segundo governo FHC significou o enfraquecimento no mandato legal e, por conseqüência, 

político da Camex, ao ser-lhe retirada a competência para formular a política de comércio 

exterior. Tal situação permaneceu até a publicação de um novo decreto para a Câmara no 

governo seguinte.

No início do governo Lula foi publicado o Decreto n.° 4.732, de 10 de junho de 

2003, contendo novas alterações  na estrutura e no mandato da Camex.  O seu artigo 1° 

definiu  como  objetivo  da  Câmara  a  "formulação,  adoção,  implementação  e  a 

coordenação  de  políticas  e  atividades  relativas  ao  comércio  de  bens  e  serviços, 

incluindo o  turismo",  trazendo  de  volta  a  sua  competência  de  formulação  da  política 

comercial.  

A emissão de atos por outros órgãos da administração federal a respeito de matérias 

julgadas relevantes permaneceu dependente da aquiescência da Camex, ressalvando-se, da 

mesma  forma  que  outrora,  aqueles  da  competência  específica  do  Conselho  Monetário 

Nacional, Banco Central e Ministério da Fazenda. Neste sentido, é interessante reproduzir 

os artigos 1º e 3º do Decreto:
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Art. 1º A Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, do Conselho de Governo, tem por objetivo a 

formulação, adoção, implementação e a coordenação de políticas e atividades relativas ao comércio 

exterior de bens e serviços, incluindo o turismo.

 §  1º  Para  atender  o  disposto  no  caput,  a  CAMEX será  previamente  consultada  sobre  matérias 

relevantes relacionadas ao comércio exterior, ainda que consistam em atos de outros órgãos federais, 

em especial propostas de projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, de decreto ou de portaria 

ministerial. 

§ 2º São excluídas das disposições deste Decreto as matérias relativas à regulação dos mercados 

financeiro e cambial de competência do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, 

respectivamente.

...

Art.  3º  A instituição,  ou alteração,  por parte  dos órgãos  da Administração  Federal,  de exigência 

administrativa, registro, controle direto e indireto sobre operações de comércio exterior, fica sujeita à 

prévia aprovação  da CAMEX, sem prejuízo das  competências  do Banco  Central  do Brasil  e  do 

Conselho Monetário Nacional, e observado o disposto no art. 237 da Constituição.

 Para a consecução dos objetivos da política de comércio exterior foi praticamente 

reproduzido dos mandatos anteriores o seguinte rol de competências da Camex, transcrito 

na  íntegra  a  seguir,  apesar  da  sua  extensão,  em  função  do  próprio  tema  da  presente 

pesquisa:

Art. 2°  Compete à CAMEX, dentre outros atos necessários à consecução dos objetivos da política de 

comércio exterior:

I  - definir  diretrizes e procedimentos relativos à implementação da política de comércio exterior 

visando à inserção competitiva do Brasil na economia internacional;

II  -  coordenar  e  orientar  as  ações  dos  órgãos  que  possuem competências  na  área  de  comércio 

exterior;

III  -  definir,  no âmbito das atividades de exportação e importação,  diretrizes e orientações sobre 

normas e procedimentos, para os seguintes temas, observada a reserva legal:

a) racionalização e simplificação do sistema administrativo;

b) habilitação e credenciamento de empresas para a prática de comércio exterior;

c) nomenclatura de mercadoria;

d) conceituação de exportação e importação;

e) classificação e padronização de produtos;

f) marcação e rotulagem de mercadorias; e

g) regras de origem e procedência de mercadorias;
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IV  -  estabelecer  as  diretrizes  para  as negociações  de acordos  e  convênios  relativos  ao comércio 

exterior, de natureza bilateral, regional ou multilateral;

V - orientar a política aduaneira, observada a competência específica do Ministério da Fazenda;

VI - formular diretrizes básicas da política tarifária na importação e exportação;

VII - estabelecer diretrizes e medidas dirigidas à simplificação e racionalização do comércio exterior;

VIII  -  estabelecer  diretrizes  e  procedimentos  para  investigações  relativas  a  práticas  desleais  de 

comércio exterior;

IX - fixar diretrizes para a política de financiamento das exportações de bens e de serviços, bem 

como para a cobertura dos riscos de operações a prazo, inclusive as relativas ao seguro de crédito às 

exportações; 

X - fixar diretrizes e coordenar as políticas de promoção de mercadorias e de serviços no exterior e 

de informação comercial;

XI  -  opinar  sobre  política  de  frete  e  transportes  internacionais,  portuários,  aeroportuários  e  de 

fronteiras,  visando  à  sua  adaptação  aos  objetivos  da  política  de  comércio  exterior  e  ao 

aprimoramento da concorrência;

XII - orientar políticas de incentivo à melhoria dos serviços portuários, aeroportuários, de transporte 

e de turismo, com vistas ao incremento das exportações e da prestação desses serviços a usuários 

oriundos do exterior;

XIII  -  fixar  as  alíquotas  do  imposto  de  exportação,  respeitadas  as  condições  estabelecidas  no 

Decreto-Lei no 1.578, de 11 de outubro de 1977;

XIV - fixar as alíquotas do imposto de importação, atendidas as condições e os limites estabelecidos 

na Lei no 3.244, de 14 de agosto de 1957, no Decreto-Lei no 63, de 21 de novembro de 1966, e no 

Decreto-Lei no 2.162, de 19 de setembro de 1984;

XV - fixar direitos antidumping e compensatórios, provisórios ou definitivos, e salvaguardas;

XVI - decidir sobre a suspensão da exigibilidade dos direitos provisórios;

XVII - homologar o compromisso previsto no art. 4o da Lei no 9.019, de 30 de março de 1995;

XVIII - definir diretrizes para a aplicação das receitas oriundas da cobrança dos direitos de que trata 

o inciso XV deste artigo; e

XIX - alterar, na forma estabelecida nos atos decisórios do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, 

a Nomenclatura Comum do MERCOSUL de que trata o Decreto no 2.376, de 12 de novembro de 

1997.

Na nova estrutura organizacional da Camex, o órgão de deliberação superior e final 

passou a ser denominado de Conselho de Ministros, mantendo-se a mesma composição 

inicialmente  com  seis  Ministros  de  Estado  e  a  presidência  nas  mãos  do  Ministro  do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O Ministro do Desenvolvimento Agrário 
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viria a ser o sétimo membro do Conselho a partir de 200571. A figura 2 demonstra a posição 

organizacional da Camex após as alterações antes referidas ocorridas em 1999 e durante o 

primeiro governo Lula.

Figura 2: Organograma da Presidência da República atual (parcial)72
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A obrigatoriedade das reuniões mensais permaneceu e as deliberações do Conselho 

mediante  resoluções  ficou  sujeita  à  "presença  de  todos  os  seus  membros  ou, 

excepcionalmente, com indicação formal de representante, cabendo ao Presidente o voto de 

qualidade".  Outrossim,  passou  a  vigorar  a  exigência  da  presença  de  ao  menos  quatro 

membros  titulares  para  que  as  reuniões  do  Conselho  fossem  realizadas,  numa  clara 

sinalização da intenção política do governo de fortalecer este fórum de decisão, bem como 

de que a sistemática antiga, que permitia a representação dos Ministros (sem o caráter de 

excepcionalidade) esvaziara as reuniões da Camex. 

71 Decreto n.° 5.453, de 2005.
72 MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário.
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O antigo Comitê de Gestão passou a ser denominado Comitê Executivo de Gestão 

(Gecex),  aumentando  consideravelmente  o  número  dos  seus  membros  de 14  para  2673, 

permanecendo  com a  mesma  função de núcleo  executivo  colegiado  da  Câmara  do seu 

antecessor. De modo análogo ao que já acontecia com o Comitê de Gestão, permaneceu a 

orientação  do  atendimento  prioritário  às  solicitações  e  determinações  do  Gecex  pelos 

demais órgãos do governo.

A  Secretaria-Executiva  permaneceu  com  atribuições  similares  àquelas  previstas 

desde  outubro  de  2001,  sendo-lhe  acrescentada  a  competência  para  "coordenar  grupos 

técnicos  intragovernamentais,  realizar  e  promover  estudos  e  preparar  propostas  sobre 

matérias de competência da Camex", conferindo-lhe maior poder de atuação nas questões 

afetas ao comércio exterior. 

Outra  novidade na estrutura da Camex foi a criação do Conselho Consultivo do 

Setor Privado (Conex), para assessorar o Gecex por meio da elaboração e encaminhamento 

de estudos e propostas voltadas ao aperfeiçoamento da política de comércio exterior.  A 

composição  deste  Conselho  veio  a  ser  definida  apenas  no  final  de  2005  por  meio  da 

Resolução Camex n.º  35, de 16 de novembro,  ocasião em que foram nominados os 20 

representantes do setor privado, detentores de mandatos pessoais e intransferíveis.

No início de 2004 aconteceu nova importante  alteração na Camex.  Por meio do 

Decreto n.º 4.993, de 18 de fevereiro de 2004, foi criado um novo colegiado no âmbito da 

Câmara, qual seja, o Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (Cofig). Este, 

unificou as atribuições que pertenciam ao Comitê de Crédito às Exportações (CCEx) e ao 

Conselho Diretor do Fundo de Garantia à Exportação (CFGE). 

Ao Cofig foram conferidas as atribuições de enquadrar e acompanhar as operações 

do  Programa  de  Financiamento  às  Exportações  (Proex)  e  do  Fundo  de  Garantia  à 

Exportação (FGE), cabendo a ele estabelecer os parâmetros e condições para concessão de 

assistência financeira às exportações e de prestação de garantia da União. A sua criação 

73 A atual composição do Gecex pode ser observada no anexo 2.
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trouxe maior agilidade aos processos de financiamento e seguro das exportações brasileiras, 

na medida em que as deliberações a respeito destes assuntos passaram a se operar em um 

mesmo  fórum.  Os  benefícios  desta  nova  configuração,  apesar  de  não  serem  aqui 

quantificados nem avaliados, de certo foram muito grandes para as exportações brasileiras, 

especialmente  no  setor  aeronáutico,  extremamente  dependente  de  boas  condições  de 

financiamento e seguro para bem poder competir no mercado internacional.

Ao longo da existência da Camex foram sendo criados Grupos Técnicos para atuar 

em temas específicos do comércio exterior. O primeiro a ser criado foi o Grupo Técnico de 

Defesa Comercial (GTDC) em 200174, com o objetivo de examinar propostas relativas à 

fixação  de  direitos  antidumping,  direitos  compensatórios  e  salvaguardas,  fossem  eles 

definitivos ou provisórios, bem como homologar compromissos de preço (decorrentes de 

investigação de dumping) e avaliar recursos administrativos, a partir de 200675, de decisões 

da Secex. O GTDC é presidido pela Secretaria Executiva da Camex e atua no âmbito do 

Gecex. 

Em 2002 foi criado o Grupo Técnico de Acompanhamento da Resolução do GMC76 

n.º 69/00 (GTAR-69)77 com o objetivo de examinar propostas de redução temporária, em 

situações  excepcionais,  da  Tarifa  Externa  Comum  (TEC)  do  Mercosul  para  evitar  o 

desabastecimento  dos países membros.  Assim como o GTDC, o GTAR-69 também foi 

constituído no âmbito do Gecex e é presidido pela Secretaria Executiva da Camex.

Por fim, no início de 2008, foi criado o Grupo Técnico de Facilitação do Comércio 

(GTFAC)78 para  funcionar  como  grupo  de  assessoramento  técnico  do  Conselho  de 

Ministros da Camex na formulação e implementação das políticas de que trata a Resolução 

Camex n.º 70, publicada no final de 200779 (mais especificamente seu artigo segundo). A 

subordinação deste grupo técnico diretamente ao Conselho de Ministro, de forma diferente 

dos demais, trás em seu contexto a vontade de fortalecer politicamente o tema da facilitação 

74 Resolução Camex n.º 9, de 22 de março de 2001.
75 Resolução Camex n.º 30, de 26 de setembro de 2006.
76 GMC - Grupo Mercado Comum do Mercosul.
77 Resolução Camex n.º 9, de 25 de abril de 2002.
78 Resolução Camex n.º 16, de 20 de março de 2008.
79 Resolução Camex n.º 70, de 11 de dezembro de 2007.
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do comércio exterior. Neste sentido, deduz-se, procurou o governo sinalizar a importância 

do  tema  aos  diversos  órgãos  atuantes  no  controle  e  fiscalização  das  exportações  e 

importações brasileiras.

Todavia, o fato mais importante, e ao mesmo tempo curioso, na Resolução Camex n

°  70  é  o  disposto  no  seu  artigo  primeiro,  que  determina  aos  órgãos  responsáveis  pela 

implementação de medidas de controle ao comércio exterior a observância do contido no 

art. 1°, § 1° e no art. 3° do Decreto n.° 4.732, de 2003. Em outras palavras, emitiu-se uma 

Resolução para que fossem observadas e regulamentadas as atribuições da Camex previstas 

no Decreto. Observe-se a seguir extratos dos artigos 1° e 2° da Resolução Camex n.° 70, de 

2007:

Art.  1º  Os  órgãos  e  entidades  da  Administração  Federal,  responsáveis  pela  implementação  de 

exigência administrativa, registro, controle direto e indireto sobre operações de comércio exterior, 

deverão observar o disposto no art. 1º, § 1º, e no art. 3º do Decreto 4.732, de 10 de junho de 2003.

...

Art. 2º Para efeito de racionalização, simplificação, harmonização e facilitação do comércio exterior, 

os órgãos e entidades de que trata o art. 1º deverão, no âmbito das respectivas atribuições:

I - uniformizar e padronizar rotinas, horários de atendimento, documentos, mensagens eletrônicas, 

sistemas informatizados e outros procedimentos utilizados no controle do comércio exterior;

II - priorizar verificações físicas fora dos recintos primários;

...

VII  – implementar e aperfeiçoar critérios de gestão de risco,  e criar mecanismos que facilitem e 

agilizem a liberação diferenciada de produtos para operadores que atendam os requisitos mínimos 

estabelecidos pelos órgãos e entidades;

...  

Considerando as modificações  implementadas  na estrutura da Camex,  desde sua 

“mudança” para o MDIC até a criação do recente grupo técnico para tratar da facilitação do 

comércio exterior, é possível construir um novo organograma para a Câmara, apresentado 

na figura 3.  
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Figura 3: Organograma da Camex

Cumpre  ressaltar  que a  composição  dos  Conselhos,  Comitês  e  Grupos Técnicos 

(linhas pontilhadas na figura 3) existentes sob o guarda-chuva institucional da Câmara é 

formada por Ministros, Secretários-Executivos, Secretários de Ministérios, representantes 

do setor privado, servidores etc., não existindo neles uma estrutura permanente dotada de 

recursos  pessoais  e  financeiros.  Todo  o  apoio  estrutural  é  fornecido  pela  Secretaria-

Executiva  da  Camex,  esta  sim,  com  corpo  funcional  próprio,  o  qual,  por  sinal,  é 

extremamente reduzido proporcionalmente à abrangência da sua atuação e do seu mandato 

legal. 

Segundo informações obtidas junto à própria Câmara80, o quadro atual de pessoal é 

composto por apenas 27 servidores, neles se incluindo a Secretária-Executiva, a Chefe de 

Gabinete e cinco Assessores Especiais, responsáveis por cinco áreas distintas de atuação da 

Camex. A Câmara também não possui recursos orçamentários próprios, dependendo dos 

recursos do MDIC, ao qual está subordinada, para efeitos financeiros e de pessoal.

80 Informações obtidas em março de 2008.

182

GTAR-69

Camex Conselho de 
Ministros

Secretaria 
Executiva 

Cofig Gecex Conex

GTDC

GTFAC



Passando-se  a  discorrer  sobre  a  atuação  da  Camex  na  condução  do  comércio 

exterior  brasileiro,  tem-se,  conforme  visto,  que  a  partir  de  2001  as  deliberações  do 

Conselho de Ministros passaram a ser realizadas por meio de resoluções. Realizando um 

apanhado destas e comparando com as atribuições previstas nos dezenove incisos do artigo 

2° do Decreto n.° 4.732, de 2003, verifica-se que elas se atêm basicamente a questões afetas 

à Tarifa Externa Comum do Mercosul (TEC), nos termos dos incisos XIII, XIV e XIX, bem 

como à questões de defesa comercial, nos termos dos incisos XV,XVI e XVII do mesmo 

artigo. A tabela 5 demonstra o resultado desta apuração abrangendo as resoluções emitidas 

até 06 de maio de 2008. 

Tabela 5: Resoluções Camex até 06 de maio de 2008 

 (por incisos do art. 2° do Decreto 4.732, de 2003)

Incisos Quantidade
XIII, XIV e XIX 199
XV,XVI e XVII 113
IX 15
II,III e VII 4
Outros 25
                  Total 356

 A distribuição acima representa apenas um dos indicadores da atuação da Camex na 

formulação, implementação e coordenação da política de comércio exterior brasileira, não 

significando que a Câmara atue apenas nos assuntos afetos à TEC e à defesa comercial. 

Conforme apurado no decorrer da pesquisa, a Camex atua por meio dos seus fóruns 

-Conselho, Gecex e Conex- em diversos outros assuntos que não demandam a emissão de 

resoluções.  Temas  como  a  implantação  do  ISPS  Code81,  negociações  comerciais  e 

definições de prioridades para atuação da Câmara (atualmente uma delas é a recuperação de 

créditos do ICMS pelos exportadores82) são apenas alguns exemplos de assuntos que foram, 

ou vêm sendo, tratados sob o guarda-chuva institucional da Camex sem a necessidade  de 

deliberação por meio de resolução.  Uma boa amostragem dessas ações conduzidas pela 

Camex poderia ser melhor observada com base no temário das reuniões do Gecex e do 

81 O ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code) é um código internacional que visa a 
segurança e a proteção de navios e instalações portuárias. Foi elaborado após os atentados de 11 de setembro 
pela Organização Marítima Internacional (IMO), pertencente à Organização das Nações Unidas (ONU). 
82 Esta prioridade foi definida após reunião do Conex.
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próprio Conselho de Ministros, aos quais, no entanto, não foi possível o acesso direto no 

decorrer da pesquisa. 

Em que pese os argumentos acima, é de se notar a reduzida emissão de Resoluções 

abordando outros temas que não aqueles constantes nos dois primeiros grupos da tabela. 

Tomando-se por base o inciso IX (fixar diretrizes para a política de financiamento e de 

seguro das exportações), tem-se a emissão de apenas 15 Resoluções, das quais a maioria 

refere-se a alterações na composição dos membros do Cofig e poucas outras à definição de 

diretrizes para o Proex e FGE. 

A justificativa para tal  situação poderia residir  na existência  do próprio Cofig, a 

quem caberia adotar as medidas necessárias ao dia a dia do Proex e do FGE, destinados ao 

financiamento pós-embarque das exportações. No entanto, existe toda uma sistemática de 

financiamento  pré-embarque  disponibilizada  pelo  BNDES  por  meio  de  diversas 

modalidades  do BNDES-Exim83,  para a  qual não foi  possível  identificar  a definição  de 

diretrizes por meio de Resoluções. 

Em outras palavras, admite-se, em termos de pesquisa, a presença da Camex na 

definição de diretrizes para o financiamento pós-embarque das exportações, mas não, pelo 

menos  ao nível  de resoluções,  para  o  financiamento  pré-embarque  disponibilizado pelo 

BNDES. 

Outro  tema onde se  notou a  ausência  de resoluções  diz  respeito  às  políticas  de 

promoção e informação comercial. Conforme inciso X do referido art. 2°, cabe à Camex 

“fixar  diretrizes  e coordenar  as políticas  de promoção de mercadorias  e de serviços no 

exterior e de informação comercial”. Na avaliação das deliberações da Câmara, no entanto, 

não  foi  possível  identificar  qualquer  resolução  tratando  deste  assunto  pertencente  ao 

mandato legal. Tal fato, conforme apurado na pesquisa, não configura por ora a ausência da 

discussão do tema no âmbito da Camex, mas sinaliza para a possibilidade deste não se 

encontrar entre  suas prioridades,  até mesmo em função do trabalho de qualidade que a 

APEX-Brasil vem realizando na promoção das exportações.

83 Modalidades de financiamento às exportações disponibilizadas pelo BNDES: Pré-embarque; Pré-embarque 
Ágil; Pré-embarque Empresa Âncora; Pré-embarque Automóveis e Pós-embarque.
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De modo análogo, não foi possível identificar qualquer resolução atinente à política 

de frete e de transportes internacionais portuários, aeroportuários e de fronteiras conforme 

previsto no inciso XI, nem tampouco das suas conexões com o turismo,  nos termos do 

inciso  XII,  ambos  do art.  2°  do decreto  que  confere  o  mandato  legal  da  Camex.  Tais 

assuntos vêm sendo conduzidos mais diretamente pelo Ministério  dos Transportes,  pela 

Secretaria Especial de Portos e pelo Ministério do Turismo.

No  que  diz  respeito  à  atuação  da  Camex  nos  últimos  anos,  em  especial  sua 

localização  no  organograma  do  governo  (figura  2),  persistem  algumas  críticas  na 

bibliografia  pesquisada.  Em estudo apresentado por Bonelli  (2001,  p.42)  a  respeito  das 

políticas de competitividade industrial no Brasil no período 1995-2000, o autor mencionou 

alguns problemas no modelo institucional vigente, neles se incluindo a situação híbrida da 

Camex,  onde o Conselho de Ministros é  "vinculado" à Presidência  da República e sua 

Secretaria-Executiva ao MDIC. Tomando como referência o impasse institucional existente 

entre o MDIC e o Ministério da Fazenda quanto a potenciais alterações nos tributos, assim 

se pronuncia o autor:

 

Na verdade,  esse  impasse  reflete  o  fato  de  que  a  Camex,  que  é  órgão  principal  da  política  de 

comércio exterior, é simultaneamente um conselho colegiado de ministros de Estado e secretaria do 

MDIC (ou, ao menos, sua secretaria  executiva encontra-se no novo ministério).  Essa indefinição 

institucional - em que um organismo, para ter força decisória, necessita ter ministros de Estado em 

sua composição mas, para ser operacional, precisa situar-se no âmbito de um determinado ministério 

(o  MDIC)  - pode estar  inibindo a adoção  de medidas  mais decididas  na esfera  das políticas  de 

competitividade. 

Outra crítica ao atual modelo institucional da Camex encontra-se no livro Políticas 

Comerciais Comparadas: Desempenho e Modelos Organizacionais, publicado em 2007. O 

livro trás o resultado de um estudo coordenado pelo Instituto de Estudos do Comércio e 

Negociações Internacionais (ICONE), pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da 

Universidade  de  São  Paulo  (FIPE)  e  pelo  Kingdon  Department  for  International 

Development (DFID) a respeito de políticas comerciais adotadas pelo Brasil, Argentina, 

Chile, México, Estados Unidos e União Européia. Neste livro Pedro da Motta Veiga, ao 
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discorrer sobre a política comercial brasileira e sua necessária legitimação, assim dispôs em 

determinado momento (2007, p. 72):

A discussão pertinente em relação ao tema institucional na área de política de comércio exterior é a 

seguinte: que modelo institucional melhor responde aos requisitos de eficiência e de legitimidade 

"cobrados" pelos diferentes agentes sociais e pelo Legislativo nessa área de política?

À luz desses objetivos e critérios, a concepção original da Camex - órgão interministerial vinculado à 

Presidência da República e dotado de uma instância política (que reúne os Ministros), outra técnica e 

uma Secretaria Executiva - parece ainda hoje bastante apropriada para desempenhar essa função. 

Para funcionar efetivamente como o locus institucional de definição das estratégias comerciais, o 

mais importante é que a Camex receba da Presidência da República mandato explícito nesse sentido.

O autor defende, portanto, que a melhor modelagem organizacional para a Camex 

seria  aquela  existente  quando  da  sua  criação,  ocasião  em  se  encontrava  vinculada 

diretamente à Presidência da República.  Aliado a tal posicionamento,  o autor defende a 

necessidade  de  um  mandato  explícito  do  Presidente  para  que  o  locus da  política  de 

comércio exterior brasileira seja efetivamente a Camex. Logicamente, tal mandato explícito 

deve ser entendido como um mandato político, posto que o legal já existe no decreto que 

confere as atribuições da Câmara.

O presente  capítulo  tratou  dos  principais  contornos  da  evolução  da  modelagem 

organizacional da Câmara de Comércio Exterior, suas atribuições, e informações a respeito 

do seu posicionamento na estrutura do governo federal,  encerrando, assim, o referencial 

teórico. 

PARTE III – METODOLOGIA, DADOS DA PESQUISA E CONCLUSÕES

Esta  terceira  parte  destina-se a  apresentar  a  metodologia  utilizada  no estudo,  os 

dados coletados na pesquisa de campo realizada pelo investigador e, por fim, as conclusões 

da pesquisa.
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5. METODOLOGIA

Este  capítulo  é  destinado  à  descrição  da  metodologia  utilizada  na  investigação 

científica. Dele consta a definição do tipo da pesquisa, o universo e a amostra do trabalho, 

assim como  a  forma  como  se  operou  a  coleta  e  o  tratamento  dos  dados.  Finalizando, 

discorre-se sobre as limitações da pesquisa. 

5.1 Tipo de pesquisa

Conforme Cervo e Bervian (2002) a pesquisa busca uma resposta ou solução para 

problemas práticos ou teóricos levantados, utilizando-se para tal de processos científicos. 

Neste  sentido,  a  dúvida  alçada  à  pesquisa  deve  ser  trabalhada  com  instrumentos  e 

procedimentos científicos adequados para que se obtenha a resposta almejada.

No  caso  presente  optou-se  por  realizar  uma  pesquisa  de  natureza  qualitativa, 

considerada  como  a  melhor  opção para  a  coleta  dos  dados  necessários  ao  deslinde  da 

questão-problema junto a autoridades do comércio exterior brasileiro. Embora se reconheça 

seu caráter subjetivo, a pesquisa qualitativa é reconhecida por Goulart e Carvalho (2005) 

como  importante  fonte  de  conhecimento  na  área  de  administração.  Esta  característica, 

inclusive, pode ser de certa forma objetivada, segundo Vieira (2006), por meio de uma boa 

descrição do processo metodológico utilizado. 

 

Utilizando-se a taxonomia proposta por Vergara (2006), e referenciando-se em Gil 

(2002), podemos qualificar a pesquisa quanto aos fins e quanto aos meios de investigação. 

Quanto  aos  fins,  a  pesquisa  realizada  foi  descritiva,  explicativa  e  aplicada. 

Descritiva,  na  medida  em que  objetivou  avaliar  o  fenômeno  da  atuação  da  Camex  na 

formulação, implementação e coordenação da política de comércio exterior brasileiro desde 

a sua criação. 
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Explicativa,  porque procurou esclarecer  os motivos  e fatores  que contribuíram e 

determinaram o formato e as condições desta atuação ao longo do tempo, suas dificuldades 

e suas possibilidades. 

Aplicada, tendo em vista possuir finalidade prática, qual seja, propor alterações na 

dinâmica hoje empreendida pela Camex na condução da política de comércio exterior, bem 

como  em  seu  mandato  legal  e  posicionamento  organizacional  dentro  da  estrutura  do 

governo. 

Quanto aos meios, a pesquisa realizada pode ser caracterizada como bibliográfica e 

de campo. Bibliográfica, pelo fato da fundamentação teórica ter exigido amplo estudo dos 

assuntos  afetos  ao tema em variado conjunto  de livros,  revistas  especializadas,  jornais, 

publicações  afins,  e  sítios eletrônicos  oficiais  de instituições  nacionais  e  internacionais, 

estes  últimos,  principais  fontes  de  dados  estatísticos  sobre  o  comércio  exterior.  Por  se 

tratarem  de  fontes  secundárias,  houve  a  preocupação  de  se  cotejar  informações  nelas 

contidas, buscando-se evitar incoerências ou contradições. 

A pesquisa também se classifica como sendo de campo, em função da coleta de 

dados ter-se  efetuado por  meio  de entrevistas  realizadas  com autoridades detentoras  de 

ampla experiência no objeto da pesquisa e no histórico dos fatos que podem explicar a 

história recente da política comercial do país.

5.2 Universo e amostra

O universo da pesquisa foi composto pelo conjunto de autoridades representativas 

de  diversos  segmentos  do  comércio  exterior  brasileiro,  fossem  elas  da  esfera  pública, 

privada ou da sociedade organizada. 
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Ao se compor o rol dos potenciais entrevistados, objetivou o pesquisador selecionar 

autoridades  julgadas  detentoras  de  grande  conhecimento  no  assunto.  Neste  rol  foram 

incluídas aquelas  autoridades em exercício atualmente na condução da atual  política  de 

comércio exterior e da representatividade da sociedade organizada, bem como aquelas que 

houvessem exercido importantes cargos na administração pública federal neste segmento, 

tanto no nível de Ministro de Estado, como de Diretor da Cacex  e Secretário-Executivo da 

Camex. 

No  âmbito  da  pesquisa  de  campo  foram  entrevistadas  as  autoridades  a  seguir 

relacionadas, nelas se incluindo a atual Secretária-Executiva da Camex, Drª Lytha Battiston 

Spíndola,  e  mais  três  ex-Secretários  da Câmara,  o Embaixador  Botafogo (2000),  o Dr. 

Roberto Giannetti (2000 a 2002), e o Dr. Mário Mugnaini (2003 a 2007). Conjuntamente à 

relação das autoridades são fornecidas breves informações dos correspondentes currículos 

(mini-currículos),  com ênfase nos postos afetos ao comércio exterior  brasileiro  por eles 

ocupados ao longo dos anos. 

- Dr.  Luiz  Fernando Furlan - Ministro do Desenvolvimento,  Indústria  e Comércio 

Exterior de 2003 a 2007, presidente do Conselho de Administração da Sadia de 

1993 a 2003, presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de 

Frango  (ABEF)  de  1997  e  2001,  membro  de  diversos  outros  conselhos  de 

administração e atual presidente de grupo de investimentos;

- Dr.  Marcus  Vinícius  Pratini  de  Moraes  -  Ministro  da  Agricultura,  Pecuária  e 

Abastecimento de 1999 a 2002, Ministro das Minas e Energia em 1992, Deputado 

Federal  pelo  Rio  Grande  do  Sul  em  dois  mandatos  (1983-1987/1991-1994), 

Ministro  da  Indústria  e  Comércio  de  1970 e  1974,  e  Presidente  da  Associação 

Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC) por ocasião da entrevista;

- Dr. Roberto Rodrigues - Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 2003 

a 2006, Doutor Honoris Causa pela Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), 

atual Coordenador do Centro de Agronegócio da Escola de Economia de São Paulo 
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da Fundação Getúlio Vargas (FGV Agro), Presidente do Conselho do Agronegócio 

da FIESP, e Co-Chair da Comissão Inter-americana de Etanol;

- Dr.  Benedicto  Fonseca  Moreira  –  atual  Presidente  da  Associação  de  Comércio 

Exterior do Brasil (AEB), foi Diretor da Carteira de Comércio Exterior do Banco do 

Brasil (Cacex) durante 15 anos, Presidente da Petrobrás e da Fundação Centro de 

Estudos do Comércio Exterior (Funcex). Participou do Conselho de Administração 

de várias empresas, dentre elas a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petropar S.A. 

e a Perdigão S.A. Comércio e Indústria. 

- Embaixador José Botafogo Gonçalves - Ministro da Indústria, do Comércio e do 

Turismo em 1998, Embaixador do Brasil na Argentina de 2002 a 2004, Embaixador 

especial para Assuntos do Mercosul em 2001, Secretário-Executivo da Camex em 

2000, Subsecretário-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio 

Exterior  de  1995  a  1998,  e  atual  Presidente  do  Conselho  Curador  do  Centro 

Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI); 

- Drª Lytha Battiston Spíndola – atual Secretária-Executiva da Camex. Foi também 

Adida Tributária e Aduaneira da Embaixada do Brasil nos EUA de 2005 a 2007, 

Consultora de Assuntos Tributários do FMI de 2003 a 2005, Secretária de Comércio 

Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior de 1999 

a 2003, e Secretária-Adjunta da Receita Federal de 1995 a 1999;

- Dr. Roberto Giannetti da Fonseca - Secretário-Executivo da Camex de 2000 a 2002, 

e atual Diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e presidente da Fundação 

Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex);

- Dr.  Mário  Mugnaini  Júnior  -  Secretário-Executivo  da  Camex  de  2003  a  2007, 

Diretor  Executivo  da  FIESP  de  2000  a  2002,  e  atual  Diretor  Executivo  da 

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq);
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- Ministro Carlos Márcio Bicalho Cozendey – diplomata, Ministro do Itamaraty, atual 

Diretor  do  Departamento  Econômico  do  Ministério  das  Relações  Exteriores, 

painelista da OMC e ex-membro da Camex. Nos últimos anos vem representando o 

país, no Brasil e no exterior, em fóruns de negociações comerciais multilaterais;

- Drª Clecy Maria Busato Lionço – atual Secretária-Adjunta da Receita Federal do 

Brasil para assuntos afetos à área aduaneira e Auditora-Fiscal da Receita Federal do 

Brasil.

- Dr. Aloísio Tupinambá Gomes Neto - Assessor Especial  da Camex desde 1999, 

Assessor  Especial  da  Presidência  da  República  de  1996  a  1999  (Secretaria-

Executiva da Camex), Mestre em Economia pela Universidade de  Illinois (EUA), 

Consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/ONU)/

acompanhamento da Rodada Uruguai de negociações multilaterais, junto ao MRE 

(1990-1992). Professor da UNEB (1993), UNICEB (2000-2005) e FGV.

- Dr. Welber Oliveira Barral – atual Secretário de Comércio Exterior do Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Mestre em Direito pela UFSC, 

Doutor  em  Direito  pela  USP  e  Pós-doutorado  na  Georgetown  University  Law 

(Washington, EUA). Professor de Direito Internacional Econômico da UFSC desde 

1994 e dos cursos de capacitação da OMC em Política Comercial, realizados em 

Santiago, Chile. Autor de vários livros sobre a OMC e negociações comerciais;

- Drª Tatiana Lacerda Prazeres - Coordenadora de Articulação Internacional da Apex-

Brasil e representante substituta desta Agência no Gecex da Camex. Doutora em 

Relações  Internacionais  pela  UnB,  Mestre  em Direito  Internacional  pela  UFSC. 

Analista  de  Comércio  Exterior  licenciada  do  Ministério  do  Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior.

O acesso aos entrevistados foi facilitado por um conjunto de fatores, sendo talvez o 

principal a própria escolha do tema, de grande receptividade por todos aqueles atores do 

comércio  exterior  consultados  e  entrevistados  que  ressaltaram,  em  sua  maioria,  sua 
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atualidade e importância para a condução da política comercial brasileira. Outros fatores, na 

percepção  do  pesquisador,  também influenciaram nesta  boa  receptividade  à  pesquisa  e 

merecem ser destacados.

O  primeiro,  e  fundamental,  fator  a  ser  ressaltado  foi  o  acesso  do  pesquisador, 

viabilizado pelo professor orientador no início de 2007, à Associação de Comércio Exterior 

do Brasil.  Tal fato possibilitou ao pesquisador angariar  o interesse da AEB para com o 

objeto da pesquisa às vésperas do 27º ENAEX - Encontro Nacional de Comércio Exterior-, 

realizado em novembro de 2007 no Rio de Janeiro. No decorrer deste evento foi possível 

divulgar a intenção da pesquisa, pré-agendar algumas entrevistas e captar maiores subsídios 

à sua execução com autoridades no assunto. 

O segundo fator a ser destacado refere-se à boa receptividade à instituição Fundação 

Getúlio Vargas. Em boa parcela dos contatos realizados para agendamento das entrevistas 

pode-se perceber o impacto favorável ao ser atrelar a pesquisa ao desenvolvimento de uma 

dissertação de mestrado para a Fundação.

Um terceiro fator que, acredita-se, possa ter influenciado positivamente diz respeito 

ao cargo que ocupa o pesquisador na administração pública federal, qual seja, o de Auditor 

Fiscal da Receita Federal do Brasil; conjugado à sua atuação no controle e fiscalização do 

comércio exterior brasileiro em diferentes locais no país desde 1995. Acredita-se que tal 

fato tenha facilitado o acesso e o diálogo do pesquisador com os entrevistados, despertando 

interesse mútuo na busca de respostas para a questão problema.

 

O interesse despertado na pesquisa pode ser demonstrado pela própria relação entre 

as autoridades  que se buscou entrevistar  e  as entrevistas  efetivamente  realizadas.  Neste 

sentido,  foram realizados  contatos  com 16 autoridades,  dentre  as quais  apenas três não 

foram possíveis entrevistar. Dentre elas, ressalte-se o atual Secretário-Executivo do MDIC, 

que  por  duas  vezes  chegou  a  agendar  a  entrevista,  mas  por  questões  de  viagens 

internacionais de última hora e de agenda tiveram que ser canceladas, inviabilizando nova 

tentativa de entrevista por questões financeiras e de prazo para a finalização da dissertação. 
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5.3 Coleta dos dados

A coleta de dados foi realizada por meio da realização de entrevistas parcialmente 

estruturadas  (GIL,  2002)  a  partir  de  um roteiro  base  pré-estabelecido  dividido  em três 

blocos de perguntas, a saber: (I) perguntas introdutórias; (II) interfaces da Camex com os 

demais órgãos; e (III) modelagem organizacional (vide Apêndice 1). 

A depender do cargo ocupado na administração pública federal (atualmente ou no 

passado),  do  posicionamento  do  entrevistado  na  sociedade  organizada,  da  evolução  da 

própria pesquisa, e do tempo disponibilizado para a realização da entrevista foram sendo 

construídas  variações  do  roteiro  básico,  dando  origem  a  roteiros  adaptados  conforme 

exemplificado no Apêndice 2. 

As entrevistas foram realizadas no período de dezembro de 2007 a março de 2008, 

sendo  necessário  o  deslocamento  do  pesquisador  para  as  cidades  de  São  Paulo,  em 5 

ocasiões, e Brasília, em 4 ocasiões, para a coleta dos dados. A tabela 6 a seguir apresenta 

breve histórico cronológico das entrevistas realizadas:

Tabela 6: Autoridades entrevistadas (datas e locais)

Autoridade Data Local
Tatiana Lacerda Prazeres 13 dez 2007 Rio de Janeiro
Benedicto Fonseca Moreira 18 dez 2007 Rio de Janeiro
Welber Oliveira Barral 19 dez 2007 Brasília
Aloísio Tupinambá Gomes Neto 19 dez 2007 Brasília
Roberto Rodrigues 21 dez 2007 São Paulo
Marcus V. Pratini de Moraes 08 fev 2008 São Paulo
Luiz Fernando Furlan 11 fev 2008 São Paulo
Lytha Battiston Spíndola 21 fev 2008 Brasília
Clecy Maria Busato Lionço 21 fev 2008 Brasília
Mário Mugnaini Júnior 26 fev 2008 São Paulo
Carlos M. Bicalho Cozendey 03 mar 2008 Brasília
José Botafogo Gonçalves 13 mar 2008 Brasília
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Roberto Giannetti da Fonseca 17 mar 2008 São Paulo

À exceção  de  uma,  todas  as  demais  entrevistas  tiveram autorização  para  serem 

gravadas, perfazendo um total aproximado de 21 horas e 20 minutos de entrevistas, das 

quais aproximadamente 18 horas foram gravadas. Ressalte-se ainda que, nos períodos pré e 

após a gravação, houve diversas ocasiões em que foi possível ao entrevistador captar dados 

e impressões a respeito do tema da pesquisa. Por fim, adicione-se a realização de algumas 

anotações  complementares  realizados  pelo  autor  da pesquisa logo após  a  realização  de 

algumas entrevistas.

Alguns dos entrevistados, no entanto, solicitaram que não constasse do texto final 

da dissertação a autoria de algumas colocações a respeito de assuntos considerados mais 

polêmicos para a administração pública brasileira, no que, logicamente, foram atendidos 

pelo  pesquisador.  A despeito  da  ausência  de  determinadas  citações,  cumpre  ressaltar  a 

autorização  conferida  ao  pesquisador  em  bem  utilizá-las  no  desenvolvimento  das 

conclusões da pesquisa sem mencionar, no entanto, a sua origem.

O  espaçamento  entre  as  entrevistas  -  decorrente  da  própria  dinâmica  dos  seus 

agendamentos-,  apesar  de  não  planejado  inicialmente,  foi  muito  produtivo  para  o 

desenvolvimento da pesquisa. Isso porque proporcionou ao pesquisador maior tempo de 

reflexão a respeito das diversas impressões e posicionamentos das autoridades, bem como 

possibilitou que conclusões provisórias fossem checadas nas entrevistas seguintes. 

 

5.4 Tratamento dos dados e método

O método utilizado em uma pesquisa tem a finalidade de aproximar o investigador 

do fenômeno estudado. Segundo Vergara, por meio dele busca o pesquisador “exercer sua 

atividade mental consciente para realizar o papel cognitivo da teoria” (2005, p. 9).

No caso da pesquisa bibliográfica foi realizada uma leitura informativa, alicerçada 

nos objetivos da pesquisa. Dentre suas fases descritas por Cervo e Bervian, destaque-se 
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inicialmente  a leitura  crítica,  que pressupõe uma reflexão deliberada  e consciente,  e  de 

busca da percepção dos significados. Para os autores (2002, p.97):

O estudo de um texto passa pelas mesmas fases  do pensamento reflexivo: de uma visão global, 

passa-se à análise das partes ou elementos constitutivos para se chegar a uma síntese integradora. A 

leitura crítica supõe a capacidade de escolher as idéias principais e de diferenciá-las entre si e das 

secundárias. A escolha e a diferenciação das idéias são feitas por meio das palavras ou expressões 

que as exprimem.

...

Parte-se, portanto, de uma visão global, embora indeterminada, do texto ou livro para a operação da 

análise.  Esta  envolve  os  processos  de  diferenciação  ou  busca  de  idéias  diretrizes,  das  idéias 

secundárias e seus detalhes; de compreensão ou atendimento das idéias pelo interior; de julgamento 

ou atribuição de valor, utilidade e importância que possuem. Os critérios de julgamento serão os 

propósitos do trabalho: assim, as idéias terão valor e serão úteis ou imponentes se interessarem à 

pesquisa.

Ultrapassada esta fase reflexiva, buscou-se por meio de uma leitura interpretativa, 

que é a última etapa da leitura  de um texto destinada a sua aplicação nos objetivos da 

pesquisa (CERVO e BERVIAN, 2002), captar os principais acontecimentos da evolução do 

comércio internacional que pudessem ter conexão com a evolução do comércio exterior 

brasileiro.  Procedimento  análogo  foi  realizado  na  busca  dos  principais  elementos 

caracterizadores da política comercial brasileira desde o período colonial até os dias atuais, 

bem como  a  respeito  da  criação  da  Camex  e  sua  atuação  da  condução  da  política  de 

comércio exterior brasileira desde então.

No  que  diz  respeito  às  entrevistas,  optou-se  por  uma  abordagem  de  cunho 

fenomenológico como “pano de fundo”, a qual se aliou uma leitura crítica e interpretativa 

das  entrevistas  (aplica-se  aqui,  de  forma  análoga,  os  conceitos  abordados  acima),  bem 

como componentes da análise de discurso. Vieira (2006) ressalta, inclusive, que a utilização 

de múltiplos  métodos é  muito  bem vinda na avaliação  de fenômenos  administrativos  e 

organizacionais, podendo conferir novos horizontes a sua compreensão.

Conforme  Vergara  (2005),  a  fenomenologia  busca  estudar  o  fenômeno  na  sua 

essência. Reconhecendo a subjetividade dos acontecimentos da vida cotidiana, o método 
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busca,  com  base  na  experiência  vivida  pelos  sujeitos,  compreender  e  interpretar  os 

fenômenos, fornecendo-lhe nova compreensão.  

Neste sentido, o método permite “explorar situações, valores e práticas com base na 

visão de mundo dos próprios sujeitos”,  exigindo do pesquisador habilidade no interagir 

com os pesquisados no decorrer das entrevistas. Estas devem ser conduzidas sob a forma de 

diálogo, reconduzindo o investigador “a exploração de temas no decorrer da entrevista e 

mantendo-se  atento  a  possíveis  desvios  relacionados  à  autenticidade  do  relato” 

(VERGARA, 2005, p. 85 e 86).

Alguns  “traços”  do  método  de  análise  do  discurso  também foram utilizados  na 

pesquisa. Segundo Vergara (2005), este método destina-se não só em apreender como a 

mensagem  foi  transmitida,  mas  também  buscar  explorar  o  seu  sentido.  Na  análise  de 

discurso  procura-se,  dentro  de  um  contexto  interpretativo,  as  mensagens  explícitas  e 

implícitas, levando-se em consideração aspectos paraverbais, como a pausa, a entonação e a 

hesitação, bem como aspectos não verbais, como os gestos e olhares.

Baseando-se no conjunto de métodos acima, de onde se extraiu os elementos de 

interesse  para  a  pesquisa,  foram  realizadas  as  transcrições  e  avaliação  das  entrevistas 

gravadas.  Levando-se  em  consideração  as  diferentes  visões  de  mundo  e  o  histórico 

disponível  da  atuação  dos  entrevistados  nos  assuntos  afetos  ao  comércio  exterior 

brasileiros,  realizou-se uma leitura  crítica  e interpretativa de cunho fenomenológico das 

transcrições. 

Nesta avaliação foram também levados em consideração os aspectos paraverbais e 

não verbais das entrevistas, para o que se valeu o pesquisador das suas anotações de campo 

e, principalmente, da possibilidade de se escutar novamente as entrevistas, quantas vezes 

fossem  necessárias  para  a  sua  avaliação  reflexiva.  Por  fim,  foram  confrontados  os 

resultados obtidos com a fundamentação teórica da pesquisa.

Decorrente deste processo, o posicionamento dos entrevistados foi distribuído em 

três segmentos que permitiram ao pesquisador sistematizar sua avaliação na busca de uma 
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resposta para a questão problema da pesquisa. Com base nestes segmentos de avaliação 

foram transcritos os principais trechos das entrevistas, compondo um encadeamento lógico 

para a apresentação das conclusões.

5.5 Limitações da pesquisa

A  metodologia  proposta  para  o  presente  trabalho  de  pesquisa  possui  algumas 

limitações, sobre as quais serão tecidos alguns comentários.

A primeira delas diz respeito ao caráter de subjetividade caracterizador do método 

fenomenológico que serviu como pano de fundo na obtenção e no tratamento dos dados da 

pesquisa. Em que pese a preocupação constante do investigador em buscar a essência do 

fenômeno,  evitando-se  para  isso  possíveis  distorções  em  função  da  sua  própria 

interpretação, não se pode assegurar que este distanciamento tenha ocorrido durante todo o 

processo de construção e desenvolvimento da pesquisa. 

Outro  fator  a  ser  levado em consideração  diz  respeito  à  limitação  do número  e 

tipificação das autoridades selecionadas para a realização das entrevistas, onde incidiu o 

critério da acessabilidade.  Em que pese a intenção do pesquisador em fornecer a maior 

representatividade  possível  à  pesquisa  empírica,  é  de  se  pressupor  a  possibilidade  da 

amostra  não  abranger  certos  segmentos  da  sociedade  e  da  administração  pública 

interessados  no  assunto,  tornando-se  ela,  de  certa  forma,  viesada  e  não  reprodutora, 

necessariamente, do pensamento da maioria dos atores do comércio exterior brasileiro. No 

entanto, levando-se em consideração a notória experiência das autoridades entrevistadas, 

acredita-se  que  a  pesquisa  tenha  alcançado  uma  amostra  muito  representativa  do 

pensamento nacional sobre o objeto da pesquisa. 

A  terceira  limitação  a  ser  registrada  diz  respeito  ao  histórico  profissional  do 

pesquisador,  servidor público federal  desde 1982, inicialmente como militar  (Oficial  da 

Marinha do Brasil) e, a partir de 1995, como civil, quando passou a exercer o cargo de 

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil na área de fiscalização e controle do comércio 
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exterior. Por mais que se tenha buscado a imparcialidade na avaliação crítica do objeto da 

pesquisa, pode ter ela sido conduzida, em algum momento, de forma viesada em prol do 

status quo da administração pública brasileira, e do posicionamento da Receita Federal no 

contexto da condução das políticas de comércio exterior no Brasil. Neste sentido, ainda que 

de forma inconsciente, críticas a este órgão referentes ao objeto da pesquisa podem ter sido 

mitigadas ou excluídas.

Apesar das limitações acima referidas, acredita-se que a pesquisa tenha conseguido 

alcançar  seu  objetivo  de  avaliar  a  atuação  da  Camex  na  formulação,  implementação  e 

coordenação da política de comércio exterior brasileira.

No  decorrer  deste  capítulo  foi  apresentada  a  metodologia  prevista  para  a 

investigação científica proposta. Dele constam a definição do tipo da pesquisa, o universo e 

a amostra, definições a respeito da coleta e do tratamento dos dados; finalizando-se com as 

limitações da metodologia utilizada.
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6. RESULTADOS DA PESQUISA

O  presente  capítulo  tem  como  objetivo  reproduzir  os  principais  resultados  da 

pesquisa  de  campo  realizada  com  diversas  autoridades  da  atual  administração  pública 

federal,  na  sua  vertente  afeta  ao  comércio  exterior  brasileiro,  bem como  com diversas 

autoridades da iniciativa privada e da sociedade civil organizada que, no passado recente, 

ocuparam cargos na área pública - Ministros, Diretor da Cacex, Secretário-Executivo da 

Camex etc.- de extrema importância na condução deste comércio. 

Ressalte-se,  por  oportuno,  que  todas  as  autoridades  que  hoje  estão  na iniciativa 

privada ou na sociedade civil organizada permanecem desempenhando papéis de destaque 

no  comércio  exterior  brasileiro,  seja  na  condição  de  líderes  destacados  da  sociedade 

organizada, seja na condição de empresários atuantes, acadêmicos e/ou estudiosos. Neste 

sentido,  é  interessante  consignar  que  todos  os  entrevistados,  sejam eles  da atual  esfera 

pública  ou  que  por  ela  tenham  passado  recentemente,  possuem,  assim,  considerável 

conhecimento e extremo interesse no assunto comércio exterior.

O material  apresentado é  formado por  extratos  das  entrevistas  semi-estruturadas 

realizadas com as autoridades, onde se procurou abordar os principais aspectos da política 

de comércio exterior brasileira, especialmente no que se refere à atuação da Camex na sua 

formulação,  implementação  e  coordenação.  Acompanham  elas  breves  resumos  dos 

posicionamentos  dos  entrevistados,  de  forma  a  subsidiar  as  conclusões  que  serão 

apresentadas para a questão problema da pesquisa.

A  prevalência  nas  transcrições  de  algumas  autoridades  é  justificada  por  vários 

motivos, dentre eles o tempo de duração da entrevistas, a abrangência da autorização para a 

transcrição dos extratos das entrevistas - há temas para os quais esta não foi concedida-, e 

até mesmo as correspondentes experiências das autoridades nos temas abordados.

Além  do  contido  nas  transcrições,  foram  fornecidos  diversos  ensinamentos, 

inconfidências, histórias e observações a respeito da atuação da administração pública na 

formulação  e  condução  das  políticas  de  comércio  exterior,  compondo  um conjunto  de 
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posicionamentos bem robusto para o tema da pesquisa. De certo que todo este conjunto de 

experiências  proporcionado pelas  vinte  e  uma horas  de  entrevistas,  e  que  demandaram 

diversos dias de análise e reflexão, influenciaram nas conclusões a serem apresentadas no 

capítulo seguinte.

A título  de clareza  de exposição,  os  excertos  das entrevistas  são apresentados  e 

comentados de forma segmentada, sendo distribuídos nos seguintes tópicos:

 Crescimento vertiginoso das exportações nos últimos anos: motivação e atuação da 

Camex neste processo;

 Política  Industrial,  Tecnológica  e de Comércio  Exterior  (PITCE) e  estratégia  de 

comércio exterior; e

 Modelagem organizacional e atuação da Camex na formulação, implementação e 

coordenação de políticas de comércio exterior. 

6.1 Crescimento vertiginoso das exportações: motivação e atuação da Camex 

As exportações  brasileiras  apresentaram um crescimento  vertiginoso nos  últimos 

anos,  proporcionando  elevados  superávits  comerciais  de  extrema  importância  para  o 

equilíbrio  macroeconômico  do  país.  No  período  2002-2007  elas  cresceram 

aproximadamente 165%, partindo de US$ 60,4 bilhões e alcançando US$ 160,6 bilhões ao 

final  do  período,  detendo  especial  importância  neste  processo  o  agribusiness. O  saldo 

comercial  cresceu  junto,  alcançando  US$  40  bilhões  em  2007,  e  a  participação  das 

exportações no PIB também evoluiu no período, alcançando uma média percentual anual de 

13%. 

Partindo-se deste contexto, foram desenvolvidos questionamentos aos entrevistados 

de  modo  a  tentar  identificar  quais  fatores  teriam  contribuído  para  este  crescimento 

vertiginoso nas nossas exportações  e qual teria sido o papel  Camex neste processo. As 

principais impressões a respeito desse tópico encontram-se descritas a seguir:
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Dr. Luiz Fernando Furlan (data da entrevista: 11/02/2008)

De  2003  a  2006,  período  em  que  o  Brasil  apresentou  grande  crescimento  nas 

exportações e ultrapassou com folga a meta dos US$ 100 bilhões estipulada pelo governo, o 

titular da pasta do MDIC foi o Dr. Luiz Fernando Furlan. Ao discorrer inicialmente sobre 

sua atuação à frente do comércio exterior brasileiro, o ex-Ministro Furlan fez um apanhado 

das  linhas  mestras  da  sua  gestão,  onde  justificou  a  opção  do  próprio  governo  pelas 

exportações para alcançar a retomada do crescimento econômico, bem com a opção própria 

do  Ministério  do  Desenvolvimento  em  priorizar  a  promoção  comercial,  deixando  em 

patamar inferior as difíceis negociações internacionais da Rodada Doha em andamento sob 

o comando do Itamaraty. 

Eu achava que a Rodada de Doha iria demorar muito e, com o passar do tempo, tive a  

certeza que as conclusões da Rodada iriam para as “calêndulas”, portanto, que não era função do 

Ministério  gastar  tempo  numa  negociação  que  não  iria  produzir  resultados  num  ambiente  

próximo... Nas negociações externas de uma forma geral nós não gastamos tempo, nós fazíamos o 

acompanhamento ..., mas não era um negócio para dormir e acordar pensando. Isto porque prá  

chegar nos US$ 100 bilhões, que era a meta prioritária, nós achávamos que não era por aí que nós  

conseguiríamos.

Então nós passamos a nos concentrar em usar as viagens do Presidente como fator de  

promoção  comercial  e  inserir  nos  discursos  dele  sempre  as  questões  de  comércio,  sempre,  

sempre... e a fazer encontros setoriais com o Presidente onde ele tivesse informação dos setores...,  

papel e celulose, siderúrgico, automotivo ..., trazendo a entidade e os presidentes das principais  

empresas  de  maneira  que  ele  pudesse  ter  a  informação  direta  dos  protagonistas  e,  também,  

conhecer as pessoas e até motivá-las..., e ele se prestou muito positivamente a este papel... 

Lula não teve nenhum tipo de conflito de interesses em defender empresas nacionais no  

exterior,  sejam  elas  estatais  como  a  Petrobrás,  sejam  elas  privatizadas,  sejam  elas  privadas  

mesmo,  porque  um assunto  de  vender  produto  brasileiro  era  um assunto  que  ele,  com muita 

tranqüilidade, falava, ... podia até ligar para outro presidente e dizer: “olha tem uma empresa  

brasileira participando de uma concorrência pública para uma estrada, para uma barragem ou  

para venda de automóveis ...”.
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Segundo Furlan, o posicionamento do Presidente junto ao governo americano foi 

muito  importante  no  desenvolvimento  do  etanol  e  nos  reflexos  para  o  agronegócio 

brasileiro, que teve seus preços majorados em muito ultimamente.

Lula  encaixou  muito  bem  este  papel  de  arauto  dos  produtos  brasileiros  e  do  etanol  

também. Na primeira vez que falamos com Bush, em maio de 2003 na Casa Branca - quando o  

assunto etanol surgiu na hora do almoço-, ele não sabia o que era o etanol (brasileiro)84. O seu 

Secretário de Comércio também não tinha idéia do que era etanol. Nós levantamos a questão da 

sobretaxa  de  54  centavos  por  galão  e  nenhum  deles  tinha  idéia.   Em  setembro,  quando  

encontramos de novo com o Bush na ONU, ele tomou a iniciativa de dizer que havia mandado  

verificar o assunto e que estava estudando esta alternativa...

Lula, com o tempo, convenceu o Bush de que etanol seria uma solução para os Estados  

Unidos,  para a produção local,  para gerar  emprego,  para reativar  a  agricultura em algumas  

regiões. E hoje estes efeitos da adoção do etanol pelos Estados Unidos estão beneficiando o Brasil,  

não pela retirada da sobretaxa, mas pela mudança que teve na demanda do milho, que fez com que  

os fazendeiros americanos mudassem da soja e do algodão para o milho e, com isso, o supply and  

demand por soja e algodão diminuiu a oferta americana e fez com que os preços internacionais,  

somadas à demanda chinesa, estivessem o dobro da média histórica. 

Os brasileiros estão desfrutando de preços internacionais muito altos por uma decisão do  

governo americano que foi fundamentada num trabalho de convencimento do governo brasileiro,  

principalmente do Presidente Lula. Então, são ações de comércio exterior, de política de comércio 

exterior, com resultados bilionários à margem de negociações de Alca, de OMC e à margem de  

negociações  de  diplomatas.  Isto  foi  um  negócio  pessoal  de  convencimento,  com  argumento  

inclusive de meio ambiente, mas também, que se poderia originar etanol de países amigos e não  

ficar dependendo de petróleo de países inimigos...

No processo que levou ao aumento  das  exportações  brasileiras,  na visão do ex-

Ministro, houve um papel preponderante do Presidente ao eleger o comércio exterior como 

84 Objetivando melhor referenciar  o trecho transcrito ao conteúdo total  da entrevista  foram incluídas,  em 
algumas situações,  anotações adicionais entre parênteses pelo pesquisador. Tais anotações,  em que pesem 
terem sido adicionadas às transcrições parciais, refletem os conteúdos tratados pelos entrevistados em suas 
respostas na íntegra.
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o principal item da sua agenda internacional. A reformulação da Apex também contribuiu 

bastante e o quadro econômico de 2003 e 2004, caracterizado por reduzido crescimento 

econômico,  facilitou  a  convergência  dos  Ministérios  ao  esforço  de  recuperação  da 

economia via aumento das exportações. Este conjunto de ações contribuiu para o Brasil 

superar a meta de US$ 100 bilhões em 2005 e permanecer aumentando suas exportações 

atingindo US$ 160,6 bilhões em 2007.

Lula teve  um papel  preponderante  no  sentido  de colocar  no primeiro  item da  agenda 

internacional dele a questão do comércio e, em seguida, dos investimentos. Promovemos reuniões  

internacionais com Europa, Estados Unidos, Japão...  Ao mesmo tempo foi reformulada a APEX,  

que até então era um órgão “didático”, vamos chamar assim... Quando eu aceitei o convite eu falei  

ao Presidente que a APEX tinha que ser um órgão como se fosse uma cavalaria; nem artilharia,  

nem infantaria,  nem engenharia,  a  rainha das  armas do Exército.  A  APEX tinha  que ser  um  

escalão avançado, como os fuzileiros navais, que vão lá na frente... Tem que ir lá e romper a  

barreira, abrir a cunha e vir atrás (...) e a energia nós tínhamos que jogar fora, e não aqui. Aqui  

dentro deixava para o Sebrae, para a Secex, os Enaex, os Encomex...,  para os movimentos de  

estado exportador e cidades exportadoras,  coisas de catequese que você precisa capacitação.

Então houve  esta  mudança que o presidente  gostou  muito...,  nós  passamos  a levar  as 

empresas,  que  levavam produtos,  que  chegavam antes,  que  faziam  mesas  de  negociação.  Na  

primeira missão que nós fizemos com a Rússia nós levamos trinta e duas empresas e cada uma  

tinha uma mesa, com intérprete...

Eu acho que houve uma mudança, uma mudança cultural no governo porque prá todos, à  

exceção  de  nós,  os  100  bilhões  de  dólares  era  sonho.  Já  tinha  sido  lançado  pelo  Fernando  

Henrique em 1997, se não me engano, chegou em sessenta e o pessoal estava bem desanimado. E 

aí  houve  uma  reenergização,  também  com  fundamento  no  momento  que  foi  favorável  para  

convencer o Ministro Palloci e o Presidente de que para a retomada do crescimento no Brasil em  

2003 e 2004, o único caminho era o comércio exterior, o único. 

Isto  porque  tinha  dados  de  que  havia  ocorrido  25% de  perda do  poder  aquisitivo  da  

população e isto não seria recuperável no curto prazo sem inflação. Você para aumentar salários  

iria causar inflação.   Então,  a recuperação do poder aquisitivo tinha que ser via aumento de  

produção, de emprego, de salário e investimento, e isto não se faz assim, (rapidamente...).  Nós  
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conseguimos convencer os colegas de tocar toda a energia na exportação, porque por aí iria criar  

demanda  por  máquinas,  equipamentos,  mão-de-obra,  logística,  operações  e  tudo,  e  iria  dar  

emprego e melhora da renda. Ao lado disso, daria uma tranqüilidade no front externo, porque você  

poderia gerar um superávit externo... 

Dr. Benedicto Fonseca Moreira (data da entrevista: 18/12/2007)

O  Presidente  da  AEB  atribuiu  o  crescimento  vertiginoso  das  exportações  nos 

últimos anos a três fatores intrinsicamente relacionados. O primeiro diz respeito ao discurso 

no  início  do  governo  Lula,  voltado  para  a  necessidade  do  país  possuir  uma  política 

industrial e de comércio exterior. Na sua visão, o governo anterior, apesar de ter adotado 

boas  medidas  de  apoio  à  exportação  e  ao  crescimento,  focou  sua  atuação  na  política 

monetária, pressupondo que o resto viria a cavaleiro. Ao adotar um discurso mais voltado 

para o crescimento o governo Lula angariou a confiança do empresariado, com reflexos 

positivos para o aumento das exportações brasileiras. 

Aliado a este, tem-se um segundo fator, decorrente do fato do país ser um grande 

produtor  de  matéria-prima  e  commodities.  Com  a  entrada  da  China  no  mercado 

internacional,  a  demanda  por  tais  produtos  cresceu  e,  com ela,  os  preços  no  mercado 

internacional dos produtos primários exportados pelo Brasil. Por fim, o terceiro fator teria 

sido a opção do empresariado nacional em se modernizar para fazer frente ao mundo cada 

vez mais competitivo. Neste sentido, observe-se o trecho transcrito a seguir:

O resultado das exportações nos últimos anos tem, digamos, vários nichos. O primeiro é  

que o governo Lula, quando começou, realmente teve um mérito. O Fernando Henrique, embora  

tenha  feito  algumas  coisas  muito  positivas,  em  matéria  de  comércio  exterior  foi  um  pouco 

tímido...havia um  conceito muito fechado em relação à política industrial e comércio exterior ... O 

conceito  deles  era  de  apoiar  a  exportação,  apoiar  o  crescimento,  mas  achando  que  política  

industrial,  fazer  política  de  produção,  medidas  específicas  de  exportação,  eram  iniciativas  

superadas... Para eles, se atacassem a política monetária, o resto aconteceria sozinho. O governo 

Lula teve o mérito de entrar com um discurso mais pé no chão e falar em política industrial e  

comércio exterior. Esta mensagem foi extremamente positiva e caiu bem no meio empresarial.

...
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Então isso aconteceu (o crescimento das exportações),  houve uma esperança interna de  

crescimento e,  ao mesmo tempo, pegou-se uma fase espetacular do mercado externo. Dinheiro  

abundante,  muita  liquidez  internacional  e  uma  demanda  extraordinária  por  produtos,  o  que  

explica, em grande parte, o aumento da exportação brasileira. Eu costumo dizer que a exportação  

brasileira cresceu em que pese a péssima política de exportação do País. Não é crítica, é chamar  

atenção do governo que nós  não temos uma política de exportação preparada para a grande 

competição mundial. Temos que ter consciência disso. O resultado é bom, é. Vamos bater palmas,  

vamos. Vamos tentar manter isso. Mas nós não vamos segurar esse ritmo de crescimento que nós  

precisamos de exportação, se nós não organizarmos a nossa retaguarda. 

...

O segundo (fator) é que coincidiu de ser o Brasil um grande produtor de matéria prima.  

Isso que é normalmente negativo para um País, em termos de crescimento, passou a ser positivo  

nesse momento brasileiro mas, também, temos que entender que é no momento. A China entrou no  

mercado,  o mundo cresceu e houve uma demanda extraordinária por  matéria prima.  A China  

jogou  os  preços  de  produtos,  alimentos  e  matéria  prima  para  cima.  Houve  um  boom 

extraordinário.

...

O terceiro (fator) foi que, realmente, o sistema empresarial brasileiro de um modo geral  

pagou para ver  na corrida para o investimento de modernização.  Ficou claro para ele  que o  

mundo estava mudando. O mundo hoje é uma corrida de incorporação de tecnologia e ele fez a  

mesma coisa.  Os empresários correram,  investiram, se  modernizaram. A indústria  brasileira é  

basicamente moderna, até as indústrias mais sacrificadas, como a têxtil e a de calçados, foram lá  

buscar  tecnologia  e  se  adaptaram.  O  Brasil  deu  um  avanço  em  termos  de  incorporação  de  

tecnologia e produtividade. Isso ajudou muito e tem ajudado muito frente ao câmbio que está muito  

ruim. Se você não melhorar a produtividade, dá um nó. Então, veja bem, é um conjunto de fatores,  

portanto, que formam um leque que nos levou a esse êxito da balança comercial, êxito que eu digo  

que é um êxito instável. É perigoso, é instável. 

Conforme  se  observa,  ao  tecer  seus  comentários  a  respeito  do  crescimento  das 

exportações, do êxito da balança comercial e das perspectivas da evolução dos seus saldos 

positivos, o Dr. Benedicto fez um alerta quanto à instabilidade do quadro atual, o qual será 

tratado no tópico seguinte.
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Dr. Roberto Rodrigues (data da entrevista: 21/12/2007)

O ex-Ministro da Agricultura e atual coordenador do GV Agro, após ressaltar que 

naturalmente acabaria por discorrer mais sobre agricultura, em função da sua expertise no 

assunto, atribuiu boa parte do crescimento das exportações do agronegócio ao aumento da 

eficiência do agricultor brasileiro, que optou por investir em tecnologia e, com ela, obteve 

aumento na produtividade. 

Na  gênese  deste  crescimento  aponta,  no  entanto,  dificuldades  enfrentadas  no 

decorrer das crises econômicas desde o Plano Cruzado até o Plano Real, as quais induziram 

vários agricultores a abandonar o negócio em função das dívidas contraídas ou por deterem 

baixa produtividade,  restando, em regra, apenas os mais eficientes.  Estes investiram em 

tecnologia e se desenvolveram, dando origem a uma agricultura concentradora de técnica e 

de renda.  O Dr. Roberto ressalta  ainda que na sua gestão à frente  do Ministério foram 

criados  instrumentos  para  a  agricultura  caminhar  mais  livremente,  neles  se  incluindo o 

seguro rural, novas leis de tecnologia e novos documentos de comercialização. 

No caso brasileiro as crises sucessivas e os planos de estabilização da economia, desde o  

plano Cruzado lá em 1986, passando pelos planos Collor, que foram fatais, e pelo plano Real - os  

dois últimos foram muito graves - fizeram com que todo mundo que estava abaixo da média (de  

produtividade na agricultura),  ou que tinha dívida,  ou estava apertado,  caísse fora.  Então,  os  

produtores que ficaram foram os eficientes, que não deviam, o que é uma loucura no plano rural,  

já que o crédito rural, que era um instrumento de promoção, acabou virando a forca. Quem não 

devia porque estava capitalizado, saiu bem, não corrigiu a dívida com a TR e foi para frente.  

Comprou tecnologia e aumentou a produtividade. 

Então, o que aconteceu com o Brasil? Foi uma elitização tecnológica e capitalística da  

agricultura brasileira nos últimos 20 anos. Isso fez com que todo mundo que era ineficiente caísse  

fora,  ou quase  todo mundo.  E  nós  aumentamos,...,  em 10 anos,  espetacularmente  a  produção  

brasileira  (...)  O  que  melhorou  as  exportações  brasileiras,  basicamente,  foi  um  processo  de  

tecnologia.  Mudou  o  perfil  do  produtor  brasileiro,  com  concentração  de  renda  e  de  técnica  

inclusive... 

206



Na área industrial,  segundo o entrevistado, também teria havido investimento em 

tecnologia,  gerando  maior  competitividade  e  melhorando  o  desempenho  do  setor  no 

comércio exterior, agora superavitário, após ter apresentado déficits durante anos. Mesmo 

considerando os avanços obtidos, o entrevistado manifesta sua preocupação com a redução 

do saldo comercial, contribuindo para tal o aumento brutal das importações ultimamente, aí 

se incluindo os componentes para a indústria.  Com base nesta elocução,  o Dr.  Roberto 

Rodrigues manifestou sua preocupação com os investimentos em educação.  

Na área industrial vários setores atrasados fizeram investimentos em tecnologia, em novos 

padrões industriais, mais automatizados, e isso gerou maior competitividade. Não obstante, só de  

2005 prá cá é que esses setores tiveram superávit; até então eram deficitários. Foi um processo,  

mas felizmente está acontecendo. O agronegócio brasileiro está reduzindo a participação no PIB 

como um todo, percentualmente, não obstante tenha crescido em termos absolutos, porque o setor  

industrial vem crescendo também. 

Agora  tem  uma  questão  aqui  na  área  industrial  que  ajuda  a  estudar  isso  e  que  me  

preocupa um pouco,  que é o  fato da importação de componentes.  Nosso saldo comercial  está  

diminuindo porque a importação está aumentando espetacularmente.  Enfim, uma boa parte da 

indústria brasileira está importando componentes, aumentando as exportações, mas diminuindo os  

empregos, investimento em tecnologia, trazendo coisa de fora, fazendo um drawback, e isso eu não  

sei  dizer  para  você  quanto  é  bom  e  quanto  é  ruim.  Na  economia  globalizada  eu  não  vejo  

alternativa a  isso.  Alternativa é  fazer  aqui,  mas  como você vai  competir  com o chip feito  na 

Coréia? Isso nos joga a um tema recorrente e óbvio, que é o investimento na educação formal  e  

técnica... 

Dr. Marcus Vinícius Pratini de Moraes (data da entrevista: 08/02/2008)

O ex-Ministro  da  Agricultura  (1999 a  2002),  e  atual  Presidente  da  ABIEC,  foi 

taxativo ao comentar a evolução das exportações. Para ele o “crescimento das exportações 

nos últimos anos foi muito mais fruto da boa onda do comércio mundial, notadamente de 

comoditties”. Segundo afirma, o “Brasil se acostumou a ser comprado, e não a vender”. 

Outros  fatores  teriam  contribuído  para  esse  processo,  dentre  eles  a  capacidade  do 

empresariado nacional que soube aproveitar a maré favorável do comércio mundial. 
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Referente ao desempenho futuro do comércio exterior brasileiro, no entanto, o Dr. 

Pratini fez um alerta por ocasião da entrevista realizada no início de 2008, ao comentar a 

respeito dos potenciais efeitos da crise financeira iniciada nos Estados Unidos em 2007:

Os  efeitos  externos  da  crise  da  economia  vão  atingir  o  país,  não  de  uma  forma  tão 

acentuada como antes, mas vão atingir. Os saldos na balança comercial serão bem mais tímidos  

do  que  aqueles  anunciados  e  os  resultados  nas  transações  correntes  também  serão  piores...  

Durante muito tempo o agribusiness vem sustentando o saldo comercial, no entanto, o país não  

pode depender apenas dele..., o setor de manufaturados precisa obter maior participação.  

Embaixador José Botafogo Gonçalves (data da entrevista: 13/03/2008)

O Embaixador Botafogo, Secretário-Executivo da Camex em 2000, não vislumbra 

muita controvérsia nos motivos que levaram ao crescimento das exportações brasileiras, 

tendo sido o ambiente  internacional  o  principal  motivador,  detendo menor  participação 

relativa a Camex e o Itamaraty:

O principal motivador do crescimento das exportações foi a conjuntura internacional. O 

mundo vem passando, talvez até 2008, por um processo demorado de crescimento econômico. Os  

principais  países,  a  começar  pelos  Estados  Unidos,  tiveram,  em  função  de  vários  fatores,  

possibilidade de sustentar um crescimento vigoroso. A China é realmente um fator desequilibrante 

nesse processo, no bom sentido; seja pela ação direta, seja pela sua ação como importador e  

exportador para os Estados Unidos, de maneira que nesse quadro o papel específico do Itamarati  

ou da Camex é relativamente modesto. Não se pode dizer que não tenham nenhuma influência,  

porque  evidentemente  as  exportações  brasileiras  sempre  se  fazem  num  quadro  institucional-

burocrático  que  está  condensado  em  decisões  e  resoluções  da  Camex,  sobretudo  no  ângulo  

regulatório de legislação, tributos e incentivos; ao passo que ao Itamaraty cabe um papel mais  

específico de promoção comercial.

Ministro Carlos Márcio Bicalho Cozendey (data da entrevista: 03/03/2008)

O  Ministro  Carlos  Cozendey,  atual  Diretor  do  Departamento  Econômico  do 

Ministério das Relações Exteriores, credita o aumento das exportações em grande parte à 
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conjuntura internacional. A esta conjuga mais dois aspectos: as políticas desenvolvidas no 

âmbito das atribuições da Camex ainda no governo Fernando Henrique, ocasião em que 

frente ao câmbio controlado procurou-se adotar medidas de incentivo às exportações; e, nos 

anos iniciais do crescimento das exportações (1999 -2001), a alteração macroeconômica e 

cambial vivenciada pelo país, que conferiu melhores condições de negociação internacional 

para os produtos brasileiros. Ao definir o cenário de exportações crescentes nos últimos 

anos, assim discorreu o Ministro: 

Tem duas dimensões aí,  a interna,  isto é,  como se moveram as políticas internas para  

incentivar  as  exportações  e  a  melhoria  da  balança  comercial,  e  a  conjuntura  internacional.  

Sobretudo tendo em vista o perfil  do comércio exterior brasileiro, é evidente que a conjuntura  

internacional teve um papel muito grande nesse cenário. Talvez eu pudesse melhor dividir em três  

aspectos: a situação das políticas específicas de comércio exterior, a questão macroeconômica e  

cambial, e a conjuntura externa. 

Começando  pelo  terceiro,  a  conjuntura  externa  -  evidentemente,  dado  o  perfil  da  

exportação brasileira - tem um papel muito grande na medida em que o crescimento asiático puxa 

o preço das matérias-primas, dos produtos agrícolas e dos recursos naturais em que o Brasil é  

forte, não só nas formas mais primárias, mas também nas processadas, elaborada e manufaturadas  

como o aço, o alumínio e outros produtos. Isso aí, tanto na parte de recursos minerais quanto na  

parte  de  alimentos  é  um  cenário  que,  a  não  ser  que  a  recessão  americana  mude  demais  o  

quadro, ...deve permanecer.

A tendência que a gente vem observando é que a Ásia, com o desenvolvimento baseado  

sobretudo na industrialização, se tornou um importador líquido de alimentos e o próprio Estados  

Unidos, que sempre foi um exportador líquido de alimentos, também está numa tendência de se  

transformar  num importador líquido de alimentos.  Isso muda fundamentalmente  o  quadro que  

vinha desde a II Guerra Mundial com a liderança e a hegemonia dos Estados Unidos, em que a  

principal potência era também um grande exportador agrícola, podendo transmitir crescimento 

para os países que tinham uma base forte em agricultura e recursos naturais, não só nas formas 

primárias, mas também nas processadas. Então, a conjuntura internacional, sem dúvida, explica  

uma boa parte do que aconteceu com a balança comercial brasileira. 
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Uma parte  (do  crescimento das  exportações) está  relacionada,  também,  sobretudo nos  

anos  iniciais,  com  a  situação  macro-econômica  e  cambial.  A  estabilização  permitiu  melhor  

planejamento das empresas, melhor controle de custos etc., tanto que, no primeiro momento, o  

câmbio  alavancou  bastante  esse  processo,  mas,  mesmo  com  a  mudança  cambial  (apreciação  

cambial recente) as empresas estão trabalhando hoje com um horizonte de planejamento bem mais  

estável que no passado e até aqui têm conseguido, mais ou menos, se adaptar a essa situação  

cambial menos favorável. 

No que se  refere  às  políticas  eu acho que a Camex fez  um trabalho inicial,  ainda no  

governo Fernando Henrique - quando se tinha uma situação cambial engessada-, voltado a tentar  

atacar as questões de política comercial interna que dificultavam as exportações: toda a parte  

burocrática, as questões dos controles, até mesmo a cultura exportadora etc. (...) Isso tudo foi tema  

e  foi  desenvolvido  no  tempo  em  que  estive  na  Camex.  O  foco  era  esse,  você  tinha  uma  

circunstância em que não se utilizariam os instrumentos macro-econômicos (câmbio, plano real  

etc.), então, o que você podia fazer era acionar com uma coordenação das agências de governo  

para melhorar as condições das exportações em seus diversos aspectos, setor a setor. Acho que se  

perdeu um pouco (com o tempo) essa noção da Camex coordenadora de um conjunto de políticas...  

Houve também uma participação grande da Camex nas negociações internacionais para 

definir posições e acompanhar o que estava sendo feito pelos vários órgãos, ... ,  mas talvez se  

tenha perdido um pouco essa noção de qual é o plano que se tem para o desenvolvimento do  

comércio exterior. Claro que, na medida em que essa reflexão já tinha sido feita, os órgãos foram  

atuando. O MDIC desenvolveu todo um programa de cultura exportadora, a Receita desenvolveu  

todo um programa de modernização a partir do Siscomex..., isso tudo foi sendo implementado a  

partir desta base de reflexão com acompanhamento da Camex... 

No  fundo,  a  atuação  de  coordenação  da  Camex,  sobretudo  nesse  aspecto  inicial  de  

planejamento do que se queria fazer nessa direção é o dado mais permanente no que se refere à  

política  comercial.  O  câmbio  depende  de  diversas  condições  econômicas  e  a  conjuntura  

internacional não está sob o controle do Brasil.

Dr. Aloísio Tupinambá Gomes Neto (data da entrevista: 19/12/2007)

Para  o  Dr.  Aloísio  Tupinambá,  assessor  especial  da  Camex  de  longa  data,  o 

crescimento das exportações foi decorrente de um somatório de fatores, a começar pelo 
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próprio desempenho da economia mundial,  em muito influenciado pelo desempenho da 

China.  Ressaltou  ainda  o  importante  papel  desempenhado  pelo  governo  na  adoção  de 

políticas de incentivo às exportações e, neste contexto, a atuação da Camex em alguns dos 

segmentos destas políticas. 

Nesse  sentido,  mencionou  a  participação  da  Câmara  nas  ações  que  levaram  à 

reformulação do financiamento das exportações, as contribuições para a desburocratização 

e desoneração tributárias das exportações, a criação do Reporto85, a recente publicação de 

Resolução  destinada  à  facilitação  comercial86 e  a  presença  dos  foros  institucionais  no 

âmbito da Camex, como o Conselho de Ministros, Gecex, Conex e Grupos Técnicos (GT) 

que  possibilitam  sua  atuação  em  diversas  áreas  afetas  ao  comércio  exterior.  Na  sua 

concepção, esta atuação ao longo dos anos, de certa forma, contribuiu para que os impactos 

negativos  da  apreciação  cambial  fossem  minorados  e  as  exportações  continuassem  a 

crescer,  embora  reconheça  que  o  câmbio,  em  algum  momento,  deverá  impactá-las. 

Observe-se a seguir trecho da entrevista concedida:

Acho que não dá para eleger um único responsável pelo crescimento das exportações. Na  

realidade foi  um somatório de fatores importantes.  Você tem o bom desempenho da economia  

mundial, em particular o crescimento acentuado da China, isso é patente, notório; mas acho que o 

governo  também  desempenhou  um  papel  importante  nesse  contexto  todo  e  a  Camex,  por  

pressuposto, também acabou influenciando em questões importantes nessas decisões. O aumento 

das  exportações  é  uma questão  que  não se  vence  de  uma  hora  para  outra.  Na  realidade,  as  

exportações dependem de muitas ações em conjunto. Acho que não é só o câmbio que resolve,  

embora o câmbio seja importante,  mas você tem a questão logística,  a questão burocrática,  a  

promoção comercial lá fora, a questão do financiamento das nossas exportações, a questão das  

negociações  internacionais,  a  questão  tributária,  ou  seja,  várias  ações  que  redundaram  no  

crescimento vertiginoso das exportações. 

Nesse trabalho eu acho que a Camex teve uma contribuição importante. Nós trabalhamos,  

por exemplo,  a questão da reformulação do financiamento da exportação,  houve a criação do  

85 O Regime Tributário para Incentivo à Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto) é uma 
das medidas relacionadas à Política Industrial  levada a cabo pelo Governo com o objetivo de estimular a 
realização de investimentos na recuperação, modernização e ampliação dos portos brasileiros. O regime foi 
instituído pela Medida Provisória nº 206, de 6 de agosto de 2004, posteriormente  convertida na Lei nº 11.033, 
de 22 de dezembro de 2004.
86 Resolução Camex n.º 70, de 11 de dezembro de 2007.
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Cofig  que unificou os  comitês  que existiam,  o  CCEx e  o  CFGE87,  houve várias  mudanças  na  

própria regulamentação do PROEX, que ampliou o número de itens elegíveis, enfim, não foi um  

processo rápido. Eu diria que foi um processo já de alguns anos, que acabou se consolidando e  

mostrando seus resultados de uma forma bastante acentuada mais recentemente.

A parte de promoção comercial foi outro exemplo flagrante. Antes da criação da APEX,  

por exemplo, o Brasil participava de seis feiras anuais. Eram feiras de caráter multisetorial, não  

eram feiras muito profissionais. Atualmente o Brasil está participando de quatrocentas feiras por 

ano,  feiras  setoriais  e  especializadas,  conseguindo atender  essa  necessidade  do país  de  fazer,  

realmente, uma promoção mais efetiva, mais contínua...A criação da APEX consolidou a atuação  

do Brasil lá fora e conferiu mais previsibilidade e segurança para o próprio empresário poder  

fazer a promoção dos seus produtos. 

Do  ponto  de  vista  tributário  também  temos  tido  contribuições  importantes  na  

desburocratização,  na  própria  desoneração  das  exportações  -  PIS  e  Cofins  -,  que  era  uma  

reclamação  constante.  Mais  recentemente,  com  a  Lei  do  Simples,  estamos  desonerando  as  

exportações  das  pequenas  empresas  e,  nisso  tudo,  a  Camex  de  certa  forma  tem,  eu  diria,  

estimulado bastante as discussões; às vezes evidenciando ou colocando propostas na mesa. Talvez  

até  algumas não tenham sido bem aceitas  no primeiro momento,  mas depois,  com base numa 

reflexão,  num  estudo,  acabam  sendo  modificadas  e  incorporadas.  Na  área  da  logística,  por  

exemplo, a Camex teve uma ação decisiva na criação do Reporto, regime especial que foi relatado  

até recentemente pelo pessoal da Secretaria dos Portos como sendo decisivo para evitar o apagão 

portuário, porque rapidamente conseguiu induzir uma modernização dos equipamentos, uma maior  

eficiência dos portos.

Enfim,  na  parte  de  burocracia  acho  que  temos  feito  um trabalho  também importante.  

Agora mesmo, só para dar um exemplo, foi aprovada na última reunião da Camex uma resolução  

de facilitação de comércio, onde os Ministros definiram algumas diretrizes,  dentre elas que os  

anuentes comecem a trabalhar a questão da gestão do risco ... , que definam um mecanismo tipo  

“linha azul”88, que haja um compartilhamento dos dados e informações etc. Evidentemente nada  

87 O Cofig unificou as atribuições que pertenciam ao Comitê de Crédito às Exportações (CCEx) e ao Conselho 
Diretor  do  Fundo  de  Garantia  à  Exportação  (CFGE),  agilizando  o  atendimento  aos  exportadores  nas 
operações de financiamento e garantia para exportação.
88 Linha Azul é a expressão utilizada para denominar o Despacho Aduaneiro Expresso criado pela Receita 
Federal  para agilizar  a  passagem de cargas  pela Aduana.  Este tipo de despacho aduaneiro  é  destinado a 
pessoas jurídicas industriais que operem com regularidade no comércio exterior, mediante algumas condições 
para sua habilitação, dentre elas a existência de controles internos de qualidade que garantam o controle 
aduaneiro e o recolhimento dos tributos. Embraer Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, Nokia do Brasil 
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disso a gente vai conseguir da noite para o dia, mas estamos soltando uma resolução definindo  

diretrizes  nesse  sentido  e  vamos  fazer  um  trabalho  junto  com  os  anuentes  para  viabilizar  a  

implementação efetiva delas. 

Enfim, há vários outros exemplos que a Camex no passado e, mais recentemente, tem se  

fortalecido. Acho que esse trabalho, em diversas áreas, de certa forma compensou a questão da  

desvalorização do câmbio... Vai chegar o momento, evidentemente, que o câmbio vai impactar, é  

uma realidade macroeconômica, mas todas essas ações conjugadas têm contribuído para evitar  

uma queda mais  acentuada e  têm contribuído  para  a  manutenção do  crescimento  das  nossas  

exportações. 

A Camex tem efetivamente trabalhado em todas essas áreas por meio dos nossos foros  

institucionais, o Gecex, a própria reunião da Camex (Conselho de Ministros)..., temos trabalhado  

em nossos grupos de trabalho, criados por delegação da própria Camex, como o GT de facilitação  

que já mencionei, o GT de logística que está trabalhando o ferroviário... 

Dr. Welber Barral (data da entrevista: 19/12/2007)

O  atual  Secretário  de  Comércio  Exterior  do  Ministério  do  Desenvolvimento, 

Indústria  e Comércio Exterior  ressaltou que o processo de crescimento das exportações 

brasileiras teve origem no início da década de 1990, quando o país realizou uma abertura 

radical  do  comércio  exterior,  trazendo  para  o  cenário  nacional  a  questão  da 

competitividade.  Para o  Secretário,  a  desvalorização  cambial  ao  final  dessa década  e  a 

reacomodação  da  indústria  nesse  ambiente  de  competitividade  contribuíram  para  o 

crescimento  vertiginoso  das  exportações  nos  últimos  anos.  No  que  diz  respeito  à 

participação da Secex nesse processo, ressalta a implementação do Siscomex que conferiu 

uma espécie de dinamismo burocrático aos controles do comércio exterior.

Eu acho que esse processo não começou agora. O Brasil durante o início da década de 90  

teve uma abertura radical e isso gerou problemas de competitividade. Em seguida, já no final da 

década de 90, houve a desvalorização cambial. A reacomodação da indústria brasileira tornou-a  

Tecnologia  Ltda.,  Volkswagen  do  Brasil  Ltda.  e  Johnson  e  Johnson  Produtos  Profissionais  Ltda.  são 
exemplos  de  empresas  habilitadas  neste  tipo  de  despacho  aduaneiro  conhecido  como  “linha  azul” 
(BRASIL,MF,2008d).
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mais competitiva e aí,  ao longo da primeira década do século,  você teve essa evolução que é  

vertiginosa.  A palavra é esta,  é  vertiginosa, principalmente nos últimos quatro anos,  porque a  

indústria brasileira parece que, finalmente, deixou de reclamar por subsídios e começou a ter uma  

visão de mais competitividade. Teve uma maior organização da indústria brasileira, inclusive, em 

termos de pressão por aberturas de mercados.  Se você notar é de quatro anos para cá que a  

indústria brasileira começa a participar de negociações internacionais,  por exemplo. Há ainda  

vários fatores sistêmicos que acabaram permitindo esse grande crescimento das exportações. 

Nós queremos ser mais ambiciosos ainda. A meta para 2010 é ultrapassar os US$ 200 

bilhões, só que é mais fácil você crescer de 30 para 60, do que de 100 para 110. É um mundo muito  

mais competitivo, mas de qualquer forma acho que esse (crescimento) foi um fator interessante. A  

Secex,  embora eu não estivesse aqui  ao longo desse processo,  teve um papel  interessante.  Em 

primeiro  lugar,  no  sentido  de  dinamismo  burocrático.  Foi  um  elemento  fundamental  para  o  

funcionamento do comércio exterior o Siscomex. Você pega, por exemplo, o caso da Argentina  

onde até hoje se faz importação e exportação no papel. É custo de tempo, é custo de manipulação  

dessa documentação,  é custo para o importador e para o exportador. O Brasil  já há bastante  

tempo, há mais de uma década, já tem um sistema informatizado. São quinze anos agora. O sistema  

informatizado acabou criando uma certa celeridade burocrática e a Secex conseguiu acompanhar  

isso,  relativamente,  apesar  de  haver  problemas  institucionais  que  acredito  abordaremos  no  

decorrer da entrevista. 

Drª Tatiana Lacerda Praz (data da entrevista: 13/12/2007)

Na entrevista realizada em dezembro de 2007 a Coordenadora Técnica da Apex-

Brasil creditou o aumento das exportações nos últimos anos basicamente a dois fatores: 

crescimento da demanda internacional,  especialmente  por  commodities,  e  o aumento da 

competitividade das empresas brasileiras, permitindo maior agregação de valor aos bens 

vendidos ao exterior. Observe-se seu depoimento:

Acho importante que se reconheça que a economia internacional vive um bom momento.  

Isso é inescapável, mas, por outro lado, é importante que a gente constate que as exportações  

brasileiras vêm crescendo num ritmo superior ao crescimento do comércio mundial. Não se pode  

ignorar o fator China, o aspecto positivo que é uma demanda voraz por commodities,  da qual  

temos feito proveito.  Por outro lado, não podemos esquecer que a base industrial  brasileira é  
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ampla,  diversificada e tem adquirido competitividade nos últimos anos,  e é verdade que temos  

chegado a novos mercados com produtos mais sofisticados e etc.

São vários fatores, sendo num primeiro nível o bom momento na economia internacional.  

No Brasil,  em especial,  temos isso,  o bom momento das commodities,  a demanda da China,  o  

aquecimento (da economia mundial) etc., e um outro (conjunto de fatores) que mais nos interessa  

aqui, que é a diversificação e a ampliação da base produtiva industrial brasileira, acompanhado  

da busca de novos  mercados não tradicionais, o aproveitamento dos dinâmicos e a  inserção dos  

produtos com maior valor agregado e mais sofisticados. Nós temos aí crescimentos expressivos que  

desconsideram os dois outros fatores, China e aquecimento da demanda mundial, como aviões,  

eletrônicos,  telefones  celulares,  carros...  É  claro  que  o  aquecimento  da  economia  mundial  

influencia tudo isso, mas o “catch up” do Brasil em relação ao mundo tem a ver com outras coisas  

que não só se relacionam com commodities...

6.2 PITCE e estratégia de comércio exterior

Na  contextualização  das  perguntas  atinentes  a  este  tópico,  foi  informado  aos 

entrevistados que no decorrer da pesquisa bibliográfica procurou-se identificar os principais 

contornos da política comercial então em vigor no país89. Neste sentido, foi possível apurar 

que  a  política  de  comércio  exterior  em  seu  nível  macro  vinha  sendo  baseada,  até  o 

lançamento  da  PDP em maio  de 2008,  praticamente  em diretrizes  estabelecidas  para a 

PITCE, em novembro de 2003, por diversos ministérios (Casa Civil, MDIC, MF, MCT e 

MPOG) e órgãos (IPEA, BNDES, FINEP, Apex-Brasil). 

A ausência da Camex entre seus signatários destas diretrizes causou certa estranheza 

ao pesquisador, em que pese estarem presentes entre aqueles que a assinaram quatro dos 

sete ministros que compõem o Conselho da Câmara, inclusive o seu presidente. Na mesma 

linha  de  raciocínio,  estranhou-se  também  a  ausência,  ao  menos  formal,  dos  demais 

membros  deste Conselho à época,  quais sejam, o Ministro das Relações Exteriores  e o 

Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

89 Por ocasião da pesquisa de campo, realizada de dezembro de 2007 a março de 2008, não havia sido lançado 
ainda o Programa de Desenvolvimento Produtivo (PDP),  que possui  interfaces  com a política  comercial 
brasileira. 
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Ademais, com base no estudo bibliográfico, não foi possível identificar a presença 

de uma política comercial bem definida, coordenada e amplamente divulgada à sociedade e 

à administração pública em termos de objetivos de longo prazo, programas, projetos, ações 

e etc. -  quiçá espelhada nos planos plurianuais naquilo que lhe cabe-, nem tampouco a 

existência de uma estratégia de longo prazo voltada para o comércio exterior. 

No que diz respeito à formulação da política de comércio exterior, colocou-se ainda 

aos entrevistados o posicionamento dos professores doutores Luiz Filgueiras e Reinaldo 

Gonçalves (2007), constante do livro “A economia política do governo Lula” publicado no 

final de 2007, no sentido de que haveria uma subordinação da política de comércio exterior 

à política de relações internacionais, por vezes, inclusive, com um viés ideológico.

A  conjugação  dos  fatores  acima  conduziu  a  uma  série  de  questionamentos 

transferidos  às  autoridades  entrevistadas,  objetivando  traçar  um  quadro  a  respeito  da 

política comercial  brasileira e da necessidade do país em deter uma estratégia de longo 

prazo direcionada ao comércio exterior, devidamente coordenada com os diversos atores 

deste processo. 

Os  principais  posicionamentos  colhidos  e  autorizados  a  serem  transcritos 

encontram-se  a  seguir,  ainda  que  parcialmente;  mas  sem,  no  entanto,  perderem a  sua 

essência quanto ao o objeto da pesquisa. Outros, até mesmo em função da profundidade do 

tema, das suas interfaces de cunho mais político do que técnico, e da necessidade de um 

fórum mais  adequado para sua discussão,  não foram transcritos,  seja por solicitação de 

alguns  entrevistados,  seja  por  demandarem pesquisas  adicionais  que vão além do tema 

principal da presente investigação acadêmica. Mesmo diante de tal ressalva, é fundamental 

consignar  que  embora  não  transcritos  pelos  mais  diversos  motivos,  os  ensinamentos 

apreendidos  no  decorrer  das  entrevistas  foram,  de  certo,  extremamente  úteis  e  muito 

utilizados pelo pesquisador ao desenvolver suas conclusões. De posse deste intróito, tem-se 

a seguir as principais impressões a respeito deste tópico:
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Dr. Roberto Rodrigues (data da entrevista: 21/12/2007)

Ao abordar o temário acima o Ministro da Agricultura no primeiro governo Lula, 

Dr.  Roberto Rodrigues,  confirmou a ausência  “formal” do Ministério da Agricultura  na 

elaboração da PITCE em 2003, em que pese tenha ela acontecido de maneira “informal”, 

até mesmo em função do relacionamento pessoal que possuía com o Ministro Furlan, tendo 

inclusive cedido técnicos do Ministério da Agricultura para a tarefa. No que tange à política 

de comércio exterior,  além de concordar com a tese de que a atual  “política externa é 

ditada pela política de relações exteriores”, e após elogiar a capacidade do Itamaraty no 

desempenho  das  suas  funções,  ressaltou  ser  um  crítico  da  atual  política  de  comércio 

exterior. Para o ex-Ministro, seria importante dotar o país de uma Secretaria Nacional de 

Comércio Exterior, de nível ministerial, para conduzir este processo.

Consoante com o posicionamento acima, o Dr. Roberto Rodrigues fez questão de 

mencionar  a  estreita  correlação  existente  entre  política  comercial  e  política  econômica 

brasileira, cabendo ao governo fornecer um bom ambiente de negócios. Na sua concepção a 

institucionalização do comércio exterior estaria atrelada à necessidade do governo fazer sua 

“lição de casa” prévia, que tem a ver com temas considerados essenciais, como impostos, 

juros e infra-estrutura.   

No seu comentário inicial você dizia que se surpreendia com a Camex não participar do  

projeto  de  política  de  comércio  exterior;  tampouco  o  Ministério  da  Agricultura,  cujo  saldo 

comercial é 90% do saldo comercial do país. Também não participamos, embora informalmente  

sim. A relação pessoal que tinha com o Furlan, nós conversávamos freqüentemente..., dei muita  

participação, inclusive com os técnicos da agricultura. A Camex, eu suponho que ela não tenha 

participado porque era presidida pelo Ministro do Desenvolvimento,  Indústria  e Comércio,  ou  

seja, presidida pelo próprio Furlan. Ele já representava a própria instituição, acho eu.

...

Eu sou um crítico da política de comércio exterior brasileira (...). Comércio é um assunto  

muito especializado e que implica num conhecimento, não apenas das regras do comércio, que os  

diplomatas podem claramente dominar com tranqüilidade, mas implica uma vivência de processo 

de produção e de barganha que não se realiza a partir de tratados. Os tratados é que devem partir  
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desse conhecimento (...). Então, eu sempre defendi a idéia da criação de uma secretaria nacional  

de comércio exterior, de nível ministerial...

...

Nós falamos muito na política de comércio exterior e na política de relações exteriores.  

Mas nós não colocamos, arranhamos apenas ou muito superficialmente, o tema ligado à política  

econômica que, obviamente, tem a ver com isso. Toda a institucionalização do comércio exterior  

depende de ações específicas, mas depende muito mais de uma lição de casa prévia que tem a ver  

com imposto, com juros, com logística, com estrutura, com porto, que na nossa conversa aqui não  

foi tratado, mas que é essencial...

Dr. Benedicto Fonseca Moreira (data da entrevista: 18/12/2007)

 

Avaliando a PITCE brasileira e o formato das suas diretrizes estabelecidas em 2003 

o presidente da AEB se ateve inicialmente em discorrer a respeito do que seria uma efetiva 

política industrial, ressaltando haver uma confusão a respeito deste conceito no Brasil. Para 

ele,  uma  boa  política  industrial  pressupõe  garantia  jurídica  e  simplicidade,  dando  a 

conhecer ao empresário um conjunto de regras mais estável que lhe facilite o planejamento 

e o investimento. Neste contexto, caberia ao governo cuidar dos aspectos fundamentais da 

sociedade, como educação, segurança, infra-estrutura etc., deixando ao empresário aquilo 

que possui maior competência em fazer. 

Nós confundimos muito, não é de hoje, é muito da cultura brasileira, é muito imediatista e  

de panfletagem. Nós somos imaginativos, adoramos fazer relatório, montar diretrizes, programas  

etc. e temos uma brutal incapacidade de executar. As execuções no Brasil são muito ruins (...).  

Sempre se falou sobre política industrial, tecnológica e de comércio exterior, mas nós temos que  

começar a definir o que é uma política industrial. As pessoas ficam achando que o governo tem que  

fazer,  o  governo  tem  que  ser  dono,  e  não  entendeu  que  o  governo  atrapalha.  Em  qualquer  

sociedade hoje mais moderna, o governo tem que cuidar das coisas fundamentais para sociedade  

que são a educação, o treinamento técnico-profissional, a garantia de saúde para aqueles mais 

necessitados, a infra-estrutura básica, a segurança nacional, a segurança pública - e nós vamos  

caminhar para isso-, e criar e fornecer à sociedade a garantia da estabilidade de regras para que  

essa sociedade possa realizar coisas. 
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A sociedade geralmente é dinâmica por natureza e por definição. O governo é estático por 

definição e não pode ser diferente.  O governo não tem dono,  o governo somos todos nós.  Em  

alguns momentos está de um lado, em outros do outro lado, mas o governo é um somatório da  

sociedade  como um todo.  Mas  nós  temos  a  cultura,  depois  de  43  anos  de  controle  total  da  

sociedade pelo Estado,  que ele  tem que fazer  e estar presente,  que a represa no rio Madeira  

caberia ao Estado fazer, no porto é o Estado que vai investir, mas, por quê? O Estado tem que  

fazer dragagem, mas por quê? O setor privado está aí, é só entregar a ele que ele faz mais rápido e  

mais barato. Evita até problema para o governo...

Quando  se  discute  burocracia  no  comércio  exterior,  por  exemplo,  tem  dezessete  

Ministérios mandando. É uma confusão, é fiscal de todo jeito no porto... Então, o que é política 

industrial? É você não “amolar” o industrial. O que o industrial, o agente da sociedade precisa 

para investir? Precisa saber as regras antes de  mais nada, as garantias jurídicas, e o que se pode  

fazer...  O  que  o  Brasil  precisa  para  entrar  numa  política  industrial?  Garantia  jurídica  e  

simplicidade. 

Ao comentar a respeito de tecnologia o Dr. Benedicto ressaltou a importância do 

país conceder subsídios à pesquisa, assim como o fazem, pesadamente, Estados Unidos e os 

países da Europa. Na componente “comércio exterior” da PITCE mencionou a importância 

de não se tributar a exportação, a necessidade de se implantar o multimodalismo no Brasil – 

em prol  dos  pequenos e  médios  exportadores  -,  bem como um sistema  de  controle  de 

importações desburocratizado, eficiente e fluído.

A tecnologia hoje é um negócio que você copia - no bom sentido-, você compra, você aluga  

e até desenvolve.  Ela está à disposição de todo mundo.  E hoje,  quando você não quer buscar  

tecnologia em si e pagar, você busca o homem... Depois da II Guerra Mundial houve uma corrida  

de russos, americanos, ingleses atrás de cientistas alemães... O que aconteceu depois da queda do  

muro de Berlim? Os americanos foram encima dos russos porque eles tinham uma ciência muito  

boa, eles desenvolveram foguetes, aviões de combate muito importantes... Hoje no mundo a coisa  

que você tem mais fluidez é o técnico. O americano vai buscar o indu em várias coisas, sobretudo  

na informática que eles desenvolveram, e o chinês está nos atacando na indústria de calçados -  

levou “mil” brasileiros para desenvolver a indústria de calçados deles. É claro que precisamos  

desenvolver tecnologia, mas para desenvolver o governo tem que dar facilidades, isso é mundial  

(...).  O  Canadá  concede  um  baita  subsídio  para  a  exportação  via  tecnologia  e  inovação.  O  

americano e o europeu fazem a mesma coisa. E nós fazemos o contrário. 
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No comércio exterior nós temos que aprender que, primeiro, não se tributa a exportação,  

isto não existe em nenhum lugar do mundo. No Brasil você tributa a exportação. A nossa infra-

estrutura é péssima. Estou a quatro anos tentando junto à AEB implantar o multimodalismo. O 

pequeno  exportador  não  tem condições  de  ir  lá  fora  e  entregar  a  mercadoria,  e  o  comércio  

mundial hoje é mais DDP90, “door to door”. O brasileiro médio e o pequeno têm dificuldade de  

passar pelo porto, pela burocracia, pela aduana. Se não passa uma vez, na seguinte vai desistir.  

Existem organizações na Europa que se chamam “transitários” que fazem esse papel. São grandes 

prestadoras de serviços, empresas que conhecem logística e pegam a sua mercadoria no depósito e  

colocam lá fora. Você não consegue implantar isso no Brasil...

A outra força da política industrial é a importação. Se você tem um sistema de importação  

com todas as precauções, mas uma importação fluída, você ajuda a política industrial. Aquilo que  

você não compra aqui, você passa a se abastecer com rapidez. No Brasil é tão complicado esse  

processo burocrático que você como importador às vezes é obrigado a fazer estoques. Se você fizer  

estoques, mais do que precisa, você imobiliza mais capital de giro, está antecipando pagamentos  

de impostos, custos etc. Hoje, o que acontece com uma empresa boa? Ela importa com rapidez.  

Aqui  é  impossível  fazer  isso.  Então  você  encareceu  o  custo  na  importação  e  vai  afetar  a  

exportação, é um fator negativo. Como você vai ser um exportador dinâmico, feroz?(...) Se o Brasil  

fosse aberto,  você teria muitas empresas a fazer produtos aqui  para exportar para os Estados  

Unidos  e  Europa.  Se  você  não  der  condição  ao  empresário  para  planejar  uma  exportação  

crescente e forte, “quebra” uma perna da política industrial brasileira. Portanto, não adianta falar  

em política industrial, em comércio externo, quando se faz uma política industrial burocratizada,  

onerada, onde não se conhece as regras, que mudam a toda hora, sobretudo as regras tributárias. 

Finalizando seus comentários a respeito do tema,  o presidente  da AEB, após ter 

discorrido  sobre  os  motivos  que  teriam levado  ao  quadro  de  exportações  crescentes  e 

superávits comerciais obtidos nos últimos anos (transcrito no tópico anterior), ressaltou a 

instabilidade  deste  processo  e  teceu  comentários  a  respeito  do  caráter  estratégico  do 

comércio exterior, incluindo-o no rol das políticas de caráter hegemônico do Estado. 

90 DDP - Delivery Duty Paid.  Termo de contrato internacional  (Incoterm)  de compra e  venda em que o 
exportador se encarrega de entregar a mercadoria na residência do importador  já desembaraçada e com todos 
os direitos aduaneiros do país de importação pagos.
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...Então, veja bem, é um conjunto de fatores, portanto, que formam um leque que nos levou  

a esse êxito da balança comercial, êxito que eu digo que é um êxito instável. É perigoso, é instável.  

Por  que  é  instável?  Primeiro,  porque  nós  exportamos  “no  grosso”  matéria-prima,  é  produto  

intermediário, é commoditie. Segundo, é instável porque nós já temos um déficit forte na conta  

serviço que é a segunda conta do balanço de pagamento. Este ano devem ser uns US$ 10 bilhões  

de déficit. Não tem política de serviços no Brasil, exportação de serviço. Quem levantou isso fui eu  

com o Furlan no governo passado, insistimos, fizemos seminário, o Furlan tentou, mas também não  

conseguiu avançar muito pelas  barreiras culturais  brasileiras.  O Brasil  ainda não entendeu a  

importância  do  serviço  no  mundo...,  serviço  hoje  é  tudo,  cada  dia  é  mais  serviço  e  menos  

mercadorias.  Hoje, quem comanda o mercado é o serviço,  se você não tiver serviço você não  

exporta.

Então, veja bem, o terceiro (motivo) é a conta rendas. Ano passado nós fechamos com 26 a 

27 bilhões de déficit,  esse ano devemos fechar com 30 bilhões de déficit. Os déficits da contas 

renda e serviços devem fechar com algo parecido com 40 bilhões, que é o saldo comercial previsto  

para este ano (2007)...

O que está acontecendo por outro lado? Nós sempre procuramos alertar o governo, com a 

experiência que nós carregamos das décadas de 50, 60 e 70... ; toda vez que a taxa de crescimento 

da  importação  supera  muito  a  taxa  de  crescimento  da  exportação,  acende  uma luz  amarela.  

Alguma  coisa  vai  acontecer.  O  que  aconteceu  num certo  momento  foi  que  a  exportação  foi  

bloqueada,  a  exportação foi  embora e  a  política cambial  e  os  custos  internos que nós  temos  

fizeram com que outra vez virasse essa tendência.  Este ano (2007)  a importação deve crescer  

quase 30%  e a exportação algo em torno de 16%. O que se está prevendo para o ano que vem  

(2008)? Que pode ser um ano um pouco mais difícil do que este ano, embora continue a demanda  

asiática...,  mais difícil  porque os americanos e a Europa possivelmente irão crescer um pouco  

menos e teremos alguns probleminhas no caminho... Estima-se, parece que o próprio MDIC estima  

um crescimento de 10% da exportação. Agora, a importação, se mantida essa taxa de câmbio e os  

custos internos, pode ir a 35%, 40% de expansão. Aqui você “come” o saldo ou, se não comer, ele  

vai ficar pequenininho. Então você volta a ter o primeiro déficit  em conta corrente...  Claro, o  

déficit será coberto com o ingresso de capitais, mas é problemático...

É um indicativo de que o Brasil  precisa ter uma política de comércio exterior correta,  

compatível com as suas necessidades de crescimento econômico. Por que é essencial? Hoje no  

mundo  você  não  cresce,  não  se  sustenta  crescimento  sem  uma  forte  política,  sobretudo  de  
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exportação.  Parece bobagem que a exportação não entrou ainda como projeto permanente no  

estado brasileiro. Ainda não é, mas é estratégico...

Quando você abre a economia o comércio exterior passa a ser estratégico, deixa de ser  

uma política de governo para ser uma política de Estado. É fundamental,  comércio exterior é  

política de Estado não é de governo, assim como a política de educação e de infra-estrutura. Há  

uma diferença, você não pode ficar mudando a cada governo, não é por aí.  São as chamadas  

políticas permanentes de caráter hegemônico. Se nós entendermos isso, então você passa a ter uma 

coisa séria em matéria de política industrial, tecnológica e de comércio exterior. Fora isso, nós  

vamos ficar no discursismo, fala-se e a coisa não acontece. 

Dr. Marcus Vinícius Pratini de Moraes (data da entrevista: 08/02/2007)

Para o Dr. Pratini de Moraes, o Brasil necessita mais de uma estratégia de comércio 

exterior do que propriamente de uma política comercial. Para ele, os Ministérios e a Camex 

atuam de  forma  pontual,  permanecendo  no  país  um viés  anti-exportador  caracterizado, 

dentre outros, pela tributação da exportação. 

Mais do que uma política de comércio exterior – o termo é infeliz – o Brasil necessita de  

uma estratégia de comércio exterior. O Brasil não tem uma estratégia de comércio exterior. Aliada 

a esta estratégia o país necessita, eu diria, de programas, e não de políticas, para a agricultura,  

para o trigo, para a soja... programas subordinados a essa estratégia.O pensamento estratégico  

vem dos militares e existe ainda uma grande aversão a eles, principalmente neste governo, mais do 

que no FHC. Os militares, no entanto, são responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia de  

ponta no país. O ITA e o IME91 são exemplos de ensino de qualidade, a indústria da aviação foi  

desenvolvida pela aeronáutica e quem detém a tecnologia nuclear é a Marinha. 

A Camex atua de forma pontual, assim como os Ministérios. Dou um exemplo do próprio 

Ministério da Agricultura que no governo FHC, em parceria com o Ministério da Fazenda - por  

questões de financiamento -,  desenvolveu políticas para o plantio do trigo,  chegando o país a  

produzir  70%  da  sua  necessidade.  Atualmente,  estamos  produzindo  apenas  30%  da  nossa 

necessidade. A falta de estratégia fez com que esta política fosse descontinuada e o resultado é este  

que estamos vendo aí.

91 ITA – Instituto Tecnológico da Aeronáutica. IME – Instituto Militar de Engenharia.
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Na época do governo FHC, e até hoje, o viés anti-exportador sempre esteve presente. O  

Ministro Malan considerava que se ajustando a economia o resto viria a reboque. É bem verdade  

que a situação da economia mundial era bem diferente, tendo ocorrido as crises na Rússia, no  

México etc. De qualquer forma, a cultura brasileira sempre considerou que a exportação estaria  

retirando produtos do consumo interno, com reflexos para a taxa de inflação etc.

Chegamos, o que considero uma medida equivocada, a estabelecer alíquotas de exportação 

para o couro wet blue92. Na realidade houve uma iniciativa para proteger produtores de couro e  

deixamos de focar o principal, que seria aumentar o valor agregado da nossa indústria calçadista.  

Este exemplo bem reflete como as coisas são conduzidas no país: ações pontuais, seguindo uma  

lógica patrimonialista.

Prosseguindo em sua avaliação a respeito do comércio exterior brasileiro e tomando 

por base exemplos de países desenvolvidos como Suécia e Holanda, o ex-Ministro Pratini 

de Moraes aprofundou sua avaliação a respeito do viés anti-exportador presente na cultura 

nacional, ressaltando, neste sentido, problemas quanto à tributação das exportações e ao 

sistema educacional.

Um exemplo é o sucesso dos países como Suécia, Holanda e suas cidades como Roterdã:  

desde os anos 1200 eles  decidiram que as  exportações  não seriam mais  taxadas e  as cidades  

seriam sustentadas por tributos nas importações. O Brasil não atua desta forma. Na década de 

1970 foram utilizados mecanismos de apoio à exportação para compensar as barreiras tributárias  

e,  anos mais tarde,  conseguimos na Constituição Federal  de  1988 estabelecer  uma imunidade  

constitucional apenas para industrializados. Somente com a Lei Kandir,  em 1996, conseguimos  

estender esta imunidade para os demais bens exportados. As mudanças no Brasil acontecem de  

uma forma muito lenta, fruto da nossa cultura anti-exportadora. 

...

O  problema  do  Brasil  é  cultural.  O  viés  anti-exportador  é  muito  alto.  Recentemente,  

inclusive, foi estabelecida a incidência de IOF93 nas remessas ao exterior para a participação em 

92 O couro wet blue é beneficiado apenas até o curtimento primário com sais de cromo, com valor agregado 
bem inferior aos couros acabados.
93 Para compensar a extinção da CPMF o governo adotou uma série de medidas tributárias para aumentar sua 
arrecadação. Dentre estas medidas estabeleceu por meio do Decreto n.° 6.339, de 3 de janeiro de 2008,  a 
cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas operações de câmbio vinculadas à exportação de 
bens e serviços em 0,38%. Posteriormente esta alíquota foi reduzida a zero, por força do Decreto n.° 6.391, de 
12 de março de 2008.
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feiras.  No  mundo  inteiro  se  faria  isto  na  importação,  e  não  nas  exportações...  Os  estados  e  

municípios  muitas  vezes  concedem  benefícios  para,  de  certa  forma,  compensar  o  viés  anti-

exportador. 

...

A educação no Brasil é de baixa qualidade, 70% da nossa população não tem o ensino 

médio  completo.  Existem  sim,  ilhas  de  excelência,  mas  o  sistema  foi  colocado  nas  mãos  da  

iniciativa privada e há cursos muitas vezes com qualidade questionável... 

 

Para o Dr. Pratini  a condução da política de comércio vem sendo realizada pelo 

Itamaraty. Mesmo reconhecendo o importante papel do órgão na definição das fronteiras e 

na  inserção  do  país  no  mundo,  o  ex-Ministro  considera  que  o  Itamaraty  não  detém 

especialistas em todos os assuntos para negociar todas as questões comerciais. Na sua visão 

o ideal  seria  que  a  iniciativa  privada  detivesse  maior  participação  nas  negociações,  de 

forma a entregar o “pacote” praticamente pronto ao governo. A respeito das negociações 

comerciais,  o  entrevistado  manifestou  ainda  sua  preocupação  com  a  prevalência  de 

questões ideológicas nas negociações comerciais. Para ele, as negociações com a Bolívia 

seriam um bom exemplo dos desdobramentos desta forma de negociar. 

Embaixador José Botafogo Gonçalves (data da entrevista: 13/03/2008)

Ao avaliar a questão da estratégia de comércio exterior, o Embaixador Botafogo foi 

taxativo ao afirmar a sua ausência no Brasil. Antes de se definir uma estratégia, segundo o 

entrevistado, seria necessário saber para onde o país pretende caminhar a longo prazo, não 

podendo se desmerecer a força do  agribusiness brasileiro neste processo, já que ele foi 

historicamente  responsável  pelo  financiamento  de  todos  os  ciclos  de   crescimento 

econômico do país. Para o Embaixador, como o Brasil não consegue fazer o seu “dever de 

casa” via reformas trabalhistas e fiscal-tributária, acaba por lançar políticas industriais que 

se  encontram  à  margem  das  questões  mais  fundamentais  para  o  desenvolvimento  da 

competitividade do país.

A primeira resposta, se o Brasil tem uma estratégia, a resposta é não, não tem. Até hoje  

não teve, pelo menos. Deve ter? Acho que sim. Mas para que você defina qual a política, qual a  

estratégia, você precisa saber responder a algumas perguntas básicas. A estratégia do comércio  

224



exterior  pode  significar,  por  exemplo,  aumentar  as  exportações.  Mas  onde  que  eu  tenho  

capacidade de aumentar minhas exportações; em outras palavras, onde eu sou competitivo? Que  

eu saiba nunca foi feito um estudo abrangente sobre quais as vocações competitivas do Brasil no  

comércio internacional.  Tanto mais  curioso,  quando a história e as estatísticas indicam muito 

claramente onde está a nossa competitividade, que é no agribusiness. Qual é a estratégia brasileira  

de participação do agribusiness no comércio internacional? Começa por aí. Aliás, eu estava lendo  

um texto, ..., o único país no mundo que tem uma comodittie no seu nome é o Brasil, pau-brasil.  

Todos  os  ciclos  de  crescimento  econômico  no  Brasil,  inclusive  os  modernizadores  e  

industrializantes são ligados ao agribusiness; começou com o pau-brasil, depois cana-de-açúcar,  

ouro, café, algodão, cacau, ouro e diamante no subsolo e, mais recentemente, soja, a partir dos  

anos 70.  E quem é que financiou a industrialização do Brasil? Foi  a receita do agribusiness,  

sobretudo o café.  Foi  o  café que industrializou São Paulo.  São fórmulas  que o Brasil  adotou  

pragmaticamente... 

Houve uma política estratégica? Não. Houve foi uma adaptação pragmática. Eu acho que  

a resposta é a seguinte: nós temos que pensar nos próximos quinze, vinte anos, só para citar um  

horizonte razoável, e perguntar aonde nós vamos sustentar a nossa competitividade no comércio  

exterior,... vai ser no agribusiness. O que não quer dizer que a gente não faça esforços de melhorar 

a produtividade na indústria..., mas esta é muito mais complicada, exige uma drástica redução do  

custo Brasil - só aí você conseguiria aumentar muito a nossa competitividade-, significa reforma 

da  política  tributária,  reforma  trabalhista,  reforma  política,  mas,  enfim,  bastam  as  duas,  a  

trabalhista e a fiscal-tributária para você perceber que você tem uma agenda que poderia, sem  

nenhuma política industrial, tecnológica e de comércio exterior específica, aumentar muito a nossa  

competitividade. Mas essa é uma agenda que não sei se o Lula vai conseguir, é muito complicado.  

Então isso aqui (PITCE e PDP) é uma espécie de prêmio de consolação. Já que eu não faço o meu  

dever de casa, vamos fazer uma coisa meio na margem, então você lança uma política industrial.  

Melhorou um pouco (com a PDP), porque anteriormente ele selecionou parte dos setores, agora  

essa parece ser mais abrangente. 

...

Ministro Carlos Márcio Bicalho Cozendey (data da entrevista: 03/03/2008)

Ao ser instado a discorrer sobre a atuação do Itamaraty no processo de elaboração e 

divulgação da PITCE em novembro de 2003, bem como a comentar a ausência deste e da 

Camex na relação dos órgãos que a assinaram formalmente, o Ministro Carlos Cozendey, 
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após mencionar sua ausência no país durante o período em que a política foi elaborada e 

divulgada,  registrou  que,  até  onde  pôde  acompanhar,  o  Itamaraty  não  participou 

ativamente. Sobre a política em si, considerou que seria importante dela constar questões 

afetas  à  integração  industrial  no  âmbito  do  Mercosul,  bem  como  a  necessidade  da 

participação do Ministério das Relações Exteriores tanto na confecção quanto na assinatura 

da PITCE.

Nesse período, especificamente, eu não estava aqui. Fiquei aqui até a primeira metade de  

2003  e  fui  para  Bruxelas.  No  período  em  que  houve  a  discussão  e  saiu  a  política  eu  não  

acompanhei muito de perto, não sei se houve algum tipo de envolvimento (do Itamaraty), mas, até 

onde  eu  acompanhei,  não  houve,  ressalvada  alguma participação  de  certas  áreas  como a  de  

promoção comercial, a de negociações etc. O que eu acho um erro. Entendo que a idéia da diretriz  

é muito interessante no sentido de que ela conjuga política industrial, tecnológica e de comércio  

exterior, o que é fundamental. Comércio exterior hoje é fundamentalmente tecnologia, evolução da 

produção..., então, essa vinculação é perfeita e tem que ser feita. 

Agora,  nós  não estamos  mais  numa economia  autárquica,  fechada,  de  substituição  de  

importação. Estamos numa economia integrada com exportações que hoje são 10% do PIB, bem  

mais que no passado. Estamos integrados ao Mercosul, com projetos de que ele seja a base de  

desenvolvimento a nível global; então não faz sentido você ter uma política de comércio exterior  

que não leve em conta desde a sua formulação inicial a situação internacional e as negociações 

que estão em curso... Como é que a gente pode ter uma política que tenha bens de capital, que nem 

menciona o Mercosul como espaço no qual a minha indústria de bens de capital tem que atuar em  

conjugação  com  a  indústria  Argentina,  pensando  no  mercado  do  Uruguai?(...),  isso  não  faz 

sentido. 

Então, efetivamente, acho que a questão formal de quem assinou é menos importante, mas  

é claro que, na medida em que isso dá uma indicação de quem são os atores principais, acredito  

que  tanto  a  Camex  como  todos  os  Ministérios  que  compõem  a  seu  Conselho  deveriam  ter  

participado da sua confecção e assinatura.

O Ministro Carlos Cozendey também foi convidado a opinar se concordava com a 

posição de que o Brasil estaria precisando de uma estratégia de comércio exterior e se a 

Camex, enquanto fórum de coordenação de política de comércio exterior, seria o melhor 
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local  para  a  sua  legitimação.  O  Ministro,  em  linhas  gerais,  concordou  com  este 

posicionamento,  ressaltando a importância de se construir uma estratégia levando-se em 

consideração o que está acontecendo no mundo. Asseverou também, neste sentido, que a 

construção de uma estratégia deveria estar alicerçada nas diversas visões dos ministérios 

que compõem a Camex, e não apenas nos servidores da Secretaria-Executiva da Câmara.

Acho que sim. Em todas as áreas, em termos de administração pública, você deveria ter  

estratégias,  estar  se  pensando  a  longo  prazo...,  e  quando  você  fala  de  comércio  exterior,  

evidentemente, passa por uma avaliação para onde está indo o mundo, para onde está indo a área 

externa. Não adianta eu me concentrar em um país A se quem está crescendo é o B. 

Esse exercício efetivamente deveria resultar de uma interação de todos os Ministérios que  

estão envolvidos na área de comércio exterior e, portanto, a Camex, a Secretaria-Executiva eu  

diria, teria um papel a desempenhar como propositora. Para isso ela precisaria ter evidentemente  

um apoio político de alto nível para ter um poder convocatório correspondente a isso. 

É claro que pela natureza da própria Camex teria que ser uma coisa construída de baixo  

para cima, ou seja, os Ministérios teriam que levar à discussão quais são as suas visões do que  

está  para  acontecer  e  o  que  deveria  ser  feito.  Não  adianta  também achar  que  a  Secretaria-

Executiva vai fazer um estudo fantástico e vai decidir as coisas e depois impor essa visão a todas  

as outras áreas. Até porque por mais que as pessoas lá sejam competentes, venham de diferentes  

áreas de conhecimento, não vão saber tudo que está acontecendo, quais são as preocupações aqui  

e ali  do que está acontecendo...,  mas, sim, seria a vocação natural que (a Camex) funcionasse  

como fórum de coordenação com esse objetivo.

Dr. Mário Mugnaini Júnior (data da entrevista: 26/02/2008)

O  Dr.  Mário  Mugnaini  Júnior,  Secretário-Executivo  da  Camex  no  período 

2003-2007 e  atual  Diretor  Executivo  da  Abimaq,  foi  solicitado  a  opinar  a  respeito  da 

necessidade do país possuir uma estratégia de comércio exterior e, no que diz respeito à 

PITCE  elaborada  em  2003,  se  esta  não  poderia  ter  sido  mais  detalhada  a  nível  de 
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programas, ações e projetos. Em sua resposta, o Dr. Mário discordou parcialmente das duas 

situações,  argumentando,  basicamente,  que  o  comércio  exterior  não  é  totalmente 

dependente do governo e que a política formulada em 2003 encontrava-se num contexto de 

aglutinação  dos  esforços  do  governo  e  do  empresariado  para  atrair  investimentos  e 

aumentar as exportações, e não propriamente num contexto de definição de uma grande 

estratégica do governo. 

Não  concordo  integralmente  porque  o  comércio  exterior  brasileiro  não  depende  

eminentemente do governo.  Nós não somos um país de economia planificada como os antigos  

países da cortina de ferro tipo União Soviética, onde o estado era o planificador das exportações.  

Os  Estados Unidos  tem uma política  externa,  mas não uma política de  comércio  exterior  tão 

arraigada,  a  não ser aquelas  clássicas,  onde o Eximbank é  o órgão financiador e  o país tem  

cooperações econômicas, tecnológicas, cooperações disso e daquilo... Então (no caso da PITCE),  

o  que  existiu  foi  uma  aglutinação  de  interesses,  uma  aglutinação  de  esforços  conjugados  do 

governo e do setor privado.

As razões pela qual o setor privado passou a se interessar por esse business na realidade  

são diversas. Primeiro, em 2003, o crescimento interno foi baixíssimo; em 2004, foi um pouquinho  

melhor, mas sempre abaixo de 4% e o comércio interno não havia engrenado ainda.  Houve uma  

procura do comércio externo por parte do setor empresariado e existiu aí uma aglutinação nas  

pessoas do Ministro Furlan e do Roberto Rodrigues - essa dobradinha nos três primeiros anos do 

governo foi  bem funcional,  mas depois,  o Ministro Rodrigues  saiu-.  Essa aglutinação foi  uma  

espécie  de  “road  shows”  que  nós  andamos  fazendo  pelo  mundo,  mista,  para  a  captação  de  

investimento e venda de imagem. 

O Presidente Lula compareceu a vários, no Japão, em Genebra, nos Estados Unidos e em 

diversos outros “road shows”. Independentemente disto, nós fizemos diversas missões, eu mesmo 

fui a muitas na África, na América Central, no Oriente Médio, na China, onde era uma espécie de  

“caixeiro viajante”,  que era para dizer:  “eu existo,  sou capaz de fazer isto,  mais  isto e mais  

isto...”. Isso foi uma política, mas uma política de governo alicerçada nos setores exportadores  

(...). Em resumo, não existiu o que você poderia chamar de estratégia de Estado exportador, existiu  

estratégia  de  Estado  e  de  governo  no  sentido  de  conferir  facilidade,  conferir  legitimidade  às  

participações do governo associado ao setor privado. 
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Isso pode ser considerado uma ação enquadrada dentro de uma estratégia exportadora,  

enquadrada dentro de uma visão de exteriorização do país. Acho que foi válido, não houve assim  

uma paralisação do governo para tratar desse assunto, não é como quando se trata de uma guerra  

em que o mecanismo do governo todo se volta para a economia de guerra...

Dr. Aloísio Tupinambá Gomes Neto (data da entrevista: 19/12/2007)

Ao Dr. Aloísio Tupinambá, assessor especial da Camex, foram solicitados alguns 

esclarecimentos  a  respeito  da  PITCE,  em especial  sobre  a  atuação  da  Câmara  na  sua 

elaboração e qual poderia ser a explicação para a Camex não constar no rol dos órgãos que 

a assinaram. 

Em sua  resposta  o  entrevistado  registrou  que  a  Secretaria-Executiva  da  Camex 

participou da elaboração da política, embora não apareça entre seus signatários, fato este 

que pode ser atribuído possivelmente à confusão que se faz ainda entre a Camex enquanto 

Conselho  de  Ministros  –  que  a  priori  não  teria  participado  ativamente,  em que pese a 

maioria dos seus componentes terem assinado a PITCE-, e a Camex enquanto Secretaria-

Executiva subordinada ao MDIC, que teve participação ativa no processo, mas que por ser 

subordinada a este ministério não teria constado no rol dos signatários da política.

Como Secretaria-Executiva a gente participou da PITCE. A Camex tem duas vertentes que  

em geral dão margem a certa confusão. As pessoas falam Camex e às vezes estão se referindo à  

Secretaria Executiva, e, às vezes, estão se referindo ao Conselho de Ministros. De fato eu não me  

recordo,  pode  ser  até  que  eu  esteja  equivocado,  da  PITCE  ter  sido  um  tema  de  agenda  de  

ministros, talvez até porque isso já vinha sendo tratado em nível de ministros, enfim, em outro  

contexto junto com o Presidente da República, já que a PITCE envolveu o Ministro da Fazenda, o  

Ministro  Furlan,  o  Ministro  da  Ciência  e  Tecnologia,  quer  dizer,  envolveu  um  grupo  que,  

basicamente, são os mesmos membros da Camex. Então acabaria de certa forma sendo redundante  

passar  pelo Conselho dos  Ministros  da Camex porque boa parte  dos  seus ministros  já estava  

atuando na PITCE junto ao Presidente da República... 

Então,  no nível  político,  a  coisa estava sanada.  E no nível  mais  técnico a Secretaria-

Executiva da Camex foi instada, sim, a participar de algumas reuniões da PITCE.Enfim, não fomos 

explicitados  (no  rol  daqueles  que  assinaram  a  PITCE),  provavelmente,  porque  temos  esse 
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problema de sermos confundidos com uma secretaria do MDIC.  Embora a Camex possua um  

Conselho de Ministros,  a  Secretaria-Executiva é  dotada de recursos,  DAS e tudo o mais  pelo 

MDIC, acabando muitas vezes sendo confundida como uma Secretaria do MDIC, e aí aparece o  

MDIC e não citam a Secretaria-Executiva da Camex. 

Dr. Welber Barral (data da entrevista: 19/12/2007)

O atual Secretário de Comércio Exterior foi convidado a comentar dois aspectos. O 

primeiro foi atinente a uma das inferências provisórias da pesquisa de que as diretrizes 

estabelecidas  na  PITCE,  em  novembro  de  2003,  vêm  sendo  implementadas  de  forma 

independente pelos diversos órgãos atuantes no comércio exterior, sem grande coordenação 

por parte do governo. O segundo ateve-se à participação da Camex e da Secex  na nova 

política  industrial,  então  em  elaboração,  e  cujo  lançamento  havia  sido  anunciado  por 

representantes do governo, durante o 27º Enaex, para acontecer ainda em 2007 ou no início 

de 2008 (a nova política industrial, a PDP, acabou sendo lançada em maio de 2008). 

Quanto ao primeiro aspecto,  apesar de concordar com a inferência  provisória da 

pesquisa,  o  Secretário  a  descreveu como sendo decorrente  de  um processo inerente  às 

características  da  administração  pública  brasileira.  No que  diz  respeito  à  nova  política 

industrial,  o Dr.  Barral  mencionou a evolução ocorrida no processo de estabelecimento 

desta e confirmou a participação da Secex e da Camex no processo conduzido pela ABDI. 

Ressalvou,  no entanto,  que  na  sua  visão caberia  à  Camex  liderar  este  processo,  o  que 

atualmente se torna inviável, dentre outros motivos, pelas limitações de pessoal e financeira 

da Câmara. Observe-se a resposta do Secretário ao questionamento do pesquisador:

Eu acho que você está com a impressão correta, só que a motivação para essa situação  

não é uma motivação de uma década. Primeiro você tem um problema institucional de qualquer  

estrutura muito grande. O que eu quero dizer é o seguinte: quando fui para os Estados Unidos a  

minha impressão do governo americano era de que ele era monolítico, muito bem organizado,... e  

quando você chega lá você observa que cada órgão faz a sua própria política... Ou seja, ao invés  

de ser um país, ou mesmo um estado pequeno, onde talvez você tivesse uma maior capacidade de  

interlocução,  a  administração  pública  brasileira  é  tão  grande,  é  um país  tão  grande,  que  os  

próprios ministérios vão criando vicissitudes e isso acaba criando uma certa autonomia que gera  
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dois problemas. O primeiro deles é a falta de interlocução entre os ministérios, e o segundo é que  

qualquer iniciativa - isto é um fator interessante -, qualquer iniciativa que você tem de procurar  

liderar uma interlocução é interpretada pelos outros ministérios como você tentando tirar uma 

fatia da jurisdição deles. 

Nós  acabamos  com  a  reserva  de  mercado  industrial,  mas  a  reserva  de  mercado  

burocrático é muito valorizada pelos servidores, nos mínimos detalhes, inclusive intra-ministérios.  

São vicissitudes que acontecem nas idiossincrasias da própria da administração pública, ao lado  

de uma administração pública de um país imenso. Aí você começa a gerar alguns problemas de  

falta de uma coordenação geral. Isto eu diria que acontece com qualquer país grande, o Brasil tem  

este problema, a União Européia, mas que tudo, por conta das administrações locais ..., qualquer 

país grande vai ter este problema.

Mas,  ao  mesmo tempo,  você  tem uma particularidade  no  Brasil  que  é  a  seguinte:  na  

realidade o próprio debate ideológico, que é o substrato de uma política industrial,  não é um 

consenso  nas  próprias  esferas  do  governo.  Quero  dizer  o  seguinte:  você  tem  visões  mais  

intervencionistas, que em grande parte estão nos ministérios da área social e não se refletem tanto 

nas  áreas  econômicas.  Na área  econômica,  você  vai  ter  o  que  alguns  falam do debate  entre  

desenvolvimentistas e monetaristas, o que é uma divisão falsa, porque na realidade você tem várias  

faixas aí dentro; então, você tem algumas situações que acabam dificultando essa conformação. Eu  

acho que já melhorou muito, a nova PITCE94 é bem mais coerente, e a Secex e a Camex vêm  

participando nesse  processo  conduzido  pela  ABDI,  que  se  abriu  bastante  agora  às  injunções.  

Pessoalmente eu acho que a Camex poderia ser quem lideraria todo o processo, mas aí nós temos  

aquele problema de limitação de pessoal da Camex e uma série de problemas burocráticos, além  

da autonomia financeira que a ABDI tem e os outros ministérios não têm. 

6.3 Atuação da Camex na política comercial  e modelagem organizacional

No decorrer  da  pesquisa  de campo,  além de  se  avaliar  a  atuação  da  Camex  na 

formulação, implementação e coordenação da política de comércio exterior, objetivou-se 

94 Por ocasião da entrevista a nova política industrial ainda não havia recebido a denominação, ao menos para 
o  público  externo,  de  Política  de  Desenvolvimento  Produtivo,  o  que  veio  acontecer  apenas  com o  seu 
lançamento em maio de 2008. Devido a tal fato, a nova política industrial foi usualmente denominada por 
autoridades no assunto durante sua elaboração como sendo a nova PITCE.
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traçar os principais contornos para uma proposta de nova modelagem organizacional para a 

Câmara. 

Neste sentido, a pesquisa procurou captar a impressão dos entrevistados a respeito 

da efetividade e abrangência das ações desenvolvidas pela Camex naquilo que diz respeito 

às suas competências expressas no Decreto, que representa o seu “mandato legal”, mas não 

necessariamente o seu “mandato político” de atuação.

Na contextualização das perguntas afetas a esta modelagem, partiu o pesquisador do 

posicionamento defendido por Pedro da Motta Veiga no recente livro “Políticas comerciais 

comparadas”  (2007),  no  qual  a  concepção  inicial  da  Camex,  ligada  à  Casa  Civil, 

representaria o modelo que melhor atenderia às necessidades de eficiência e legitimidade da 

política  de comércio  exterior  brasileira.  No entendimento  do autor,  no  entanto,  o  mais 

importante para que esta estrutura funcionasse seria a presença de um “mandato explícito” 

do Presidente da República que conferisse a necessária força política ao órgão. 

No  desenvolvimento  da  pesquisa  abordando  o  assunto,  temas  comuns  à 

administração  pública  como  governança,  administração  em  redes,  accountability, 

relacionamento  pessoal,  orçamento  e  licitações  foram  também  abordados,  de  forma  a 

compor  o devido cenário  para as linhas  gerais  de uma nova modelagem.  A seguir  são 

apresentadas as principais impressões a respeito desse tópico da pesquisa:

Dr. Benedicto Fonseca Moreira (data da entrevista: 18/12/2007)

Ao ser demandado a comentar sobre a atuação da Camex na condução da política 

comercial  brasileira,  o  Dr.  Benedicto  fez  inicialmente  um  breve  relato  a  respeito  das 

origens da Câmara, ocasião em que realizou um paralelo com o Concex e a Cacex,  órgãos 

que durante o período militar conduziram a política de comércio exterior no Brasil.

Eu sou um pouco responsável pelas atribuições que hoje estão aí para a Camex. Na época  

a sugestão nossa foi à imagem do antigo Concex, que criei em 1960 e poucos e do qual fui o  

Secretário-Executivo.... Era um momento difícil, o Brasil precisava de uma estrutura forte, e nós  
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criamos essa estrutura forte que deu resultado na época e, se não foi um resultado espetacular na  

minha opinião, pelo menos conseguimos segurar a enxurrada que era aquele déficit cavalar do  

petróleo. 

O que está por trás disso, e que se reflete na Camex hoje, é o que as pessoas também não  

entendem muito no Brasil. Nós, depois de um trabalho longo que na época o Roberto Campos e o  

Bulhões tinham pedido, procuramos mostrar à sociedade e ao governo brasileiro que o comércio  

exterior é uma atividade síntese. Não existe o ministro só do comércio exterior, o ministro “não sei  

de que”... todos os ministros interferem de uma maneira ou de outra no comércio exterior direta ou  

indiretamente. Isso porque, na realidade, quando você exporta ou importa você está envolvendo  

várias áreas dessa concepção histórica brasileira de fragmentar o comando para a iniciativa do  

País,..., tem a ver com o Ministro da Fazenda, com o Ministro do Transporte etc. Então, para você  

ter uma política mínima de comércio exterior, sobretudo de exportação, era preciso colocar as  

autoridades num colegiado e dizer: “Senhores, vamos afinar as posições por que o objetivo é um  

só”; “Ninguém vai tirar as atribuições de ninguém, só que, quando se tratar de comércio exterior,  

vamos sentar e conversar, por que se não nós vamos ser massacrados”. É como se fosse uma  

orquestra, alguém tem que ser o maestro e cada um toca um instrumento. Então foi uma idéia  

dessa ordem, saiu um documento longo na época... 

Por outro lado (além do Concex) você tinha pelo lado executivo um órgão forte.  A Cacex  

era um órgão forte, foi a primeira agência do governo brasileiro. Todo mundo pensa que era um  

órgão do Banco do Brasil. Era uma agência no Banco do Brasil, mas não era do Banco do Brasil  

(g.n.). Era uma coisa muito esdrúxula porque o diretor da Cacex era nomeado pelo Presidente da 

República e,  ao mesmo tempo, era diretor do banco. A concepção foi muito inteligente para a  

época.  Criou-se  um  núcleo  em  que  se  usava  a  força  do  banco,  pessoal  do  banco,  que  é  

disciplinado,  e se deu poderes para que agisse como governo. A antiga Sumoc não registrava  

capital estrangeiro sem ouvir a Cacex, toda a exportação e importação era controlada pela Cacex,  

a  fiscalização  do  embarque  era  da  Cacex,  quem  dizia  o  preço  de  aplicação  do  imposto  de  

importação era a Cacex. Era um negócio meio exagerado, tudo bem, mas condizente com a época.  

Hoje não seria viável, nem seria conveniente um negócio desses. 

...

Na realidade, a Cacex passou a ser também a Secretaria-Executiva do Concex, como o  

Banco Central é a Secretaria-Executiva do Conselho Monetário, obviamente. O conceito é mais ou  

menos esse. Isso deu força para a Cacex que vivia os problemas,( ...); quando eles ultrapassavam  

os limites do órgão executivo você os levava para o Conselho. Com o tempo muitas reuniões nem  
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se realizavam pessoalmente, fazia-se até por telefone, explicava-se para os ministros, fazia-se o  

voto e eles assinavam embaixo. Então ficou muito operacional, razão porque na época o Brasil  

saiu do sufoco, cresceu etc.  As coisas se decidiam com rapidez. A política industrial foi muito 

beneficiada, foi o grande salto industrial brasileiro, e, ao mesmo tempo, um pouco prejudicada  

porque você tinha controles da importação...,  o Brasil estava falido e não tinha divisas.

Prosseguindo em sua exposição,  o Presidente  da AEB afirmou a importância  da 

atuação  da  Camex  para  a  elaboração  de  uma  boa  política  industrial,  tecnológica  e  de 

comércio  exterior.  Neste  sentido,  defendeu  o  seu  fortalecimento  e  a  necessidade  deste 

posicionamento ser defendido junto ao Presidente da República e aos demais Ministros do 

governo pelo Ministro do Desenvolvimento. Quanto à modelagem organizacional, sugeriu a 

possibilidade, no futuro, de subordinar a atual Secretaria de Comércio Exterior à Camex e 

ressaltou  a  fragilidade  desta  última até  mesmo pela  falta  de pessoal  na sua Secretaria-

Executiva. Na sua concepção a Camex deveria ser o órgão “pensante” do governo e não 

propriamente um órgão executor de política.

A Camex passa a ser uma peça chave dessa política (política de comércio exterior) porque  

é o órgão que pode compatibilizar a ação de todos os outros. É um órgão que tem que gerar a 

cultura da decisão coletiva, da decisão comum. É o órgão que tem que levar ao governo o que é  

uma concepção de um comércio exterior moderno... 

A Camex, você me perguntou, ela tem que se fortalecer e depende muito do Ministro do  

Desenvolvimento,... , ele tem que entender esse conjunto de fatos e fenômenos que estão ocorrendo,  

tem que ter na cabeça dele a posição estratégica e como se maneja e organiza o comércio exterior,  

sobretudo  uma  política  de  exportação  como  instrumento  estratégico  de  desenvolvimento  

econômico.  Ele tem que vender isso para o Presidente da República, para a Drª Dilma, para os  

colegas de Ministério,  para o Dr.  Mantega ...,  porque afetando o crescimento está afetando a  

própria  receita  interna...,  é  difícil  você  realmente  compor  isso  num  governo  de  formação  

eminentemente política... A Camex tem esse papel e tem o papel técnico, tem o papel didático. O 

problema hoje é que a Camex está fragilizada pela própria secretaria que possui pouca gente. 

...

Eu,  futuramente,  não  agora,  ligaria  a  Secretaria  de  Comércio  e  a  CAMEX para  dar,  

inclusive, consistência à própria Secretaria de Comércio. É claro que você não precisa ter um  

órgão do governo para fazer coisas, precisa fazer um órgão pensante.
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Abordando ainda  aspectos  inerentes  à  modelagem organizacional,  o  pesquisador 

questionou se a atual posição “híbrida” da Camex (órgão do Conselho de Governo “ligado” 

à Presidência da República e Secretaria-Executiva no âmbito do MDIC) não lhe conferia 

menor  poder.  Em sua resposta o Dr.  Benedicto apresentou uma reflexão a respeito dos 

conselhos  de  assessoramento  ao  Presidente  da  República,  mencionado  que,  na  sua 

concepção, a política de comércio exterior mereceria estar adstrita a um Conselho Nacional 

específico, num patamar superior ao da atual de Câmara de Conselho de Governo. 

Cria-se um conselho de política ligado ao Presidente da República e tem várias câmaras.  

Você ter um conselho de política econômica global, tudo bem. Agora, você criar câmaras, não  

acho que seja por aí. O comércio exterior é tão importante que eu acabaria com a Câmara - já  

propus isso em discussões internas na AEB- e transformava aquilo num Conselho Nacional de  

Política  de  Comércio  Exterior.  Um  conselho  forte,  legal  e  com estrutura.  Esse  problema  de  

Secretaria (Executiva) ou de presidência (do Conselho da Camex) no Brasil  depende muito da  

personalidade de quem o preside. Depende da personalidade da pessoa e depende daquilo que o  

Presidente da República delega. Se você criar qualquer coisa e o Presidente da República disser  

que naquele assunto o lobby forte é esse aqui, funciona...

Quando  você  tem  um colegiado  tomando  uma  decisão  onde  se  entende  que  aquilo  é  

importante para o país, tem uma força muito grande. A Camex tem a fragilidade própria de uma 

Câmara ligada ao Conselho, antes de mais nada. Ela tem que ter personalidade de Conselho. Por 

que o privilégio? Porque o comércio exterior hoje é estratégico e, se não for assim, vamos pagar o 

preço do desenvolvimento. Não se trata de um conselhinho qualquer. Hoje você tem um amplo  

campo de negociações internacionais que precisam orientação.

Ressaltando-se o complexo contexto  que envolve o comércio  exterior  brasileiro, 

solicitou-se ao entrevistado que comentasse a respeito da atual capacidade da Camex em se 

articular no “mundo de órgãos” atuantes nesse comércio, bem como na sua capacidade de 

formular,  implementar  e  coordenar,  conforme previsto  em seu mandato,  as  políticas  de 

comércio exterior. Em sua resposta o Presidente da AEB ressaltou as grandes dificuldades 

hoje enfrentadas pela Câmara para exercer seu mandato. 
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Grandes dificuldades. É fundamental a Camex desempenhar esse papel, mas hoje ela tem  

grande dificuldade.  Primeiro,  porque tem que haver a “vendagem” da Camex como órgão de  

coordenação, um órgão de poder, um órgão mandatário, um órgão que tem que ser obedecido.  

Você pode conseguir isto através de duas ou três linhas. Primeiro tem que ter uma estrutura, ...uma  

equipe de muito bom nível, pensante,  e que através das suas posições, do seu trabalho, das suas  

propostas, acabe se impondo tecnicamente aos demais órgãos. Ela se impõe pela condição moral,  

pela sua capacitação técnica. Segundo, é preciso que alguém convença a Presidência da República 

que é importante a Camex ter esse papel, que este papel é fundamental, e é preciso que o Ministro  

se convença disso, de fortalecer a Camex, preparando o clima para criar um Conselho de Estado  

forte. 

Dr. Luiz Fernando Furlan (data da entrevista: 11/02/2008)

Ao  discorrer  sobre  uma  nova  modelagem  organizacional  para  a  Camex,  o  ex-

Ministro  Furlan  teceu  comentários  iniciais  a  respeito  da  tendência,  presente  na 

administração pública brasileira, dos Ministros despacharem diretamente com o Presidente 

da República assuntos para os quais haveria um órgão destinado a avaliá-los inicialmente. 

Neste sentido, os Ministros tendem a não utilizar órgãos como a Camex, criados justamente 

para realizar esta interface e harmonizar as propostas de solução a se serem levadas, se for 

o caso, ao Presidente da República. 

Prosseguindo em sua explanação,  o  Dr.  Furlan  informou  a  respeito  da  intenção 

inicial do atual Presidente da República, ao assumir seu primeiro mandato, de criar uma 

Secretaria de Comércio Exterior,  com status de Ministério e vinculada à Presidência da 

República, para tratar do comércio exterior brasileiro; bem como das dificuldades em fazê-

lo.

Outra questão importante, e que é um defeito do setor público, é que em geral o setor  

público tem um grande número de órgãos que foram criados no sentido de facilitar as decisões  

superiores. E há uma tendência normal dos ministros e do próprio Presidente de não usar estes  

órgãos e de tomar decisões em paralelo. Então o ministro “A” vai despachar com o presidente um 

assunto que é da alçada da Camex... 
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Há uma tendência normal dos ministros quererem despachar com o Presidente por que  

acaba  sendo  mais  fácil  do  que  convencer  os  colegas  todos  que  muitas  vezes  têm  posições  

diferentes... Então, (por exemplo) a Agricultura tem uma posição que muitas vezes é oposta a da  

Fazenda  sobre  tributos  nas  importações,  desonerações;  a  Agricultura  gostaria  que  todos  os  

insumos da agricultura tivessem zero de imposto de importação. A Fazenda e o MDIC têm posições  

que podem divergir porque você tem o produtor nacional, e se você zerar o imposto de importação  

você pode estar quebrando um produtor nacional. A Camex é o lugar adequado para que todas  

estas  ansiedades  sejam discutidas  e  solidificadas,  não  levando  o  “abacaxi”  para  a  mesa  do  

Presidente, mas sim a solução.

Acredito que tenha sido razoavelmente cumprido este papel, com exceções, no sentido de se  

dar um tratamento de orientação política e um assessoramento técnico via Camex, e via Secex,  

para as negociações internacionais do Mercosul, Doha e tal...

Agora, a gestão do comércio exterior brasileiro tem uma formatação diferente da maioria  

dos países. Aqui no Brasil, por razões históricas, isto acontece também em parte dos países da  

América do Sul, a área de relações exteriores cuida das negociações de comércio externo. Se você  

olhar os principais países do mundo isso não acontece. Lula queria implantar o modelo americano,  

ele chegou a fazer declarações disso, de criar uma Secretaria de Comércio Exterior, com status de  

Ministério, vinculada à Presidência da República... 

O presidente quando me convidou, me colocou este tema.  E eu disse a ele que também 

defendia este ponto de vista, só que, criar um órgão novo,... que iria receber pessoal, assim como a  

Secex recebeu da Cacex,  ...  (nesse  caso seria problemático)...  Uma Secretaria com função de  

Ministério de Comércio Exterior teria que trazer uma quantidade de gente do Itamaraty, dezenas e  

dezenas de pessoas do Itamaraty que são as pessoas que estão envolvidas mais diretamente e que  

estão lá Genebra, em Bruxelas, em Buenos Aires e Montevidéo, lá no Mercosul...  Ficaria uma  

situação  de  duplo  comando,  porque  diferentemente  da  Cacex,  onde  as  pessoas  foram  com  

passagem de ida só, no Itamaraty, você sabe, as pessoas sempre têm passagem de ida e volta. Ela  

iria trabalhar comigo quatro anos no Ministério, mas estaria de olho na promoção (...  )  para 

exercer cargos no exterior. Eu entendia que eles tinham esta vertente dupla....

Dr. Marcus Vinícius Pratini de Moraes (data da entrevista: 08/02/2008)
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O pesquisador solicitou ao ex-Ministro Pratini de Moraes que fornecesse sua impressão a 

respeito  da  efetividade da  atuação da Camex  na  formulação,  implementação  e  coordenação  da 

política comercial brasileira. Em sua resposta o Dr. Pratini foi taxativo ao informar que a Camex, 

apesar de ter sido uma boa idéia, não tem conseguido exercer este papel.

Para confirmar esta “regra” com uma exceção, citou o caso da recente da Resolução n.° 8, 

de 29 de janeiro de 2008, que incluiu o trigo na Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum (TEC), 

reduzindo sua  alíquota  de  importação  a  zero.  O objetivo  desta  Resolução foi  tentar  facilitar  o 

abastecimento do mercado nacional com trigo extra-Mercosul, já que a produção local da Argentina 

não vem conseguindo suprir a demanda do mercado nacional. 

A Camex foi uma boa idéia que até hoje não conseguiu funcionar bem. No período do  

governo  Fernando  Henrique  ela  ainda  conseguiu  exercer  o  seu  papel,  ocasião  em  que  era  

subordinada diretamente à presidência da República e coordenada pela Casa Civil. Atualmente a  

Camex não tem conseguido atuar na formulação, implementação e coordenação da política de  

comércio exterior. O caso recente do trigo, onde ela reduziu a alíquota confirma isto, ..., a exceção 

confirma a regra.

Dr. Roberto Rodrigues (data da entrevista: 21/12/2007)

O Dr. Roberto Rodrigues, Ministro da Agricultura no primeiro governo Lula,  ao 

discorrer sobre qual seria um modelagem ideal para a Camex, registrou a necessidade dela 

ser um órgão poderoso e mais bem estruturado. Na sua concepção, a Camex deveria ter o 

patamar de ministério para bem poder desempenhar suas funções.

Eu acho que a Camex tem que ser um órgão institucional  poderoso,  tem que ter mais  

poder, tem que ter mais estrutura. Os ministérios afins têm que participar de uma forma mais  

efetiva, porém, ela tem que ser o instrumento de um ministério do comércio exterior, ou de uma  

secretaria de nível ministerial. Essa coisa só vai fazer sentido, fortalecer a Camex, dar a APEX  

também uma institucionalização mais forte, com mais recursos, se ela for um órgão de comércio  

exterior e não um órgão de relações exteriores.

Dr. Mário Mugnaini Júnior (data da entrevista: 26/02/2008)
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O Secretário-Executivo da Camex durante o primeiro e início do segundo governo 

Lula, Dr. Mário Mugnaini, ao dissertar sobre a atuação da Câmara no tempo em que esteve 

sob seu comando reconheceu que, efetivamente, não foi possível a ela desempenhar toda a 

abrangência do seu mandato, inclusive no que se refere à condução da política, ou de uma 

estratégia, de comércio exterior.

A Camex não pôde efetivamente exercer a função, como está preceituadamente escrito, de  

fórum  de  ressonância  da  política  comercial  externa,...,  ela  tratou  da  administração,  isto  é,  

salvaguarda,  anti-dumping,  dumping,  impostos,  redução,  Mercosul....  tudo  isso  eu  tratei,  mas  

quando chegava a hora de discutir uma questão filosófica, o que fazer, o Palloci pedia, o Bernardo 

pedia, e o Itamaraty achava que era melhor não ser assim.... 

Ela atuou muito mais naquilo que é um detalhamento, aplica uma salvaguarda contra a  

China, faz “isso” com o Mercosul, acerta a lista de exceção com o Mercosul. Nós não pudemos 

exercer todos os seus preceitos ...

O recém saído  Secretário-Executivo  da  Camex  foi  solicitado  a  se  pronunciar  a 

respeito do posicionamento de Motta Veiga, que defende o formato inicialmente pensado 

para a Camex como sendo o melhor para a condução do comércio exterior brasileiro, desde 

que combinado com um mandato político explícito do Presidente da República. 

Para o Dr. Mário Mugnaini, a Câmara detinha mais poder na época em que estava 

diretamente ligada à Presidência da República.  Neste sentido,  ressaltou especialmente o 

período em que o Embaixador Botafogo esteve à sua frente, ocasião em que ele possuía o 

mandato  para  negociar  no  âmbito  do  Mercosul  em nome  do  Presidente  da  República. 

Durante  a  sua  administração,  no  entanto,  ressaltou  ter  convivido  com  situação  bem 

diferente. Conforme seu relato, o Ministro Furlan procurou defender que toda a estrutura de 

comércio  exterior  deveria  passar  pela  Camex,  proposta  que  recebeu  apoio  de  alguns 

Ministérios, como o da Agricultura, e resistências provenientes do Itamaraty.

A pergunta é a raiz da questão. Quando foi criada a Camex eu era diretor aqui da Abimaq  

e gerenciava o projeto do ponto de vista de equipamentos e máquinas... A Camex estava dentro da  
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Presidência da República e o Clóvis Carvalho era Ministro da Casa Civil. Quando o Clóvis foi ser  

Ministro da Indústria e Comércio, aí tem os males e os bens, ele resolveu levar a Camex com ele;  

depois vieram outros ministros...,   em quatro anos foram quatro ministros até chegar ao novo  

governo. 

Naquele tempo em que funcionava junto à Presidência da República talvez tivesse mais  

ação do Presidente Fernando Henrique. Eu me lembro das ações junto ao Botafogo (Embaixador  

Botafogo), que foi Secretário da Camex e depois chegou a ser Ministro. Quando ele era Secretário  

da Camex eu fui com ele a diversas negociações da ALCA, em Toronto, Costa Rica... e ele era o  

coordenador efetivo, mas, tem um “but” aí: ele era diplomata do Itamaraty. Então, as engrenagens  

se encaixavam, porque ele dizia (aos demais membros do Itamaraty) “eu sou um de vocês”, e o  

Fernando Henrique dizia que queria ele ali, era um diplomata, mas queria ele ali (na Camex).  

Tanto é que na época ele se chamava REPSUL, Representante do Presidente para o Mercosul. Ele  

teve  uma  função  como  Secretário  da  Camex  bem  distinta,  nessas  circunstâncias,  porque  o  

Presidente lhe conferiu o poder da negociação. Mas ele teve a habilidade diplomática de negociar  

com o Itamaraty como membro da casa. Nós não tivemos as mesmas características... 

Quando entrou o Furlan, ele disse uma coisa que é pragmática: “aqui no Ministério está  

escrito  Ministério  do  Desenvolvimento,  da  Indústria  e  Comércio  Exterior  donde,  o  comércio 

exterior,  “sou eu”,  com todos os departamentos etc.  e  tal...,  e  eu sou o presidente da Camex,  

portanto, toda a estrutura negociadora, avalizadora e fiscalizadora está aqui”. Essa cunha não  

passou muito facilmente pelos entendimentos do governo, vamos dizer, fazendo uma análise... 

Prosseguindo em sua avaliação, e fazendo menção às pressões do passado recente 

no  sentido  de  se  criar  um  Ministério  do  Comércio  Exterior,  o  Dr.  Mário  Mugnaini 

considerou que o fórum atual, com alguns aprimoramentos, ainda seria comparativamente a 

melhor opção.

Agora, olhando hoje as pressões que foram feitas para se criar um Ministério que trataria  

somente do comércio exterior..., acho que não existe esta cultura tão fácil.  Eu ainda sou levado a  

crer que o fórum da Camex, com alguns aprimoramentos presidenciais, ainda é o melhor... acho 

que ela é ainda o fórum que dá para todo mundo ter sua representatividade. Não é uma coisa  

uniforme, mas acho que é o razoável. 

...
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Se ela retornasse ou fosse levada novamente à sua configuração inicial, talvez fosse melhor  

para um poder político, mas enfraqueceria demasiadamente o Ministro da Indústria.

Instado  a  comentar  a  respeito  da  composição  do Gecex,  considerada  demasiada 

(vinte e seis autoridades de diversas áreas do governo – vide anexo 2) e limitadora de maior 

produtividade pelo pesquisador, com base nas suas suposições e nas entrevistas realizadas 

anteriormente,  o  entrevistado  concordou  que  o  número  de  membros  deste  Comitê 

Executivo é realmente excessivo. 

Propôs ainda uma configuração menor e mais funcional para ele, onde haveria os 

chamados membros natos, representantes dos principais Ministérios atuantes no comércio 

exterior, e os membros convidados, que seriam convocados ad hoc em função do tema a ser 

avaliado. No mais, ressaltou a importância da existência deste fórum, mais técnico do que 

político,  para  bem poder  assessorar  o  Conselho  dos  Ministros,  a  quem cabe  a  decisão 

eminentemente política de governo.

Quando eu cheguei  ao governo o Gecex já era assim de governos anteriores e ele foi  

ampliado no nosso, o Ministro José Dirceu resolveu ampliar. Quem atua realmente na reunião do  

Gecex são praticamente os Ministérios que compõem a Camex. Mas quem atua de verdade é o  

Itamaraty, a Fazenda, a Receita, a Agricultura, o MDIC - é claro-, e a Casa Civil; o restante é  

ouvinte. Por exemplo, o BNDES já tem seus fóruns específicos para tratar de financiamento, mas  

está lá, o Banco do Brasil e o Sebrae também. A APEX até acho que seria importante estar lá, mas 

deveria ter outra focalização. O objetivo do Gecex é para tratar de problemas e a APEX está  

sempre no seu aspecto de marketing para a exportação, então não é o tema dela. Alguns temas até  

poderiam interessar a ela, como o não pagamento de imposto nas remessas para feiras, mas é  

muito limitado tudo isso. 

Eu acho que poderia ser feita uma reformulação no Gecex na seguinte forma, a partir do 

que  eu  chamaria  de  membros  natos  e  membros  convidados.  Os  membros  natos  seriam todos 

aqueles Secretários cujos ministros estão na Camex, mais os Secretários do Itamaraty, acho que  

ele  tem  três  representações  (Secretário-Geral,  Subsecretário-Geral  da  América  do  Sul  e  

Subsecretário-Geral de Assuntos Econômicos e Tecnológicos; pela Fazenda teria a Secretaria de  

Assuntos  Internacionais  e  a  Receita,  a  Agricultura  teria  a  Secretaria  Geral  e  a  Secretaria  

Internacional, o Planejamento teria a Secretaria Internacional, ..., estes seriam os Ministérios que  
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deveriam funcionar lá com suas secretarias. Os outros, sob consulta. Se fosse tratar de problema  

de estrada, mandaria vir o Ministério do Transporte.

...

O ambiente de discussão tem que ser lá, você tem que levar para os Ministros os assuntos  

“mastigados” a nosso nível de secretário. Agora, isso é importante, os Ministros aprovam, como  

podem também não aprovar.  E aí  você chega para os  jornalistas  e  diz  que os  Ministros  não  

aprovaram ou que os Ministros pediram vistas dos processos e o assunto tem que ser estudado todo  

de novo. Sabe qual é a vantagem disso? É um conselho de ministros que decide...  

O Gecex não pode ter esfera política muito forte, pode ter um pouco, mas tem que analisar 

tecnicamente o negócio... O aspecto político cabe aos Ministros, e o aspecto técnico-político ao  

Gecex e aos grupos de trabalho que a gente formava para chegar às conclusões mais técnicas. O  

Gecex não deveria ter vinte e seis pessoas, acho que deveria ter no máximo doze pessoas. Dos seis  

Ministérios,  por  exemplo,  o  MDIC  teria  o  Secretário  de  Comércio  Exterior,  o  Secretário  da  

Produção, dos Serviços, esses têm que estar na reunião. Da Fazenda, o Secretário de Assuntos  

Internacionais  e  a  Receita;  da  Agricultura,  o  Secretário  Geral  e  o  Secretário  das  Relações  

Internacionais e assim por diante...,  o MDA (Ministério  do Desenvolvimento Agrário) também 

poderia ter mais dois representantes... 

Mas, em política, nunca você pode fazer uma lei mais restritiva do que ela já é; como vou  

reduzir as vinte e seis pessoas? Não é fácil. Tem que repensar o seguinte, este fórum aqui é o  

Gecex e aqui tem um outro fórum que é esse, mais esse..., de vez enquanto eles aumentam, de vez  

enquanto diminuem. A cada três reuniões teria uma geral. Dava-se um jeito e eles seriam membros  

convocados “ad hoc”..., para não dizer que se quebrou o Gecex inteiro, teríamos fóruns...

Prosseguindo em sua argumentação a respeito da estrutura da Camex, o Dr. Mário 

mencionou inicialmente que para exercer de forma amiúde seu mandato ela deveria ser 

dotada de maior  staff,  mas que o fundamental  seria que se fizesse entender aos demais 

órgãos e Ministérios o seu papel no âmbito do comércio exterior, aceitando estes o previsto 

no decreto da Camex.

Vou responder a estrutura. Efetivamente o nível dos assessores que eu tive lá é excelente ...  

esses assessores conhecem efetivamente o sistema. Depois tem analistas que chegaram em 2003,  
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muito bons, jovens de 28 anos, mas que vão trocando ... você sabe que no governo tem concursos...  

mas ainda permaneceram analistas de bom calibre. 

A  Camex,  como  ela  está  funcionando,  com  essa  equipe  um  pouco  sobrecarregada,  

consegue administrar... Ela funciona desse jeito e funciona bem. Se ela quisesse exercer seu papel  

de forma mais amiúde e fosse um órgão orientador, ela teria que ter um quadro um pouco mais  

pesado, mas eu não acho que o problema está no staff, e sim na compreensão e aceitação de que  

ela poderia fazer isso. Não adianta você ter um staff, fazer estudos e jogar “pelo ralo”... Eu acho  

que, para ser positivista, a Camex deveria continuar como o órgão ressonância, todos levando  

para lá os temas de comércio exterior... Existe uma legislação, que é o próprio decreto..., que diz  

que ela é um órgão centralizador. 

Eu  faria  as  seguintes  observações  para  melhorar.  A  Camex  não  teve  uma  história  

constante, teve momentos mais altos e mais baixos. Eu não posso nem dizer que estive no mais  

baixo, nem que estive no mais alto, mas à época em que fui Secretário, ..., optei por administrar  

bem. Administrar bem já é uma grande coisa ...  Segundo, a Camex tem sido bem administrada  

tanto pelos meus antecessores como pelos meus sucessores, mas para que ela pudesse ser mais  

formuladora ela teria que ter uma equipe que fizesse cenários com mais aprofundamento do que eu  

consegui fazer... Agora, quando você propõe cenários os receptores no governo deveriam decidir  

sobre estes cenários....  teria que ter uma ação mais de cima, a Casa Civil talvez pudesse fazer  

isso.... 

Em resumo, para ela ser mais formuladora eu concordo que teria que ter um staff melhor.  

Para manter a boa administração eu acho que diminuindo o Gecex facilitaria bastante a vida  

administrativa  etc.  e  tal,  e  para  ter  um  poder  mais  transformante,  no  que  diz  respeito  a  

proposituras, os ministérios deveriam propor antecipadamente as suas questões. 

...

Os ministérios teriam que aceitar mais o decreto (da Camex), que representa perda de  

poder,  mas  aí  é  complicado...,  tudo  tem uma ligação com a  primeira  questão  (a  respeito  da  

necessidade de uma estratégia de comércio exterior). Se o Presidente da República deve reforçar,  

ou não deve reforçar essa idéia, aí é muito difícil. Eu só conheço uma versão, eu vivi um Estado.  

Não posso imaginar o que seria um Estado diferente, eu vivi quatro anos e meio, apenas uma  

visão.
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Finalizando a entrevista, o Dr. Mugnaini foi solicitado a comentar a respeito dos 

fatores que estariam impedindo, ou que estariam faltando, para a Camex exercer o papel 

importante  pensado  quando  da  sua  criação,  bem  como  a  se  pronunciar  a  respeito  de 

possíveis modelagens organizacionais para a Câmara. Na sua concepção, a Camex deveria 

ser  elevada  à  condição  de  Secretaria,  com  status de  Ministério,  ligada  diretamente  à 

Presidência  da República.  No entanto,  por considerar  tal  mudança muito radical  para o 

momento,  ele  preferia  que  fossem definidas  regras  mais  restritas  para  a  Camex,  e  que 

determinados temas tivessem que ser obrigatoriamente nela discutidos, permanecendo sua 

presidência nas mãos do Ministro do Desenvolvimento. 

Eu  acho  que  a  origem do  cisma  é  ela  ter  saído  do  Palácio,  acho  que  é  importante  

fisicamente. Se ela dependesse da Presidência da República através de uma Secretaria, com status  

de Ministério, ela teria que ser reformulada porque as vinte pessoas (a Camex detém hoje pouco  

mais de 20 servidores) não poderiam tocar uma Camex com status de um Ministério.

Do  jeito  que  ela  é,  a  melhor  solução  seria  permanecer  ainda  no  Ministério  (do  

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), porque para ir para o Palácio, mudando apenas 

o físico e continuando a ser mandada pelo Ministro da Indústria, não tem sentido. Se ela fosse para  

o Palácio eu daria um handicap positivo forte,  transformando-a em Secretaria autônoma, com 

capacidade ministerial de articulação...Como essa mudança é muito forte, eu prefiro outra, que  

seria regras mais estritas para a Camex, continuando funcionando dentro do Ministério, porém  

com a obrigatoriedade de discussão de determinados temas, onde sem Resolução da Camex não se  

poderia fazer. 

Dr. Roberto Giannetti da Fonseca (data da entrevista: 17/03/2008)

O atual Diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da 

FIESP, Dr. Roberto Giannetti da Fonseca, foi consultado a respeito da necessidade de se 

conferir à Camex o “espaço” necessário para ela bem desenvolver as políticas do comércio 

exterior brasileiro. Na condição de Secretário-Executivo da Camex no período 2001-2002 e 

de atuante  no comércio exterior  há anos,  o Dr.  Roberto Giannetti  teceu  comentários,  a 

seguir  parcialmente  transcritos,  sobre  as  origens  da  Camex,  seu  mandato  legal  e  sua 

realidade atual. 
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Eu posso fazer um comentário, uma citação prá você, do que eu imagino que aconteceu  

desde  a  origem  Camex  até  hoje.  Em  princípio  a  Camex  deveria  ser  um  órgão  subordinado 

diretamente à Presidência da República, como está na lei que a criou. O que nunca foi dado, e  

talvez  tenha  sido  o  vício  de  origem,  é  um  status  de  Ministro  ao  titular  da  Camex  e  uma  

independência da Camex em relação a todos os outros ministérios. 

A Camex tem um papel de coordenador porque vários ministérios interagem no comércio  

exterior  brasileiro,  o  Ministério  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior,  

principalmente, mas não só ele; o Ministério da Fazenda com a parte tarifária, a parte de câmbio e  

outras ferramentas que tem este ministério; o Ministério da Agricultura com todo o agronegócio  

que tem uma importância enorme; o Ministério das Relações Exteriores com a política externa e  

negociações internacionais; o Ministério do Transporte com toda a parte de logística, portos...; o 

Ministério do Planejamento com o orçamento, com as linhas do financiamento no exterior, com a  

parte toda que é a ele dedicada ; a Casa Civil que tem um papel de Presidência da República junto  

aos outros ministérios; Tecnologia tem também um pouco; o Banco Central com a política do  

câmbio; BNDES com a política do financiamento; Banco do Brasil, enfim, são muitos ministérios e  

órgãos que interagem no comércio exterior. 

Para que haja uma melhor coordenação e sinergia entre essas ações todas, a Camex, que  

tem essa função,  essa missão de definir  políticas  de  comércio exterior  para o Brasil,  recebeu 

mandato da Presidência da República sobre o que deve ser feito, ou seja, uma ratificação daquilo  

que se pretende em termos de comércio exterior brasileiro e a execução disso junto aos outros  

ministérios.  Ela não precisa ter  o  próprio ministério,  senão ela estaria sobrepondo também a 

função dos outros, porque é uma zona cinzenta de quem faz. Os outros ministérios têm já as suas 

atribuições muito bem definidas, não se tira nada dos outros ministérios, mas se dá à Camex um  

papel coordenador, a ponto que nenhuma decisão relevante sobre comércio exterior pudesse ser  

tomada por nenhum ministério sem que o Conselho de Ministros da Camex fosse ouvido. 

Uma mudança de lei, uma mudança de regulamento, implica numa mudança do mandato, e  

o  mandato  foi  dado pelo  Presidente  da  República.  É  isso  que  eu  quero? Essa  tarifa  ou  essa 

negociação internacional, ou esse orçamento? Qualquer coisa que mudar tem que ser levada ao 

Conselho  da  Camex  que  vai  avaliar  se  aquela  mudança  faz  sentido,  se  ela  é  adequada pela  

conjuntura  econômica,  pela  conjuntura  política,  pelas  circunstâncias  de  eventualmente  uma  

correção de rumo. Então, caberia ao Ministro da Camex fazer o acompanhamento da execução  
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dessas  políticas  e  a  proposta  de  eventuais  mudanças,  avaliar  essas  mudanças  junto  com  os  

Ministérios afins. Assim que eu vejo o papel da Camex do ponto de vista conceitual, na sua origem. 

Na prática o que aconteceu é que a Camex passou a ser, na verdade, quase um órgão 

assessor do Ministério do Desenvolvimento e foi totalmente desfigurada da sua missão original.  

Ela saiu da Presidência da República para ser subordinada ao Ministério do Desenvolvimento, da  

Indústria  e  Comércio,  onde  o  Presidente  da  Camex  não é  o  Presidente  da  República,  mas  o  

Ministro do Desenvolvimento, por delegação do Presidente da República; portanto, o Ministério  

do Desenvolvimento é que articula com os outros Ministérios a política de comércio exterior, junto  

com o Secretário-Executivo da Camex. 

Mas ele (MDIC) é parte conflitante às vezes na política, então fica difícil ele ser também o  

coordenador.  É a mesma coisa se você colocasse num time de futebol  um jogador para ser o  

técnico, você sabe, não dá certo. O jogador não pode ser técnico, o jogador está em campo, ele  

pode até ser o capitão do time, mas técnico ele não pode ser. O técnico tem que ser alguém de fora,  

que naquela matéria de comércio exterior avalia o que cada um está desempenhando e se tiver  

algum erro, corrige, propõe a mudança ... Em última instância, o presidente do clube é quem vai  

decidir se o que o técnico está fazendo está certo ou não, se não, troca o técnico. 

O fato é que a Camex é hoje totalmente desfigurada, é um órgão assessor do Ministério do  

Desenvolvimento, que dá ao Ministério do Desenvolvimento um certo protagonismo no comércio  

exterior brasileiro, mas que não é exercido na sua plenitude por causa do conflito de interesses  

com outros ministérios. Então eu acho que nós não temos, nem de perto, está longe de termos, uma  

situação  ideal  do  ponto  de  vista  de  gestão  pública  do  comércio  exterior  brasileiro.  Faltam 

recursos, falta competência, porque a estrutura da Camex é uma estrutura muito tímida, e muito  

modesta também. Não lhe foi dada a arquitetura necessária para um desempenho mais adequado  

e,  além disso, essa dependência ao Ministério do Desenvolvimento, que a torna absolutamente  

imersa em problemas de rotina, e não numa forma de pensar a longo prazo, com planejamento de  

5  a  10  anos  do  comércio  exterior  brasileiro  sobre  as  negociações  internacionais,  sobre  a  

desgravação tributária sobre, enfim, os grandes temas que estão sendo colocados aí. 

Você não vê a Camex aparecer.  A Camex abandonou os grandes temas,  ela se tornou  

pequena na parte em fazer simplesmente uma burocracia, de resoluções aqui e resoluções ali, sem 

grande relevância.
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Prosseguindo na entrevista, o Diretor da FIESP foi questionado se concordaria com 

a posição do pesquisador de que o Brasil não teria uma estratégia de comércio exterior e 

que, em se fortalecendo a Camex, inclusive com um mandato político forte, se não seria ela 

o  fórum  ideal  para  coordenar  esta  estratégia.  Em  sua  resposta  o  Diretor  assim  se 

pronunciou:

Não há a menor dúvida, esse é um mandato que nunca ficou totalmente explícito e nunca  

foi definido de uma forma tão enfática quanto você está colocando. Em alguns momentos o próprio  

Presidente Fernando Henrique, enquanto eu era Secretário da Camex, chegou a ensaiar que isso  

seria feito, mas ficou nas palavras. 

Na prática não houve a mobilização, a própria intervenção dele para que a Camex fosse  

alçada a um nível que deveria ter sido desde a origem no governo dele, que deveria ter sido de um 

Secretário,  mas com status de Ministro para que tivesse esse  papel  coordenador no nível  dos  

outros, para que ele tivesse na reunião de ministério e fosse perguntado: “O Comércio Exterior, o 

que diz?”,  teria lá um homem exclusivamente  de comércio exterior.  O Ministério de Relações  

Exteriores  teria  que  ouvi-lo,  teria  que  participar  a  ele  “olha,  estamos  com  dificuldades  na  

negociação  de  Doha,  alguma  orientação?  Vamos  discutir,  vamos  montar  uma  reunião  do  

Conselho, para mudar o mandato, de repente a gente sede nas tarifas industriais, ou continuamos 

nisso?”.

Abordando ainda a questão da modelagem organizacional,  foi perguntado ao Dr. 

Giannetti se a sugestão de recolocar a Camex na Presidência da República - acompanhada 

do fortalecimento do seu quadro de funcionários – ainda seria a melhor saída para se poder 

melhor  definir  e coordenar uma política e uma estratégia  de comércio exterior.  Em sua 

resposta  o  ex-Secretário  da  Câmara  ratificou  tal  posicionamento,  mencionando  que 

preconizava isso desde que fora titular da Camex e que tal arranjo não teria se operado no 

governo FHC devido a resistências oriundas do Ministério da Fazenda, da Receita Federal 

e, talvez, do Ministério de Relações Exteriores.

Não há a menor dúvida. É o que preconizo desde que entrei na Camex com a promessa  

inclusive do Presidente Fernando Henrique que faríamos isso acontecer, mas ao longo do tempo 

ele não conseguiu fazer predominar sua opinião. É evidente que o Presidente poderia ter imposto,  

mas  ele  teve  resistência  do  Malan e  do  Everardo,  talvez  também do Ministério  das  Relações  
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Exteriores, em não ceder à Camex essa coordenação de forma tão explícita e tão enfática quanto  

deveria, e ela acabou ficando meio no limbo. No texto da lei todos os atos tinham que passar pela  

Camex, mas na realidade nem sempre isso é cumprido...

Tomando como referência um questionamento a respeito da viabilidade de se adotar 

uma gestão matricial no comércio exterior brasileiro capitaneada pela Camex, e com metas 

para os diversos órgãos públicos, o Dr. Roberto Giannetti efetuou um paralelo com sua 

administração na Camex, ocasião em que formulou um programa estratégico objetivando, 

dentre outros, a internacionalização das empresas nacionais, a exportação de serviços e o 

Reporto, cujos frutos ainda estão sendo colhidos hoje. 

Gestor é isso, é definir políticas e cobrar a execução. Quando eu falo cobrar execução é  

perguntar:  “Você  implementou?”...,  “Conseguiu  o  resultado  que  nós  almejávamos  dentro  do 

prazo?”...,  “Quem  são  os  responsáveis?”...,  quer  dizer  fazer  um  trabalho  de  planejamento 

estratégico com começo, meio e fim. 

Eu fiz um programa estratégico (...) para implementar um programa que tinha sete metas  

emblemáticas, cada uma com ações políticas e ações definidas, dezenas de ações que deveriam ser  

implementadas ao longo de dois anos, que eram os anos 2001 e 2002, no final da gestão Fernando 

Henrique. Algumas resultaram em coisas concretas, só para dar um exemplo, ... hoje se fala muito  

de  internacionalização  das  empresas  brasileiras.  Naquela  época,  quando  eu  falava  em 

internacionalização  de  empresas  brasileiras...,  primeiro,  poucos  entendiam  o  que  estávamos 

falando e propondo, e alguns, quando entendiam, achavam uma heresia, que seria absurdo ficar  

propondo que elas crescessem lá fora e não aqui dentro, e não conseguiam enxergar o mercado  

global. 

Tem horas que a empresa brasileira tem que se instalar lá fora para dominar o mercado  

mundial, já que aqui não tem condição.  Então, por exemplo, teria uma Vale do Rio Doce que  

continuaria o resto do tempo produtora de minério de ferro só, e no Brasil, até que ela viesse a ser  

comprada..., se tornaria uma presa fácil. Então, o primeiro plano explícito de internacionalização  

de empresas brasileiras, no Brasil, foi feito por esse programa de 2001 da Camex, onde, inclusive,  

nós conseguimos que o BNDES entendesse que para criar emprego no Brasil nós teríamos que  

crescer lá fora. 
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Quando uma (nome da empresa omitido) se internacionaliza e conquista obras no mundo  

inteiro, ela vai usar equipamentos brasileiros, vai usar material de construção brasileiro, vai usar  

em grande parte mão-de-obra brasileira. Pode não usar mão-de-obra braçal, porque não vai levá-

la daqui para uma obra lá, mas vai levar o engenheiro que faz o cálculo, vai levar o técnico de  

obra  ou  o  mestre  de  obra,  vai  levar  o  financeiro,  vai  levar  o  encarregado  de  estoque  e  

armazenagem,  vai  levar  mão-de-obra  qualificada  do  Brasil  lá  para  fora;  são  milhares  de  

funcionários de construtoras brasileiras hoje no exterior... 

Os exemplos  são inúmeros,  eu poderia desfilar  dezenas de empresas.  Então,  a  Camex  

chegou na frente, preparou o Brasil  para isto que está ocorrendo agora. Estamos colhendo os  

frutos, mas as sementes plantamos nós lá atrás. 

Programa de exportação de serviços, o intangível, não era visto como exportação. Só se  

contava aquilo que saía físico, mas e o serviço? No mundo hoje o serviço é cada vez maior, são  

centenas  de  sub-setores  de  serviços  que  exportam.  Não  tinha  política,  estratégia,  nem  

contabilidade. Quem montou o primeiro programa de exportação de serviço foi a Camex nesse  

programa de 2001. Hoje em dia tem uma Secretaria de Serviços no MDIC... (o serviço) precisa ser  

pensado,  precisa ser  planejado,  quais  são os sub-setores,  o que a gente  pode ajudar,  cinema,  

áudio-visual, serviço jurídico, serviço médico, arquitetura, call center, são milhares de negócios. 

Na logística, o Reporto, modernização dos portos, está no programa (...) houve inteligência  

na  Camex,  o  que  ela  foi  é  subutilizada.  A  inteligência  não  era  só  minha  não,  era  dos  meus  

assessores ..., eu tinha um time absolutamente fantástico...

Finalizando  a  transcrição  parcial  da  entrevista  realizada  com o  Dr.  Giannetti,  é 

interessante veicular a seguinte fala onde pode-se perceber traços das dificuldades a serem 

enfrentadas  na modelagem por ele  proposta,  onde haveria  um Secretário  com  status de 

ministro no comando de uma nova Camex.

O Presidente  tem que  dar  autoridade  e  tem que  preservar  a  autoridade  do  titular  da  

Camex, porque não é uma tarefa fácil coordenar. Significa cobrar e interferir na tarefa de outro  

ministério, que são superpostos por natureza, não tem como não ser. É multisetorial o comércio  

exterior,  então você tem vários  ministérios  interagindo simultaneamente  na mesma matéria.  A  

Camex  é  conflitiva  por  natureza.   Se  ele  (o  Secretário)  não  tem  autoridade  que  emana  do  

Presidente para impor a ordem do Presidente, e ser preservado pelo Presidente...(?!).
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Embaixador José Botafogo Gonçalves (data da entrevista: 13/03/2008)

O Embaixador Botafogo, ao tecer comentário a respeito de uma nova modelagem 

para a Camex, realizou um apanhado histórico das suas origens e ressaltou que a mudança 

dela para o MDIC teria sido um equívoco quase irrecuperável. Na sua concepção a Câmara 

perdeu muito da sua força com esta mudança, tornando-se uma “reunião de iguais”. Para o 

Embaixador a melhor solução seria retorná-la ao ambiente da Presidência da República, até 

mesmo porque no Brasil existe um simbolismo muito grande neste sentido, e quem está 

mais “perto” do Presidente tende a ter maior poder.

Na concepção do Clóvis Carvalho a Camex era um órgão de coordenação de ministros  

diretamente subordinado à Presidência da República. O Presidente da Camex era o Chefe da Casa  

Civil. Eu, quando fui Secretário-Executivo da Camex, trabalhei nesse contexto. O meu escritório  

ficava no quarto andar do Palácio do Planalto, as reuniões eram na sala de reuniões do chefe da  

Casa Civil e o Presidente, que era o Fernando Henrique, mais de uma vez participou, não ia com  

freqüência, mas foi pelo menos umas duas vezes quando era um assunto clamoroso... 

Uma  convocação  de  uma  reunião  da  Camex,  todos  os  Ministros  iam,  ...  a  Camex  

funcionava.  O  Fernando  Henrique  cometeu  o  engano  de  transferi-la  para  o  Ministro  do  

Desenvolvimento... A Camex saiu de lá e foi para o quinto andar do MDIC. Era uma reunião entre 

iguais ... de maneira que a Camex perdeu muito da sua força.  Eu acho que foi um erro quase  

irrecuperável. 

A Camex (para poder definir uma estratégia de comércio exterior) vai ter que voltar a ser  

um instrumento direto da Presidência da República e fisicamente ali. Porque no Brasil se você está 

perto do poder, você manda, se não... A estrutura simbólica é muito forte.

Ministro Carlos Márcio Bicalho Cozendey (data da entrevista: 03/03/2008)

O  Ministro  do  Itamaraty  Carlos  Cozendey,  ao  evoluir  sobre  os  motivos  que 

contribuíram para o crescimento das exportações nos últimos anos (item 6.1), ressaltou, 

dentre eles, a capacidade da Camex em coordenar, ainda no governo Fernando Henrique, 
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diversas  agências  e  órgãos  de  governo  para  melhorar  as  condições  de  exportações 

brasileiras.

 

Segundo afirma,  este  aspecto de coordenação teria  se  perdido um pouco com o 

tempo  e  estaria  sendo recuperado  agora  pela  Camex  ao  editar  Resolução95 destinada  a 

harmonizar e coordenar diversos órgãos governamentais atuantes no comércio exterior, no 

sentido de simplificar os controles administrativos por eles exercidos.  A cavaleiro desta 

constatação,  o  Ministro  efetuou  a  breve  digressão  a  seguir,  onde  levanta  interessantes 

aspectos  a  respeito  da  modelagem  organizacional  da  Camex,  da  sua  interface  com os 

demais  ministérios  e  da atuação  do Ministério  das  Relações  Exteriores  neste  fórum de 

coordenação de políticas. 

O que a Camex poderia fazer e acho que ela tentou fazer agora com essas questões de  

rever, harmonizar e simplificar os controles administrativos, digamos assim, está nessa direção de 

você ter determinadas linhas de atuação que o governo pudesse atuar. Se a Camex pudesse atuar  

identificando e planejando isso seria muito útil. Claro que, às vezes, existe uma demanda pontual  

para a atuação da Camex que pode dificultá-la a fazer esse planejamento de longo prazo, mas a  

missão da Camex seria mais essa de coordenação e de orientação. 

É inevitável que ela tenha que atuar pontualmente em temas específicos, agora é verdade  

também que o grau de coordenação,  de  autoridade,  que a Camex  tem em relação aos  outros 

ministérios é muito variável e acaba dependendo muito da boa vontade de quem está nos outros  

órgãos, de considerar que a Camex seja um organismo relevante e onde seja importante fazer uma 

coordenação. 

O Itamaraty tem se apoiado muito na Camex como coordenação. No fundo,  o que nós  

fazemos aqui  também é, em grande medida,  um trabalho de coordenação.  Você vai  para uma 

negociação externa e às vezes você tem temas que envolvem dois, três ministérios, e você tem que  

coordenar  todos;  então  nós  temos  usado bastante  o  fórum da Camex  para  confirmar  e  para  

construir posições... 

A gente até evita sobrecarregar demais a Camex, boa parte da coordenação a gente faz  

chamando reuniões aqui no ministério, mas a gente se preocupa em levar, de tempos em tempos, as  

95 Resoluções Camex  n.° 70, de 11 de dezembro de 2007, e n.° 16, de 20 de março de 2008.
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linhas e as decisões principais à Camex para confirmação, para que seja uma posição realmente  

de governo e não haja dúvidas, para que um ou outro órgão que esteja um pouco divergente na  

visão daquele assunto saiba que tem uma linha definida e aprovada para ser seguida. Para nós, em 

termos de negociações internacionais, é importante ter essa confirmação das posições na Camex.  

Do  ponto  de  vista  da  Camex,  a  nível  ministerial,  o  nosso  Ministro  também  procura 

prestigiar bastante o fórum da Camex, também nesse sentido da definição das grandes políticas de 

aonde nós vamos, o que devemos fazer, que negociações devemos conduzir..., na Rodada de Doha  

qual é a estratégia... para que ele possa sentir que existe um respaldo do resto da área do governo 

envolvida na formulação de política comercial na hora de ir negociar, isso é importante. 

...

Uma questão que se coloca para a Camex e que se colocou a partir do momento em que  

ela saiu da Presidência e foi para o MDIC é justamente essa. Eu não tenho uma resposta clara  

para isso, sobre onde ela funcionaria melhor, se funcionaria melhor como órgão da Presidência ou 

como  órgão  do  MDIC.  Como  órgão  da  Presidência  ela  era  muito  enxuta,  com  a  função 

primordialmente de coordenação; por outro lado, acho que tinha um poder de convocatória um  

pouco maior. No MDIC ela terá uma base técnica melhor, estará mais integrada com os diferentes  

órgãos,  é  mais fácil  o  diálogo com a Secex e  com os  outros  órgãos que estão operando com  

comércio exterior,  mas por  outro lado ela é  vista  como alguém que responde ao Ministro do  

Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior, o que não necessariamente facilita a tarefa de  

coordenação  em todos  os  casos.  Mas  tem o  seu  Regulamento,  a  sua  forma  de  funcionar...  A 

Câmara enquanto encontro dos ministros não deixou de funcionar como fórum de discussão e  

decisão por causa disso.

Solicitado a se posicionar quanto aos benefícios que o fortalecimento da Camex 

poderia trazer aos trabalhos exercidos pelo Itamaraty,  o Ministro ressaltou que qualquer 

iniciativa que aumente a coordenação é positiva para o governo e para o próprio MRE. 

Nossa base aqui  é coordenar e ter uma posição coordenada e sólida no governo para  

poder apresentar externamente sem o risco de, no dia seguinte, outra área do governo dizer que  

não é nada disso. Então, qualquer mecanismo de coordenação que funcione e seja fortalecido é  

positivo para o governo e para o Itamaraty. 
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É claro que quando surge uma medida, como você mencionou de alterações de alíquotas  

sem passar pela Camex96, sem o Itamaraty estar sabendo, a gente tem que explicar que não pode  

porque tem compromissos internacionais, e vai afetar..., ou, mesmo que não tendo compromisso,  

politicamente vai gerar “esse efeito”..., nós temos que saber porque nós somos os primeiros a ser  

questionados. 

Então, qualquer iniciativa do governo que seja de fortalecimento de um órgão que seja  

formado  para  isso,  já  que  não  está  em  questão  as  diferentes  competências,  ninguém  está  

questionando as diferentes competências..., (é positiva). Elas vão permanecer lá, e não tem como  

todas elas serem exercidas por um órgão só, e, se for, vai ser um super ministério onde as partes  

vão ficar brigando entre si  do mesmo jeito, ...  cada área tem um certo interesse, então o que  

importa é ter um mecanismo de coordenação que realmente funcione. 

Drª Lytha Battiston Spíndola (data da entrevista: 21/02/2008)

A Drª Lytha Spíndola, atual Secretária-Executiva da Camex, foi convidada a tecer 

comentários  a  respeito  da  atual  situação  do órgão,  inclusive  no  que  diz  respeito  à  sua 

capacidade de formular, implementar e coordenar políticas de comércio exterior. Em sua 

resposta, a Secretária-Executiva ressaltou que, na prática, o exercício da competência legal 

previsto no decreto ainda não foi consolidado no âmbito do governo. 

Ressaltando  as  diversas  tarefas  realizadas  pela  Secretaria,  a  abrangência  e 

importância dos diversos temas multifacetados afetos ao comércio exterior, que requerem 

uma decisão  coordenada  dos ministros  do Conselho,  bem como a necessidade  atual  de 

serem estabelecidas prioridades para os trabalhos desempenhados pela Câmara em função 

dos  poucos  recurso  disponíveis,  a  Drª  Lytha  vislumbra  a  necessidade  da  Câmara  ser 

fortalecida em seus recursos humanos e materiais como forma do país poder melhor atuar e 

coordenar,  em defesa  do  emprego  e  da  indústria  nacional,   suas  ações  de  política  de 

comércio exterior.

96 A Medida Provisória n.° 413, de 03 de janeiro de 2003, estabeleceu a possibilidade de aplicação de alíquota 
específica  de  R$  10,00  (dez  reais)  por  quilograma  líquido,  ou  por  unidade  de  medida  estatística  da 
mercadoria, para o cálculo do Imposto de Importação incidente sobre mercadorias classificadas em diversos 
capítulos da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM. Tal previsão legal, além de ferir ao Princípio da 
Transparência no âmbito da OMC, não se encontra amparo no Acordo do Mercosul.
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A Camex ainda não ocupou o espaço que a legislação prevê, a competência legal não está,  

ainda, realmente consolidada, na prática, dentro do governo por uma série de motivos. Nós temos 

o que está na norma, o que se prevê, o plano; e nós temos a realidade. Basta comparar os recursos  

financeiros, materiais e humanos da Camex com o que os outros órgãos possuem. Aqui na Camex,  

hoje, nós somos somente 27 pessoas, nós temos cinco assessores de alto nível, muito preparados,  

alguns assessores mais jovens de carreira e o restante é o pessoal de apoio administrativo...

Como  isso  aqui  é  uma  Secretaria-Executiva  para  preparar  os  trabalhos  a  serem 

submetidos ao Conselho de Ministros nós recebemos sugestões de dentro e de fora do governo,  

preparamos  estas  sugestões,  se  for  o  caso criamos  grupos de trabalho,  nos  reunimos  com os  

solicitantes, esclarecemos os pleitos, damos forma a estes pleitos, preparamos a agenda, marcamos  

reuniões, convidamos todos os participantes, fazemos a reunião, a ata da reunião, com todos os  

formalismos dos registros dessa reunião. Ali os ministros apreciam estas matérias, ali os ministros  

decidem e  estabelecem o  que  fazer  e  daí  a  Camex  toma  as  providências  determinadas  pelos  

ministros.

Você tem aqui um trabalho de secretaria muito pesado, um trabalho de receber e arrumar  

documentos e um trabalho de preparar e tomar providências a partir da decisão de ministros.  

Então  você  tem  uma  equipe  administrativa  muito  competente,  muito  capaz,  porque  tudo  é  

registrado, tudo é formal... 

   

A Camex não tem atrasos, backlogs, nos trabalhos, tudo que entra é tratado e sai. Nós  

estamos em dia, o trabalho da Camex está sempre em dia, ... é assim que tem que funcionar uma 

Secretaria-Executiva  que  é  uma  facilitadora  deste  foro  de  decisão  de  sete  ministros,  onde  os  

ministros se sentam,  discutem os temas que são sistêmicos de comércio exterior, que partem de  

mais de uma área e, portanto, precisam de uma ação mais coordenada, requerem uma visão mais  

coordenada, uma visão mais de conjunto e uma formulação de consenso dentro do governo. Então  

os ministros se reúnem e decidem... 

A Camex é uma facilitadora desse trabalho, mas, na medida em que você tem mais e mais  

temas desta natureza, sistêmicos, em várias áreas, com impactos sobre o comércio exterior, estes  

temas devem vir para a Camex. Na medida em que a Camex tiver uma estrutura mais rica, capaz  

de  analisar  e  preparar  um número  maior  de  temas  para  discussão  neste  foro,  ela  vai  poder  

enriquecer o seu trabalho. Hoje a Camex tem que fazer opções, priorizar temas porque ela não  

pode cuidar de todos. Nos demandam tratar dos temas mais variados e muitas vezes nós dizemos,  
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“olha este tema aqui tem um perfil  de logística,  está mais afeto à área de transporte...,  muito  

embora afete a área de comércio exterior, você deveria ir discutir no Ministério dos Transportes”,  

até porque nós não podemos  tratar tudo, nós não temos estrutura para isto. 

No futuro eu acho que a Camex vai ganhar mais recursos, na medida em que ela mostrar a  

importância do trabalho de coordenação desta matéria, a importância do trabalho de coordenação 

de uma política que permita maior competitividade para a empresa brasileira lá fora e aqui dentro.  

Este  processo  de  acirramento  de  disputas  comerciais  no  mundo,  de  disputa  por  mercado,  de  

disputa por investimento, amplia e torna absolutamente necessário um trabalho de melhoria da  

competitividade da empresa brasileira. Redução de impostos burocráticos, redução de impostos  

sobre produtos exportados, eliminação destes impostos, já que este é o panorama mundial...,  a  

competição lá fora se dá sem imposto, a gente não pode exportar imposto porque a gente perde  

mercado,  perde  emprego,  perde  produção interna.  Então,  na  medida em que esta questão  for  

ganhando mais e mais  importância no contexto da macroeconomia brasileira,  será necessário  

reforçar a Camex para que ela desempenhe este trabalho com mais eficácia. Hoje nós estamos  

elegendo prioridades, procurando colocar o foco nos temas mais relevantes, porque nós não temos  

estrutura para tratar de todos eles.

...

Eu acho que a principal restrição da Camex é recurso, você não faz nada acontecer se não  

tiver pessoas trabalhando, pensando, se dedicando e liderando o assunto. E o poder dentro desta  

esplanada, no fundo, é um poder de recursos, financeiros e humanos. Não adianta você querer  

cuidar de tudo, porque é impossível; agora, você tem então que cuidar do que é relevante, do que  

tem impacto mais significativo e é isso que a gente vem procurado fazer. Se você me perguntar se  

há dificuldades com algumas áreas, há ... 

Na introdução de novo questionamento, o pesquisador traçou um quadro dos atuais 

números do comércio exterior brasileiro, com importações crescentes em patamares bem 

superiores aos das exportações, projetando para 2008 e anos seguintes saldos comerciais 

bem menores que os dos últimos anos. 

Neste contexto, acrescentou as incertezas quanto ao comportamento da economia 

mundial  em 2008 (e,  por  decorrência,  do  comércio  internacional),  em função  da  crise 

financeira iniciada nos Estados Unidos em 2007, ressaltando ainda que as projeções de 

saldos até então divulgadas pelo governo seriam mais otimistas do que aquelas captadas 
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com outras autoridades no assunto já entrevistadas. Nas transações correntes, por exemplo, 

após um período de cinco anos com saldos positivos, a tendência seria de saldo negativo 

bem maior do aquele projetado pelo governo, no final do ano passado, de US$ 3,5 bilhões 

para 2008.

Presente  o  quadro  acima,  foi  solicitado  a  Drª  Lytha  que  tecesse  comentários  a 

respeito das projeções acima, bem como opinasse se não seria este um bom momento para 

o país fazer o seu “dever de casa”, provendo os meios para o bom funcionamento da Camex 

na condução das políticas de comércio exterior. A seguir, a sua resposta:

A evolução da balança é positiva e a corrente de comércio cresce. O que nós estamos  

prevendo é uma redução do saldo comercial, isto vai acontecer certamente este ano, e depende de  

muitas variáveis; nós estamos com uma taxa de crescimento das importações muito elevada e se  

ela for projetada, e tiver continuidade - a taxa de crescimento das importações é bem mais elevada  

que do crescimento das exportações-, a tendência é realmente de redução deste saldo.

Concordo com a sugestão de que este é o momento adequado para adotar uma série de  

políticas  e  providências  e  correções  para  permitir  que  as  exportações  brasileiras  continuem 

crescendo e que o Brasil continue sendo capaz de gerar saldos comerciais positivos, porque isso é  

muito importante para o equilíbrio macroeconômico ... Eu acho, inclusive, que a geração de saldos  

comerciais foi a variável que deu sustentação à recuperação da economia, é fundamental para o  

país, é fundamental para a avaliação que é feita do país no exterior...enfim, é uma variável crítica  

para o desempenho geral do balanço da pagamentos. 

Acho  que  o  momento  de  se  fazer  este  investimento  é  esse,  entendo  que  o  mandato  

presidencial que dá poderes à Camex já existe, há decretos que deixam claro que compete à Camex  

deliberar, decidir,  fixar diretrizes etc.  Nós temos agora é que estruturar para que isto de fato  

ocorra.   Há uma cultura de que cada área tome as suas decisões de forma isolada e sem essa  

coordenação. Nós precisamos mais e mais ir alterando esta cultura para fazer valer o que está  

definido pelo Presidente da República no decreto que atribuiu as competências à Camex.  

Dr. Aloísio Tupinambá Gomes Neto (data da entrevista: 19/12/2007)
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O Dr.  Aloísio  Tupinambá  foi  solicitado  a  se  pronunciar  a  respeito  de  um das 

inferências da pesquisa, no sentido de que parcela dos órgãos atuantes no comércio exterior 

estabelecem e  implementam suas  próprias  políticas,  sem maiores  coordenações  com a 

Camex, até mesmo em função desta não possuir a devida estrutura e um mandato político 

mais forte neste sentido. Em sua resposta, assim se pronunciou o entrevistado:

Na realidade todos os órgãos têm sua autonomia administrativa e legal. Então a gente vai  

buscando  consenso  muito  mais  na  base  da  discussão  de  idéias,  propostas,  de  colocar  coisas  

concretas  na  mesa...  Sem  dúvida,  todo  mundo  busca  resguardar  sua  autonomia  e  isso  está  

resguardado  por  lei,  mas  nossa  parte  aqui  é  fazer  algumas  idéias  novas  andarem,  buscar  a  

harmonização  entre  os  órgãos  e  isso  nós  conseguimos  através  dos  fóruns  institucionalizados,  

através das discussões que ocorrem... 

A APEX, por exemplo, cuida da promoção comercial e ela tem feito um excelente trabalho,  

de forma muito autônoma e profissional. O Itamaraty também desempenha um papel importante  

nessa  promoção comercial  e  nós  tentamos  ver,  enfim,  quais  as  sinergias  que  conseguimos  no  

trabalho das instituições. O Ministro Miguel Jorge está preocupado com isso e tem trabalhado 

para buscar essa aproximação contínua entre os órgãos...

Em alguns aspectos nós temos buscado ampliar uma competência legal. Essa resolução97 

de facilitação que está saindo agora é um exemplo típico disso. Na realidade, estamos buscando  

regulamentar um ponto do próprio decreto de criação da Camex que não tinha regulamentação,  

que é aquele que diz que toda medida relevante tem que “passar” pela Camex...

O  entrevistado  foi  também  questionado  a  respeito  da  melhor  modelagem 

organizacional para a condução da política de comércio exterior no Brasil, aí se incluindo, 

mais especificamente, a questão de qual seria a melhor subordinação da Camex, se à Casa 

Civil ou ao MDIC. 

Em linhas gerais, depreende-se da sua resposta que a atual situação organizacional 

teria conferido maior proximidade e agilidade ao desempenho administrativo da Câmara, 

mesmo porque diversos temas nela  tratados  são afetos a questões tarifárias  e de defesa 

comercial,  temas  cujas  interfaces  mais  próximas  com a  Secex  e  com  a  Secretaria  do 

97 Resolução Camex  n.° 70, de 11 de dezembro de 2007.
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Desenvolvimento da Produção (SDP) do MDIC facilitam seu tratamento. No mais, além de 

reconhecer a existência de aspectos positivos e negativos na mudança do lócus da Câmara, 

menciona que talvez fosse interessante avaliar, com base em outras entrevistas, aquilo que 

as demais secretarias pensam a respeito do assunto e do viés que pode estar sendo conferido 

pela Camex em função da sua “subordinação” e proximidade ao MDIC. 

Já houve discussões nesse sentido, existe até uma análise que Pedro Motta Veiga fez lá na  

Funcex98 mostrando que o ideal seria que ficássemos subordinados à Casa Civil, pela neutralidade  

e tal. Nós já fomos subordinados à Casa Civil e eu diria que em ambos os formatos se tem ganhos e  

perdas. O fato de termos migrado para o MDIC, eu sou dessa época, peguei a fase da Casa Civil...,  

eu acredito que trouxe ganhos em termos de aproximação com atores importantes no contexto do  

comércio exterior. 

Antes de migrar para cá o nosso relacionamento com a Secex, por exemplo, não era tão 

próximo como é hoje em dia. Talvez do ponto de vista dos outros órgãos não seja muito bom, mas  

acho que para a Camex acabou sendo importante. Se você vir a atuação recente da Camex, se você  

pegar as nossas Resoluções, não tenho esses cálculos de cabeça, mas acho que 70% delas talvez  

sejam de defesa comercial. Outro número enorme é de ex-tarifário, que é também ligado a outra  

Secretaria  daqui  do  MDIC,  a  SDP.  Então  isso  facilitou  muito  nossa  atuação  administrativa,  

digamos assim... Um exemplo típico, agora mesmo o pessoal da Secex veio aqui para tratar da  

internalização de uma medida do Mercosul. A reunião terminou ontem à noite lá em Montevidéu e  

agora de manhã já vieram aqui pessoalmente tratar do assunto. 

São ganhos concretos que o fato de estar aqui no MDIC representou, e que eu acho que se  

estivéssemos na Casa Civil não teria o mesmo nível de proximidade, até mesmo de intimidade,  

digamos assim, intimidade para “brigar”, para discutir. Eu acho que fica mais fácil às vezes para  

o público externo, que pegou as duas fases, fazer esse tipo de avaliação mais isenta, mesmo porque 

talvez haja reclamações por parte de outras secretarias de que nós acabaríamos viezando nossas  

posições muito para o MDIC. A gente faz um esforço para não viezar... Talvez outros entrevistados  

possam te dizer se houve um viés nessa linha. 

...

Mas, enfim, como tudo na vida, tem seu lado positivo e seu lado negativo... Eu acho que do  

ponto de vista institucional foi importante essa proximidade aqui e isso se reflete no nosso trabalho  

98 Funcex- Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior.

258



mais  cotidiano.  A  defesa  comercial  tem  absorvido  muito  por  causa  do  câmbio,  virando  um  

mecanismo muito utilizado pelos setores brasileiros...

Avaliando-se o conteúdo das Resoluções emitidas pela Camex desde que se tornou 

um fórum deliberativo em 2001, verificou-se que a maioria das Resoluções publicadas são 

afetas, basicamente, a questões de defesa comercial e alterações na TEC. Considerando este 

fato e o rol de atribuições previsto para a Câmara, questionou-se ao Dr. Aloísio se esta 

predominância de deliberações em apenas alguns temas configuraria um bom indicador de 

que a Câmara estaria necessitando de um mandato político explícito, conforme preconizado 

no estudo de Motta Veiga, para que tivesse condições de melhor exercer suas atribuições 

previstas no seu mandato legal (decreto), aqui incluindo-se a coordenação da política de 

comércio exterior. Observe-se sua resposta em seguida:

Acho essa proposição meio forte. Você analisou um aspecto relevante, formal, visível das  

Resoluções, mas muitas das decisões dos ministros não saem em Resoluções e são discutidas nas  

reuniões  do  Gecex  e  da  Camex.  Talvez  numa  análise  mais  equilibrada,  digamos  assim,  não  

deveríamos nos ater exclusivamente às Resoluções, mas sim ao temário das discussões do Gecex e  

da Camex. 

Se  você  pegar  os  temários  você  verá  que  é  muito  mais  equilibrado.  Você  tem  lá  

negociações internacionais e sua evolução em todas as reuniões do Gecex e da Camex .... existe  

uma  sub-parte  das  negociações  internacionais  onde  o  Itamaraty,  o  pessoal  do  MDIC  e  a  

Agricultura relatam a evolução dos trabalhos e isso não se reflete em Resolução...  A parte de  

financiamento sempre tem, algumas decisões se refletem em Resoluções, outras não. 

Na parte de logística nós fizemos aqui um acompanhamento sistemático do ISPS Code,  

aquele código de segurança portuário. Era constante, em toda reunião da Camex fazíamos uma  

avaliação encima da Secretaria de Portos para não termos problemas em função dos prazos e  

exigências. Esta questão de logística tem estado presente sistematicamente aqui nas discussões,  

embora também não se reflita em Resoluções, porque se trata mais de um mecanismo de ficarmos  

chamando a atenção dos ministros responsáveis para o assunto... 

Mesmo a parte de promoção comercial, que talvez não venha tanto aqui para a Camex  

porque  também  não  precisa  de  Resolução,  nós  já  a  colocamos  em  alguns  momentos  para  
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informação da questão estratégica, para colocar a promoção comercial mais focada no mercado X 

e Y... É mais uma discussão estratégica de diretrizes, que é a função da Camex... 

A Resolução não dá visibilidade a todo o universo de temas que nós procuramos discutir,  

muitos deles não saem numa decisão formal, em termos de Resolução, mas sai uma diretriz. Antes  

da Camex adquirir seu status de fórum deliberativo nós ficamos um bom tempo, na época em que  

estávamos na Casa Civil, como fórum consultivo e, nessa natureza de fórum consultivo, foi criada 

a APEX, foi criada a Seguradora Brasileira de Crédito de Exportação, foi criado o mecanismo de  

Exporta Fácil ... , e nada disso teve Resolução, nunca teve. Na realidade era também uma pressão 

constante que os ministros faziam encima de determinadas idéias e a Secretaria buscava usar esse  

norte  político,  esse  mecanismo,  mantendo o  assunto em reunião  contínua.  A SBCE foi  criada  

depois de um ano de discussão contínua, onde nós colocávamos esse tema em todas as reuniões 

dos ministros, mostrávamos a evolução e lembrávamos “olha, tem que sair um decreto assim, tem 

que sair um decreto assado, tem que sair uma regulamentação da Receita...” A APEX, a mesma  

coisa. Nada disso tinha resolução. Era mais um mecanismo de pressão.

Este capítulo apresentou a transcrição dos principais pontos da pesquisa de campo 

realizada,  dentre  aqueles  para  os  quais  houve  tal  autorização.  A  transcrição  foi 

acompanhada  de  breves  resumos  dos  posicionamentos  das  autoridades  como  forma  de 

subsidiar as conclusões da pesquisa a serem apresentadas no capítulo seguinte.
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7. CONCLUSÕES

O comércio exterior brasileiro vem crescendo de forma vertiginosa desde o início 

do  século  XXI,  tendo  as  exportações  desempenhado  importante  papel  na  estabilização 

macroeconômica  a  partir  de  2002.  A  economia  brasileira  tornou-se  cada  vez  mais 

dependente dos seus fluxos de comércio com o exterior, a ponto da corrente de comércio de 

mercadorias ter representado aproximadamente 21% do valor do PIB em 2007.

Inserido  em  um  contexto  de  múltiplos  acordos  internacionais  multilaterais  e 

regionais  que cerceiam os  graus  de liberdade  das políticas  governamentais,  o  comércio 

internacional tornou-se cada vez mais complexo, multifacetado e competitivo. O conceito 

do que seria justo ou injusto, leal ou desleal, social ou não, bem como permitido ou não nas 

trocas comerciais entre os países passa hoje por uma teia de negociações e interpretações de 

acordos onde, não raro, surgem posições conflitantes.  Em suma, o comércio internacional 

passou a exigir cada vez mais preparo daqueles países e comerciantes que querem dele 

participar, não havendo mais espaço preservado indefinidamente para “amadores” que não 

conseguem perceber e se adaptar rapidamente à sua dinâmica.

É sabido que o governo não executa as exportações e importações em si, mas dele 

depende a conformação de um ambiente interno favorável aos negócios internacionais e a 

competitividade  das  empresas  brasileiras.  Sem  querer  ser  exaustivo,  um  conjunto  de 

políticas de natureza industrial, tributária, financeira, logística (infra-estrutura), monetária e 

aduaneira,  bem  como  envolvendo  temas  como  educação,  tecnologia  e  inovação,  são 

fundamentais  para  o  bom exercício  do  comércio  com os  demais  países,  e  em prol  do 

desenvolvimento econômico e social do país. 

Neste sentido, é fundamental uma boa governança da política de comércio exterior 

brasileira que possui importantes interfaces com as políticas acima mencionadas, e trás em 

si diversos componentes delas. O objetivo do presente estudo foi justamente contribuir para 

esta boa governança, ao buscar avaliar a atuação da Camex da formulação, implementação 

e coordenação da política comercial  brasileira,  bem como avaliar  se a atual modelagem 

organizacional estaria lhe fornecendo condições para tal.
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A título de contextualização dos resultados na pesquisa, e por guardarem correlação 

com ela,  faz-se  necessário  tecer  alguns  breves  comentários  a  respeito  da  evolução  do 

comércio exterior brasileiro, suas interfaces com importantes acontecimentos no âmbito do 

comércio internacional, e sua estreita conexão com o desenvolvimento econômico nacional.

O  comércio  exterior  no  Brasil  teve  origem  de  forma  muito  incipiente  com  as 

exportações de pau-brasil logo após o seu descobrimento. A partir de meados do século 

XVI teve  início  o  ciclo  agroexportador  do  açúcar,  ao  qual  se  seguiu  o  ciclo  do  ouro, 

estendendo-se ele até aproximadamente a década de 1760, quando então a produção de 

metais começou a decair. A chegada da família Real trouxe consigo a abertura dos portos, 

influenciada pelo pensamento smithiano em ampla difusão na Europa, que pregava o livre 

comércio como condição para o desenvolvimento dos países, em oposição às práticas do 

mercantilismo. 

A partir de meados do século XIX teve impulso um novo ciclo agroexportador, o do 

café, que perdurou praticamente até o final da Velha República, quando então a crise de 

1929 provocou a redução dos preços internacionais do produto. As medidas adotadas por 

Vargas para enfrentar a crise proporcionaram o deslocamento da economia brasileira do 

modelo agroexportador para um modelo baseado no desenvolvimento industrial, focado no 

mercado interno e na substituição das importações, modelo este que permaneceu, na sua 

essência, durante décadas.

Com o advento da Segunda Guerra Mundial, paradoxalmente a priori, o Brasil teve 

suas exportações mais do que dobradas em função da demanda por seus produtos agrícolas, 

em um ambiente de forte retração do comércio internacional. A trajetória de crescimento 

das exportações permaneceu nas demais anos da década, impulsionada pela recuperação da 

economia mundial e do comércio internacional, à mercê da nova ordem econômica erigida 

em Bretton Woods que passou a pregar a liberalização comercial para o desenvolvimento 

dos países.
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A  década  de  1950  que  se  seguiu  foi  caracterizada  no  Brasil  pela  presença  de 

incentivos à industrialização nacional, pelo crescente endividamento externo e por poucas 

alterações no volume do comércio exterior brasileiro, mesmo diante da elevação dos fluxos 

de trocas internacionais.  Já na década de 1960, o governo militar  passou a incentivar  a 

retomada do crescimento e das exportações, favorecendo-se estas do ambiente propício ao 

comércio  internacional  decorrente  das  sucessivas  rodadas  de  negociação  do  GATT. 

Remonta desta época a criação da Cacex (1953) e a sua elevação à Secretaria-Geral do 

Concex (a partir de 1966), quando então passou a exercer, na prática, a institucionalidade 

do comércio exterior brasileiro durante aproximadamente vinte e cinco anos, até ser extinta 

no início do governo Collor.   

Durante o milagre econômico ocorreu um crescimento vertiginoso das exportações, 

movimento  que perdurou nos anos  seguintes  da década  de 1970.  Nesta,  no entanto,  os 

saldos  comerciais  foram predominantemente  deficitários,  principalmente  em função das 

duas crises do petróleo  em 1973 e 1979. Internacionalmente,  a  década  é  marcada  pelo 

recrudescimento de medidas protecionistas e pelos desafios à economia mundial em função 

das crises do ouro negro. 

A década  de  1980 é  caracterizada  pelo  esforço  do  governo  brasileiro  em obter 

mega-superávits  na balança  comercial  para  fazer  frente  às  vulnerabilidades  externas  do 

balanço de pagamentos. Na esfera mundial, o período é marcado pela imposição crescente 

de  barreiras  não-tarifárias  ao  comércio  entre  os  países,  pela  maior  interdependência 

econômica  mundial  e  pelo  fortalecimento  do  regionalismo,  ocasião  em  que  foram 

celebrados  o  Ato  Único  Europeu  e  o  acordo  de  liberalização  comercial  entre  Estados 

Unidos e Canadá, e o Japão intensificou esforços para a criação de uma economia regional 

sob sua influência.   

Foi neste ambiente de disputas comerciais e estagnação do comércio internacional, 

observado  de  1980  a  1986,  que  se  iniciou  a  Rodada  do  Uruguai  (1986-1994)  e  a 

conseqüente criação da OMC, conferindo-se nova conformação institucional ao comércio 

internacional a partir de meados da década de 1990. Este comércio foi fortalecido no início 

do século XXI em função do crescimento acelerado de países emergentes como a China e 
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Índia e, em menor grau, pela Rússia, os quais, conjuntamente com o Brasil compõem o 

Bric.

No  Brasil,  a  década  de  1990  iniciou-se  com  a  liberalização  unilateral  do  seu 

comércio exterior - “segunda abertura dos portos”-, seguida pela assinatura do acordo que 

deu origem ao Mercosul.  Na seqüência, sobreveio o Plano Real - quando o país voltou a 

apresentar  déficits  comerciais-,  e  as  crises  nas  contas  externas  dos  países  em 

desenvolvimento (Rússia e países do sudeste asiático) que contribuíram para o abandono da 

âncora cambial no Brasil ao final da década. Digno de nota neste período é a criação da 

Camex no início do primeiro governo FHC, quando então a política de comércio exterior 

brasileira  voltou  a  ser  incluída,  ao  menos  institucionalmente,  no  rol  de  prioridades  do 

governo.

Por  fim,  compondo  o  ambiente  em que  se  desenvolveu  a  pesquisa,  tem-se  que 

cenários internacionais extremamente favoráveis ao comércio dos produtos brasileiros no 

início do século XXI possibilitaram saldos crescentes na balança comercial, os quais, ainda 

que  expressivos,  começaram  a  diminuir  seu  ritmo  de  crescimento  a  partir  de  2006, 

retraindo-se um pouco em 2007, e sinalizando para considerável e preocupante redução a 

partir de 2008. O crescimento da economia brasileira, o câmbio apreciado, o custo Brasil e, 

conseqüentemente,  a redução do ritmo de crescimento das exportações e o aumento das 

importações em padrões elevados contribuem para explicar esse comportamento da balança 

comercial nos últimos três anos. 

Ao longo da história  do Brasil  sempre  houve estreita  correlação  entre  comércio 

exterior e desenvolvimento econômico. Os ciclos econômicos exportadores do açúcar, do 

ouro e do café proporcionaram a ocupação e integridade territorial do país, o crescimento 

paulatino do mercado consumidor e o surgimento de outras atividades econômicas no seu 

entorno, como a criação de muares no sul do país e a produção de alimentos para consumo 

interno. 

A  indústria  cafeeira,  particularmente,  deteve  papel  fundamental  neste 

desenvolvimento  econômico,  ao  lhe  conferir  novo dinamismo,  induzindo  investimentos 

264



estrangeiros  em  infra-estrutura,  a  chegada  de  imigrantes  europeus,  a  urbanização  e 

formação do mercado interno, bem como a criação das primeiras indústrias para abastecê-

lo. Até mesmo na transição do modelo agroexportador para o de desenvolvimento industrial 

baseado na substituição das importações teve participação importante a economia cafeeira, 

então decadente, ao transferir seu capital acumulado para esta nova atividade econômica. 

Mais recentemente, como demonstração desta importante correlação entre comércio 

exterior  e  desenvolvimento  econômico,  pode-se  destacar  os  sucessivos  superávits 

comerciais a partir de 2002, considerados fundamentais para o equilíbrio macroeconômico 

do país e para o retorno do país aos trilhos do crescimento econômico.

Numa abordagem sucinta da política comercial adotada pelo país ao longo dos anos 

no  Brasil  observam-se  duas  aberturas  comerciais  unilaterais  (1808  e  1990),  alterações 

sucessivas  na  política  cambial  (notadamente  desvalorizações  da  moeda),  alternância  de 

incentivos e benefícios às exportações, diversos mecanismos de controle das importações e 

medidas  de  incremento  à  industrialização  para  a  substituição  das  importações.  Mais 

recentemente, e sem aprofundar no mérito da sua efetividade, - seja no caso da PITCE, por 

não compor o objeto central da pesquisa, seja no caso da PDP, pelo seu recente lançamento 

(maio  de  2008)-,  destacam-se  iniciativas  para  o  desenvolvimento  da  competitividade 

brasileira no comércio exterior.

Inserido no contexto da própria evolução do comércio internacional, inclusive no 

que diz respeito ao seu aspecto institucional, tem-se reproduzido acima um breve extrato da 

evolução do comércio exterior brasileiro, das políticas comerciais nele adotadas e das suas 

conexões com o desenvolvimento da economia nacional. 

O  ato  de  fazer  comércio  é  intrínseco  à  natureza  humana.  Ressalvados  alguns 

regimes  de  exceção  e  opções  protecionistas  exacerbadas,  houve  sempre  importante 

correlação entre o exercício do comércio externo e a economia dos países, a cavaleiro das 

correspondentes  políticas  de comércio  exterior  por  eles  adotadas  ao longo dos  anos.  A 

própria opção por regras de exceção e protecionismo exacerbado, embora não privilegie o 
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comércio mundial, não deixa de ser uma política de comércio exterior atrelada à opção de 

desenvolvimento econômico de cada país ao longo da sua história. 

É neste contexto que são apresentadas a seguir as conclusões da pesquisa a respeito 

da atuação institucional da Camex da formulação, implementação e coordenação da política 

de comércio exterior brasileira.

A atuação da Camex na condução da política de comércio exterior desde a sua 

criação em 1995 teve altos e baixos, nas palavras de uma das autoridades entrevistadas. Na 

busca de elementos que configurassem esta atuação mais recente, objetivou-se inicialmente 

buscar explicações para o crescimento vertiginoso das exportações nos últimos anos, bem 

como  verificar  em que  medida  a  Camex  teria  conduzido  e  coordenado  políticas  neste 

sentido. 

O pensamento predominante é no sentido de que o principal fator determinante do 

crescimento das exportações nos últimos anos foi a conjuntura internacional favorável ao 

comércio  mundial,  no  qual  a  China  e  outros  países  emergentes  como  Índia  e  Rússia 

aparecem como fortes demandantes  de  comoditties,  cujo Brasil  é importante  fornecedor 

mundial.  

Outros fatores teriam contribuído para este crescimento em maior ou menor grau, a 

depender  do  entrevistado,  a  começar  pela  própria  postura  adotada  desde  o  início  pelo 

governo  Lula,  voltada  para  a  necessidade  do  país  possuir  uma  política  industrial  e  de 

comércio exterior. 

Segundo o ex-Ministro Furlan, o Presidente Lula teve o mérito de eleger o comércio 

exterior como principal item da sua agenda internacional, facilitando a convergência dos 

ministérios  no esforço de recuperar  a economia pela via do aumento das exportações - 

considerada a opção mais exeqüível no momento-, o que de fato aconteceu. A mensagem 

inicial  do governo de que o Brasil necessitava de uma política industrial  e de comércio 

exterior  foi  bem  recebida  pelo  empresariado  nacional,  que  passou  a  acreditar  neste 
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processo, investir em tecnologia e aumentar sua competitividade em consonância com as 

diretrizes da PITCE divulgada ao final de 2003.

Registre-se que desde a década de 1970 o país não possuía uma política industrial e 

de comércio exterior efetiva nesta direção. Ao final da década de 1980, mais precisamente 

em  1988,  o  governo  Sarney  ainda  tentou  estabelecer  uma  nova  política  industrial, 

objetivando a modernização e o aumento da competitividade da indústria brasileira pela via 

da  competição  internacional,  procurando  resgatar,  assim,  a  conexão  entre  as  políticas 

industrial e de comércio exterior então perdida. Para isto, previu um conjunto de medidas 

que  reduziriam  o  aparato  protecionista  -  que  não  incentivava  a  busca  por  maior 

competitividade  por  parte  das  empresas-,  bem como  instrumentos  como  os  Programas 

Setoriais  Integrados,  os  Programas  de  Desenvolvimento  Tecnológico  e  Industrial  e  os 

Programas Befiex, voltados justamente para a mudança deste perfil pouco competitivo da 

indústria  nacional.  Uma  conjugação  de  fatores  políticos  e  econômicos,  no  entanto, 

deformou o projeto original e postergou este salto de competitividade.

No governo Collor não houve propriamente uma política industrial nos moldes da 

PITCE,  na  medida  em  que  a  PICE  lançada  em  1991  previu  muito  mais  medidas  de 

liberalização comercial unilateral, do que propriamente uma política que conjugasse ações 

de diversos segmentos para o desenvolvimento da competitividade brasileira. Este se deu, 

efetivamente, em função da capacidade empreendera de parcela da indústria nacional que 

conseguiu se adequar rapidamente ao ambiente aberto à competição internacional. 

Nos governos FHC tampouco houve política industrial e de comércio exterior desta 

monta, na medida em que a política econômica foi voltada para o ajuste fiscal e monetário, 

a partir  do qual  o governo considerava ser possível  obter  avanços nas exportações.  Na 

realidade, houve sim programas e importantes iniciativas nesta direção, como a criação da 

SBCE e da Apex, as alterações nas regras de financiamento às exportações pelo BNDES, o 

lançamento  do  PEE  e  o  desenvolvimento  da  cultura  exportadora,  cujos  frutos  foram 

passíveis de ser colhidos a partir do final do segundo governo FHC e vêm sendo colhidos 

até hoje.
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No caso do agribusiness, além da demanda mundial e das medidas governamentais 

favoráveis ao ambiente de negócios com o exterior, deve-se ressaltar a atuação da Embrapa. 

A empresa, criada no regime militar, teve papel fundamental no processo de evolução das 

exportações  nos  últimos  anos,  desempenhando  com  maestria  a  função  de  dotar  o 

agronegócio de maior competitividade. Ademais, o agricultor brasileiro, principalmente a 

partir de meados dos anos 1990, investiu em tecnologia e ganhou produtividade, o que lhe 

possibilitou usufruir do aumento da demanda mundial e dos altos preços das commodities 

mais recentemente.

À política de promoção comercial das exportações brasileiras levada a cabo durante 

o primeiro  governo Lula  também é atribuída  participação  no aumento  das exportações. 

Nesta  destaque-se  o  papel  atribuído  à  Apex-Brasil,  que  foi  transformada  em  serviço 

autônomo ainda em 2003. Tal alteração institucional dotou a agência de maior autonomia 

financeira e gerencial, conferindo-lhe maior agilidade no apoio à divulgação dos produtos 

brasileiros no exterior, inclusive durante os diversos  road shows realizados mundo afora, 

inclusive com a participação, em alguns, do próprio Presidente.

A mudança do regime cambial em 1999 também foi apontada como responsável 

pelo crescimento das exportações, ressaltando-se nesta o seu caráter de horizontalidade, que 

transfere benefícios adicionais de competitividade a todos os segmentos exportadores e não 

apenas  àqueles  beneficiados  por  políticas  setoriais.  Aliado  a  esta  mudança,  a  própria 

estabilização macroeconômica obtida durante os governos FHC, e continuada nos governos 

Lula, teria contribuído para a melhoria da ambiência onde se deram, e se dão atualmente, as 

negociações internacionais.

No que diz respeito à atuação da Camex no aumento vertiginoso das exportações 

dos últimos anos, foi possível identificar um conjunto de ações que contribuíram com ele, 

mas não a ponto de serem consideradas decisivas neste processo. Como visto, este aumento 

foi muito mais creditado ao aumento da demanda mundial e à algumas medidas adotadas no 

cenário  exportador,  dentre  elas,  a  mudança  cambial,  a  capacidade  de  adaptação  do 

empresariado  nacional  às  novas  condicionantes  do  mercado  mundial,  o  aumento  da 
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produtividade  e  competitividade  do  agribusiness e  a  política  comercial  adotada  pelo 

governo Lula. 

Em que pese este papel secundário exercido pela Câmara, cumpre ressaltar a sua 

importância  para  o  desenvolvimento  de  um alicerce  sólido  para  as  exportações.  Neste, 

deve-se  destacar  sua  participação,  desde  os  governos  FHC,  na  criação  da  SBCE,  na 

transformação da APEX em Apex-Brasil, na elaboração e condução do Programa Especial 

de  Exportações,  nas  contribuições  para  a  desoneração  tributária  das  exportações,  nas 

iniciativas voltadas para a desburocratização do comércio exterior; bem como na condução 

das políticas tarifária e de defesa comercial,  representativas da face mais visível da sua 

atuação, posto que para o seu exercício são emitidas as Resoluções Camex. 

 

A política tarifária é subordinada aos acordos internacionais e vem caminhando em 

concorrência  com  os  objetivos  de  incentivar  determinados  setores  industriais  (com  a 

concessão de desonerações tributárias por meio de exceções tarifárias do IPI99), de operar a 

proteção industrial  por meio  da tarifa,  bem como garantir  o abastecimento do mercado 

interno em situações em que o Mercosul não consiga atender à demanda nacional,  como 

vem ocorrendo em 2008 com o trigo. 

Os reflexos desta política tarifária para o aumento das exportações também foram 

importantes, embora reduzidos se for considerado o rol das situações em que foi aplicado. 

A concessão de ex-tarifários, especialmente, permitiu a renovação do parque industrial de 

algumas  empresas  exportadoras,  trabalho  este  reconhecidamente  bem  conduzido  no 

decorrer do governo Lula, segundo foi possível apurar na pesquisa.

No que diz respeito à política de defesa comercial, embora direcionada muito mais 

para  o  controle  das  importações,  cabe  registrar  seus  potenciais  reflexos  na  defesa  da 

indústria nacional exportadora, como, por exemplo, no caso da indústria têxtil que há muito 

vem  sofrendo  concorrência  desleal.  Neste  sentido,  pôde-se  identificar  na  pesquisa 

bibliográfica e de campo elogios à sua condução e à maior celeridade na aplicação das 

99 IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados. 
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medidas de proteção, tendo a Camex relevante participação neste processo por meio do 

GTDC, do Gecex e das decisões do Conselho de Ministros.  

Na esfera de atuação da Câmara, deve-se ressaltar ainda sua participação junto ao 

Itamaraty nas negociações internacionais e a criação do Cofig, este sim, fundamental para o 

aumento das exportações, embora abrangendo apenas setores mais específicos como o da 

indústria aeronáutica, que é muito representativo em termos de valores exportados de maior 

intensidade tecnológica. 

Quanto  à  política  de  negociações  comerciais  e  seus  potenciais  reflexos  para 

crescimento  das  exportações  brasileiras,  cumpre  destacar  a  participação  direta  dos 

Ministros das Relações Exteriores, do Desenvolvimento e da Agricultura na sua execução 

ao longo do primeiro governo Lula. 

Sem querer adentrar ao mérito desta conformação política, até mesmo por não ser o 

objeto central da pesquisa, cumpre registrar a origem do G-20, em cuja gênese teve papel 

determinante o então Ministro da Agricultura Roberto Rodrigues e o embaixador Clodoaldo 

Hugueney Filho, assim como a sua implementação por ocasião da Conferência Ministerial 

de Cancun em 2003 e sua condução posterior, onde desempenhou e vem desempenhando 

importante  atuação  o  atual  Ministro  Celso  Amorim,  conforme  apurado  no  decorrer  da 

pesquisa.  Neste  sentido,  observe-se  que  a  decisão  pela  criação  do  G-20,  o  qual  vem 

garantindo grande expressão ao Brasil nas negociações multilaterais da Rodada Doha, foi 

decidida,  em função da necessidade e  da própria  dinâmica das negociações  comerciais, 

além “muros” do Conselho de Ministros da Camex. 

Encerrando esta primeira abordagem da pesquisa em que se buscou explicações para 

o crescimento vertiginoso das exportações nos últimos anos, bem como em que medida a 

Camex teria  contribuído para este  processo,  conclui-se que a Câmara não deteve papel 

preponderante, sendo este de maior responsabilidade do crescimento da demanda mundial e 

do cenário exportador mais favorável. 

270



Mesmo  registrando  a  importante  atuação  da  Camex  e  seus  reflexos,  desde  os 

governos FHC, na conformação de bons alicerces para a exportação, a pesquisa alcançou a 

conclusão de que a política comercial que possibilitou o aumento das exportações a partir 

de 2002 não foi coordenada e conduzida prioritariamente no seu âmbito, ainda que dela 

tenham participado os Ministros do MDIC, do MAPA e do MRE que fazem parte do seu 

Conselho  de  Ministros.  A  Camex  exerceu,  assim,  um  papel  marginal  na  formulação, 

condução e coordenação da política de comércio exterior neste período, o que de forma 

alguma diminui a sua importância, mas contribui para as conclusões finais da pesquisa.

No segundo tema abordado na pesquisa de campo, objetivou-se avaliar a PITCE e a 

necessidade do país possuir uma estratégia de comércio exterior. No desenvolvimento deste 

segmento  da  pesquisa  procurou-se  captar  qual  teria  sido  a  participação  da  Camex,  do 

Ministério  das  Relações  Exteriores  e  do  Ministério  da  Agricultura  na  formulação  das 

diretrizes  desta  política,  tendo  em  vista  que  tais  órgãos  não  aparecem  como  seus 

signatários. 

Aprofundando a pesquisa buscou-se perquirir  também a respeito  da ausência  do 

detalhamento da PITCE em termos de objetivos de longo prazo, metas, programas etc. e da 

sua ampla divulgação à sociedade como seria de esperar. Na mesma linha, objetivou-se 

consultar  a respeito da necessidade do país possuir  uma estratégia de comércio exterior 

devidamente coordenada com os diversos atores neste processo, situação em que a Camex 

poderia desempenhar, na visão do pesquisador, importante papel.

Neste sentido, a pesquisa concluiu pela participação do Ministério da Agricultura na 

elaboração da PITCE, em que pese não tenha constado como signatário do documento que 

divulgou  suas  diretrizes  em  novembro  de  2003.  Tal  participação  junto  ao  MDIC  na 

elaboração  da  PITCE foi  facilitada,  inclusive,  pela  importância  do  agribusiness para  o 

comércio exterior brasileiro, fazendo com que técnicos da Agricultura fossem cedidos para 

esta tarefa.

Quanto à participação do MRE, as conclusões da pesquisa são na direção de que 

teria ele participado de forma bem marginal, não influenciando ativamente nas diretrizes 
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elaboradas na PITCE e nem assinando formalmente o documento, como seria esperado em 

se tratando de uma política de comércio exterior. 

No  caso  da  Camex,  a  sua  própria  situação  híbrida,  em  que  ora  é  considerada 

Secretaria-Executiva, ora é considerada na sua vertente Conselho de Ministros, pode ter 

influenciado na sua ausência entre os signatários das diretrizes da PITCE. Isto porque, na 

medida  em que  o  próprio  Ministro  do  Desenvolvimento,  que  também  é  presidente  do 

Conselho de Ministros da Camex, estava liderando o processo de elaboração conjuntamente 

com  outros  ministros  do  conselho  político  da  Câmara,  a  participação  dela  estaria 

subentendida.  No  mais,  restou  consignado  na  pesquisa  que  a  Camex,  na  sua  vertente 

Secretaria-Executiva, participou deste processo.

Conforme  foi  apurado,  a  formulação  da  PITCE  se  deu  diretamente  ligada  à 

Presidência da República,  envolvendo ministérios e órgãos, a priori,  considerados como 

mais diretamente afetos à política nas suas vertentes industrial, tecnológica e de comércio 

exterior, como o são a ABDI, o BNDES, o MCT, a Finep e a Apex-Brasil (além de quatro 

dos  sete  ministérios  que  compõem  o  Conselho  da  Camex),  que  constam  no  rol  dos 

responsáveis  pelo  documento.  De  qualquer  forma,  deve-se  ponderar,  levando-se  em 

consideração que a parcela mais visível da sua implementação foi justamente aquela afeta 

às exportações, que caberia a presença da Camex no rol dos seus responsáveis, até mesmo 

para  fortalecer  e  legitimar  a  sua  atuação  no  comércio  exterior  conforme  previsto  no 

mandato legal a ela conferido por decreto presidencial.

Quanto  ao exercício  deste  mandato  legal  é  interessante  realizar  breve digressão, 

retornando inicialmente ao tempo em que a Câmara teve retirada a sua competência de 

formular a política de comércio exterior, posteriormente restabelecida no início do primeiro 

governo Lula, para então, logo após, tecer comentário a respeito das possíveis dificuldades 

em se fazer valer este mandato no ambiente político brasileiro.

Ao  ser  criada  em  fevereiro  de  1995,  foi  conferida  inicialmente  à  Camex  a 

competência  legal  para  formular  as  políticas  relativas  ao  comércio  exterior  de  bens  e 
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serviços. Anos depois, no entanto, curiosamente tal competência foi retirada por força do 

Decreto n.º 3.981 de outubro de 2001, quase ao final do segundo governo FHC.

Buscando uma justificativa na gênese da administração pública brasileira para tal 

alteração,  e  com  base  em  algumas  informações  colhidas  no  decorrer  da  pesquisa,  foi 

possível inferir que a supressão da atribuição de formular a política de comércio exterior 

pode ser lida como sendo resultante do jogo de pressões políticas e de poder inerente ao 

sistema  multipartidário  brasileiro,  o  qual  obriga  ao  Presidente  da  República  a  compor 

constantemente  novas  modelagens,  por  vezes  mais  políticas  do  que  técnicas,  na 

administração da coisa pública que no caso específico é o comércio exterior brasileiro. 

Neste sentido, não se pode deixar de destacar a recorrente discussão a respeito da 

criação de um super Ministério de Comércio Exterior, cujo embrião poderia ser a Camex, 

para demonstrar tangencialmente as dificuldades políticas na criação e manutenção de um 

órgão multisetorial para a formulação de políticas. Ainda que o destino da Camex não fosse 

o de um ministério,  até  mesmo por  ser inviável  tal  decisão em função da amplitude  e 

multipolaridade  dos  temas  que  afetam  o  comércio  exterior  atualmente,  a  simples 

possibilidade de alguns ministérios terem que aquiescer a uma decisão política do colegiado 

da  Camex  já  é  suficiente  para  ter  o  seu  fortalecimento  combatido  por  aqueles  que 

pretendem manter a sua fatia de poder.  

Encerrando-se esta breve digressão, tem-se patente que o exercício da competência 

legal  de formular  a política  de comércio  exterior  no Brasil  talvez não seja tão fácil  na 

presença  de  apenas  um mandato  legal.  A ele  deve-se  acrescer  um mandato  político,  a 

respeito do qual serão tecidos comentários mais adiante.

Retornando-se  ao  segundo  tema  abordado  na  pesquisa  de  campo,  mais 

especificamente a respeito da ausência de detalhamento da PITCE em termos de objetivos 

de longo prazo, metas, programas etc., foi possível encontrar alguma explicação na própria 

concepção das suas diretrizes.  Isto porque, frente à situação econômica em 2003, a sua 

elaboração  teria  se  dado  num  contexto  de  aglutinação  de  esforços  do  governo  e  do 
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empresariado para atrair investimentos e aumentar as exportações, e não propriamente num 

contexto de definição de uma grande estratégia de governo de longo prazo.  

No  que  diz  respeito  à  necessidade  do  país  possuir  uma  estratégia  de  comércio 

exterior, e no papel que a Camex poderia ter na formulação da sua política comercial, a 

pesquisa chegou às seguintes conclusões.

A primeira  conclusão  é  no sentido  de que  o  país  não  possui  uma estratégia  de 

comércio exterior, mas seria fundamental que ele a tivesse. Nas palavras do presidente da 

AEB, inclusive, o comércio exterior possui caráter estratégico e deveria ser incluído no rol 

das políticas de caráter hegemônico de Estado, e não apenas de governo. 

A necessidade de uma estratégia de comércio exterior também é compartilhada por 

outros entrevistados, como o Embaixador Botafogo e os ex-Ministros Pratini de Moraes e 

Roberto Rodrigues. Na definição desta, inclusive, seria necessário registrar a importância 

do  agribusiness,  seja pelo fato  de ter  financiado os grandes  ciclos  de desenvolvimento 

econômico do país (desde o açúcar e o café, até o recente equilíbrio macroeconômico), seja 

pela crescente demanda mundial por alimentos e a disponibilidade de áreas agriculturáveis 

no país. A estes argumentos adicione-se ainda o exemplo da União Européia, que há muito 

possui sua política agrícola comum por razões estratégicas.

Quanto à política de comércio exterior restou patente que a Camex, enquanto fórum 

de coordenação desta conforme mandato legal já existente, seria o local ideal para a sua 

formulação e legitimação. Sem entrar por ora no mérito dos seus atuais recursos escassos e 

estrutura organizacional que a impedem de melhor desempenhar o seu mandato, é fato que 

a Camex seria o local ideal para captar as diversas visões dos ministérios que compõem seu 

conselho,  bem  como  dos  demais  ministérios,  órgãos  e  representantes  da  sociedade 

organizada  julgados necessários  para a formulação  de uma boa política  comercial.  Aos 

argumentos técnicos levados à Camex por meio dos seus diversos fóruns consultivos, se 

juntariam os argumentos políticos deliberativos do seu conselho político, cabendo a decisão 

final, em última instância, e se necessário, ao Presidente da República.

274



No que diz respeito à atuação institucional  da Camex na formulação da política 

comercial, cabem alguns comentários envolvendo a elaboração da recém lançada PDP, que 

identificou como principais desafios a ampliação da capacidade de oferta, a preservação da 

robustez  do  balanço  de  pagamentos,  a  elevação  da  capacidade  de  inovação  e  o 

fortalecimento das micro e pequenas empresas. 

Consoante com estes desafios, como visto, foram estabelecidas quatro macro metas: 

(1) aumento da formação bruta de capital  fixo - taxa de investimento-, (2) elevação do 

dispêndio  privado  em  pesquisa  e  desenvolvimento,  (3)  ampliação  da  participação  das 

exportações brasileiras no comércio mundial, e (4) ampliação da atividade exportadora das 

micro e pequenas empresas. Dentre estas metas, duas são diretamente afetas ao comércio 

exterior, e as outras duas com ele guardam correlação. Na sua essência, portanto, a PDP 

possui forte apelo ao comércio exterior e, mais especificamente, às exportações de bens e 

serviços.

Neste  sentido,  mesmo tendo  lançado  a  Estratégia  Nacional  de  Simplificação  do 

Comércio  Exterior,  que  se  insere  no  ambiente  maior  da  PDP,  era  de  se  esperar 

institucionalmente  uma  maior  participação  da  Camex  no  contexto  que  conduziu  ao 

lançamento da nova política industrial, inclusive, fazendo-se constar sua identificação entre 

os principais signatários da PDP, que constam como sendo apenas o MDIC, o BNDES e a 

ABDI. 

Mais uma vez podem residir aqui os argumentos e justificativas antes mencionadas 

a respeito da legitimidade na política comercial e da escassez de pessoal e de recursos da 

Camex.  A  este  quadro  deve-se  agregar  a  competência  da  ABDI  em  bem  conduzir  o 

processo,  tarefa  que lhe é facilitada por se constituir  em uma agência  dotada de maior 

autonomia e flexibilidade que a Camex, e a presença do BNDES como grande financiador 

do conjunto de medidas estabelecido da PDP.

Sob  a  égide  da  administração  pública,  no  entanto,  é  interessante  registrar  a 

predominância  das  agências  ABDI  e  Apex-Brasil  na  formatação  e  condução  de 

determinados  assuntos  afetos  ao  comércio  exterior.  A  recém lançada  PDP  é  um bom 
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exemplo da atuação da primeira, assim como o é a política de promoção comercial para a 

segunda. 

Guardadas as devidas proporções, é de se questionar se a ausência de uma Camex 

fortalecida funcionalmente e politicamente não estaria permitindo a reedição, guardada as 

devidas  proporções  e  o  momento  histórico,  de  uma  administração  pública  paralela  do 

comércio exterior ao estilo JK com o seu plano de metas. É consabido que a atuação das 

agências vem sendo muito importante para o comércio exterior brasileiro, mas há de se 

perquirir  se  estas  não  poderiam  estar  alinhadas  a  uma  potencial  política  comercial 

formatada no fórum da Camex, ou em outro órgão da administração pública direta que o 

valha, como seria uma Secretaria de nível ministerial para tratar do tema. 

Por fim, outro ponto a ser destacado no comércio exterior brasileiro, e que guarda 

relação com a sua política e a atuação institucional da Camex, é o seu viés anti-exportador, 

caracterizado pela  tributação  das exportações,  deficiências  na infra-estrutura,  juros altos 

etc.  Apenas  para  citar  um exemplo,  estariam atualmente  acumulados  algo  em torno de 

dezoito bilhões de reais  em créditos de ICMS, Pis  e Cofins para serem devolvidos aos 

exportadores, mas que, por vicissitudes do nosso sistema tributário, ainda não o foram. Tal 

situação, inclusive, foi recentemente eleita como uma das prioridades de atuação da Camex 

com base em reunião do Conex, que é um dos seus fóruns consultivos.

O viés anti-exportador está relacionado com a política econômica do país e de certo 

seria importante que fosse, ao menos, mitigado. Neste sentido, caberia ao país fazer o seu 

“dever de casa” mediante a implementação de outras políticas voltadas à infra-estrutura, à 

educação,  ao  transporte  e,  especialmente,  ao  segmento  tributário,  para  o  qual  seria 

recomendável não só uma política, mas uma reforma que pudesse dotar o país de maior 

competitividade nas suas exportações. 

As políticas setoriais implementadas pela PITCE e pela recém lançada Política de 

Desenvolvimemto Produtivo foram e são importantes para o desenvolvimento do país e 

para o aumento da competitividade dos produtos brasileiros no comércio internacional, mas 

há de se questionar se não seriam maiores os benefícios se o país conseguisse realizar o seu 
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dever de casa ou, ao menos, parcela deste. No caso da reforma tributária, o momento é 

tecnicamente  favorável  se  for  levado  em  consideração  os  recordes  sucessivos  de 

arrecadação,  que  permitiriam  compensações  e  redistribuições  do  total  arrecadado  aos 

estados que viessem a ser afetados. 

Encerrando  esta  segunda  abordagem  da  pesquisa  em  que  se  buscou  avaliar  a 

elaboração da PITCE, concluiu-se que, embora previsto no seu mandato legal, a Camex 

participou  institucionalmente  de  forma  secundária  na  sua  formulação.  Vários  são  as 

justificativas para tal fato, em especial a reduzida estrutura da Câmara, que lhe obriga a 

estabelecer prioridades, e a falta de condições políticas mais efetivas para o exercício do 

seu mandato legal.

Quanto à estratégia de comércio exterior, conclui-se pela sua necessidade bem como 

que o fórum ideal para a sua formulação seria atualmente a Camex, assim como o é para a 

formulação da política de comércio exterior 

No terceiro tema abordado na pesquisa de campo objetivou-se avaliar a atuação da 

Camex na formulação, implementação e coordenação da política de comércio exterior, bem 

como  o  seu  atual  posicionamento  na  estrutura  do  governo.  Por  fim,  buscou-se  captar 

sugestões para uma nova modelagem organizacional para a Câmara.

Neste  sentido  a  pesquisa  concluiu  que  a  saída  da  Camex  da  Presidência  da 

República, em 1999, quando então sua Secretaria-Executiva passou a ser subordinada ao 

MDIC, fez  com que ela  perdesse sua força  política  de formuladora  e  coordenadora  da 

política  de  comércio  exterior.  Aliado  a  isto,  haveria  uma  tendência  na  administração 

pública  brasileira  dos  ministérios  despacharem  alguns  assuntos  diretamente  com  o 

Presidente  da  República,  sem se  utilizarem da  estrutura  institucional  prevista  para  eles 

como é o caso de alguns temas afetos ao comércio exterior.  

O  restabelecimento  do  poder  político  e  organizacional  da  Camex  seria,  assim, 

fundamental  para  que  ela  pudesse coordenar  e  formular  a  política  comercial  brasileira, 

fazendo  entender,  aos  diversos  ministérios,  o  seu  real  papel  de  órgão  aglutinador  dos 

277



posicionamentos inerentes ao comércio exterior brasileiro. Investida deste entendimento a 

respeito da sua atuação, a Câmara possibilitaria a tomada de decisões mais fundamentadas 

tecnicamente e politicamente.

Mesmo reconhecendo os avanços obtidos nos últimos anos na atuação da Câmara 

no comércio exterior brasileiro, inclusive no que diz respeito ao poder de deliberação do 

seu Conselho de Ministros obtido a partir de 2001, é fato que o atual quadro estrutural em 

que esse encontra a Camex não lhe permite exercer a plenitude do seu mandato legal. 

Vários fatores contribuem para tal, sendo o primeiro a própria subordinação da sua 

Secretaria-Executiva  ao  MDIC,  a  qual,  a  despeito  de  lhe  trazer  grandes  vantagens 

operacionais  pela  proximidade  com as  demais  secretarias  deste  ministério,  lhe  retira  o 

devido  poder  político,  por  ser  considerada  por  vezes  uma  secretaria  localizada  no 

organograma do governo num patamar inferior  ao dos demais  ministérios  a quem cabe 

coordenar.

Outra  situação  que  dificulta  o  exercício  do  mandato  legal  pela  Camex  é  a  sua 

diminuta estrutura de pessoal. Considerando a magnitude das competências previstas no seu 

decreto presidencial é praticamente impossível, em que pese a excelente qualidade dos seus 

servidores (impressão esta  captada junto a diversos entrevistados),  bem desempenhá-las 

com apenas 27 servidores, neles se incluindo a própria Secretária-Executiva. 

Ademais,  deve-se  considerar  que  além  das  atividades  inerentes  a  formulação, 

coordenação e implementação da política comercial, a secretaria exerce todo um papel de 

retaguarda  na  organização  e  disponibilização  de  meios  para  o  funcionamento  dos  seus 

diversos fóruns  colegiados,  como o são o Conselho de Ministros,  o  Gecex,  o Cofig,  o 

Conex, o GTAR-69, o GTDC e, mais recentemente, o GTFAC. 

A conformação dos diversos fatores acima obriga a Camex a adotar prioridades, 

com base nas suas condições organizacionais e no âmbito daquilo que a esfera política lhe 

confere condições de atuar.
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Conforme  observado  no  decorrer  das  conclusões  até  o  momento,  fica  patente  a 

impossibilidade da Camex ter exercido e exercer atualmente, naquilo que diz respeito a sua 

área de atuação, o papel de fórum principal na formulação de políticas como a PITCE e a 

PDP. Adicionalmente, alguns exemplos podem ser fornecidos no intuito de demonstrar que 

a  Camex  também enfrenta  problemas  no  entendimento,  por  parte  de  alguns  setores  do 

governo, de que a ela caberia coordenar, formular e implementar algumas medidas afetas 

ao comércio exterior, sendo necessário, nos termos do seu mandato legal, que alguns temas 

fossem a ela submetidos antes da sua publicação.

O primeiro exemplo diz respeito à publicação da Medida Provisória n° 413100 no 

início  de  2008,  que  previu  em  seu  artigo  2°  a  aplicação  de  alíquota  específica  sobre 

determinadas situações. Tal mecanismo, além de contrariar a essência dos acordos da OMC 

e do Mercosul - que indicam na direção de adoção de alíquotas  ad valorem e,  no caso 

específico do segundo, dependeria de aprovação dos seus membros -, não teria passado pela 

Camex conforme noticiado na mídia à época.

O segundo exemplo diz respeito à publicação da Resolução Camex n.º 70 no final 

de 2007, em especial  seu artigo primeiro,  que determinou aos órgãos responsáveis pela 

implementação de medidas de controle ao comércio exterior a observância do contido no 

art. 1°, § 1° e no art. 3° do Decreto n.° 4.732, de 2003. Em outras palavras, emitiu-se uma 

Resolução  para  que  fossem  observadas  as  atribuições  da  Camex  previstas  no  decreto 

presidencial que confere o seu mandato. Em outras palavras, houve a necessidade, acredita-

se  de cunho mais  político,  de se  emitir  uma  Resolução Camex para que o contido  no 

Decreto Camex fosse lembrado e observado pelos demais  órgãos do governo. Algo, de 

certa forma, meio inusitado. 

Seguindo esta linha de argumentação, foi possível captar no decorrer da pesquisa 

bibliográfica e de campo outras situações em que a Camex não foi previamente consultada 

conforme deveria ser nos termos do artigo 1°, § 1° do Decreto n.° 4.732, de junho de 2003, 

a seguir novamente transcrito a título de clareza de exposição:

100 Medida Provisória n.° 413, de 03 de janeiro de 2008.
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Art. 1º A Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, do Conselho de Governo, tem por objetivo a 

formulação, adoção, implementação e a coordenação de políticas e atividades relativas ao comércio 

exterior de bens e serviços, incluindo o turismo.

 §  1º  Para  atender  o  disposto  no  caput,  a  CAMEX será  previamente  consultada  sobre  matérias 

relevantes relacionadas ao comércio exterior, ainda que consistam em atos de outros órgãos federais, 

em especial propostas de projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, de decreto ou de portaria 

ministerial. 

A pesquisa também identificou a tendência de órgãos e entidades da administração 

pública  formularem e  implementarem,  predominantemente,  de forma independente  suas 

correspondentes políticas, ainda que guardando elas correlação com a política de comércio 

exterior de competência da Camex. Um exemplo desta situação, ao que foi possível apurar, 

é toda a sistemática de financiamento pré-embarque disponibilizada pelo BNDES por meio 

das diversas modalidades  do BNDES-Exim; o mesmo não acontecendo,  entretanto,  nos 

seus mecanismos de financiamento e seguro de pós-embarque afetos ao Proex e ao FGE, 

onde o Cofig detém participação efetiva.

Assim  como  nas  situações  anteriores  em que  a  Câmara  não  foi  previamente  e 

formalmente  consultada,  também  no  caso  dos  financiamentos  pré-embarque  deve-se 

ponderar  a  possibilidade  da  existência  de  contatos  prévios  informais  entre  os  órgãos 

implementadores de políticas afins ao comércio exterior e a Camex, em muito dependente, 

é bem verdade, das necessárias e boas relações pessoais existentes entre os comandantes 

dos respectivos órgãos envolvidos. Tal fato foi observado, ao menos em algumas situações, 

no decorrer da pesquisa.

Adicione-se ainda o elemento complicador da própria estrutura enxuta da Camex, 

que  muitas  vezes  poderia  inviabilizar  a  adoção  de  diversas  medidas  afetas  à  política 

comercial se todo o seu mandato, de uma hora para outra, passasse a ser observado ipsis  

litteris.  Neste  sentido,  foi  captado  no  decorrer  da  pesquisa  que há  situações  em que  a 

Camex não é consultada formalmente, em que pese poder sê-lo informalmente, devido ao 

receio desta consulta demandar muito tempo para ser operada na Câmara em função da sua 

reduzida  estrutura  e  da  gama  de  atribuições  que  lhe  compete.  Neste  caso,  poderia  se 
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objetivar, de certa forma até justificadamente, maior celeridade na gestão pública, mas com 

potenciais prejuízos para a necessária e fundamental coordenação da política de comércio 

exterior do Brasil.

Em que pese este quadro adverso, cumpre ressaltar que a Camex vem conseguindo 

desempenhar  ao  longo  dos  anos  importante  papel  na  condução  do  comércio  exterior 

brasileiro, destacando-se neste sentido a sua atuação nos assuntos afetos à política tarifária, 

à política  de defesa comercial,  à política  de seguros e à política  de financiamento pós-

embarque. De qualquer forma, no entanto, ela perdeu com os anos o principal objetivo da 

sua  criação,  qual  seja,  o  de  ser  o  órgão  “pensante”  do  comércio  exterior  brasileiro  e 

definidor da sua política de longo prazo. Tal fato se deu, especialmente, a partir da sua 

saída do Palácio do Planalto.

Buscando propor alternativas para a situação atual foi possível imaginar no decorrer 

da pesquisa os “desenhos iniciais” de uma nova modelagem organizacional para a Camex, 

conforme disposto na figura 4. Nesta se propõe, com base em sugestões de algumas das 

autoridades entrevistadas, a criação de uma Secretaria Especial de Comércio Exterior de 

nível  ministerial,  ligada  diretamente  à  Presidência  da  República,  como  forma  de 

restabelecer ao comércio exterior a força política presente quando da criação da Camex em 

1995. 

Sendo assim, a Secretaria permaneceria dotada de um Conselho de Ministros, onde 

talvez se pudesse incluir  o Ministro da Ciência e Tecnologia,  dado a estreita correlação 

existente atualmente entre competitividade no comércio exterior, tecnologia e inovação. A 

estrutura de funcionários, logicamente,  deveria ser reforçada, bem como se acredita que 

seria  importante  dotar  a  nova  secretaria  de  autonomia  financeira  similar  àquela  hoje 

conferida  à  Apex-Brasil  e  à  ABDI,  quebrando-se,  assim,  o  paradigma  da  licitação  na 

administração  pública,  sem  que  isto  represente,  de  forma  alguma,  a  perda  do  devido 

controle dos gatos pelo TCU. Neste ponto, é fundamental registrar que a esta autonomia é 

atribuída parcela da agilidade e competência dos serviços autônomos de utilidade pública 

citados.
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Figura 4: Proposta de modelagem organizacional para a Secretaria Especial de Comércio Exterior 

(SECE)

Adicione-se ainda a sugestão de que fisicamente esta “nova Camex” se estabeleça 

nas dependências do MDIC, de modo a facilitar o exercício das suas atribuições rotineiras 

afetas à defesa comercial e às alterações tarifárias. Por fim, no que diz respeito a esta nova 

modelagem, seria importante revisar o mandato legal da Camex de modo a poder reduzi-lo 

àquelas questões que fossem consideradas fundamentais para a formulação e condução do 

comércio exterior brasileiro,  possibilitando que qualquer desvio deste fosse prontamente 

identificado e equacionado.

De posse do arrazoado acima,  e respondendo as  perguntas  da pesquisa,  pode-se 

concluir  que a  Camex não vem conseguindo exercer  plenamente  seu mandato  legal  de 

formular,  implementar  e  coordenar  a  política  de  comércio  exterior  brasileiro.  Uma 

conjugação de fatores contribui para esta situação, em especial a sua diminuta estrutura, a 

“falta de compreensão”, por vezes, de alguns ministérios que concorrem para o segmento 

de comércio exterior a respeito da real finalidade da Câmara e, por fim, a ausência de um 

“mandato político” (expressão tomada emprestada de Motta Veiga) que fortalecesse o seu 

já existente mandato legal. 
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Conforme  sugerido  por  vários  entrevistados  este  “mandato  político”  poderia  ser 

facilitado com a criação de uma secretaria especial de nível ministerial,  a quem caberia 

efetivamente construir e conduzir a política comercial do país. Mas, para isto, é necessária 

uma  nova  conformação  política  envolvendo  governo,  especialmente,  mais  iniciativa 

privada e sociedade organizada...

Em 2008 o Brasil comemora 200 anos da abertura dos portos às nações amigas e a 

maioridade da segunda “abertura dos portos”. Nos últimos anos a corrente de comércio vem 

crescendo  de  forma  considerável,  mas  não  a  ponto  de  considerá-la  uma  benesse 

incontestável para o desenvolvimento econômico e social  do país. A balança comercial, 

após anos de bonança, vem apresentando comportamento e projeções preocupantes para o 

ambiente  de  negócios  do  país  e  para  as  contas  nacionais.  O  ambiente  do  comércio 

internacional  é  cada  vez  mais  complexo,  competitivo  e  demandante  de  políticas 

governamentais. As negociações da Rodada Doha iniciadas em 2001 bem demonstram as 

dificuldades  em se alcançar  o  entendimento  comum quando se fala  em fazer  comércio 

“livre” entre as nações. 

Frente ao quadro acima acredita-se ser fundamental ao país repensar urgentemente e 

aprimorar  a  forma  como  vem  conduzindo  sua  política  comercial,  incluindo-se  neste 

contexto  a  necessidade  do  fortalecimento  da  Camex.  Não será  ela  sozinha  que  poderá 

conferir nova realidade ao comércio exterior brasileiro, mas pode ela fornecer importante 

contribuição  neste  sentido.  A  janela  de  oportunidades,  aberta  há  alguns  anos  com  o 

crescimento vertiginoso do comércio exterior brasileiro (especialmente das exportações), 

assim permanece, mas é necessário atuar e ousar nas mudanças antes que ela se feche; e as 

naturais e então inadiáveis adaptações sejam mais difíceis de serem executadas. 

Estas são, pois, as humildes conclusões do pesquisador a respeito do seu objeto do 

estudo, a partir das quais espera fornecer sua humilde contribuição para debate envolvendo 

a institucionalidade da política de comércio exterior brasileira.
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APÊNDICE

 Roteiros de Entrevista

ROTEIRO DE ENTREVISTA 1
"TESE" DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (FGV-EBAPE)

ENTREVISTADO:

(nome do entrevistado)

(qualificação) 

ROTEIRO:

Apresentação inicial da pesquisa, da entrevista e do pesquisador

I - Perguntas Introdutórias

1 - O Brasil obteve um crescimento vertiginoso nas suas exportações, tendo o agribusiness 

desempenhado papel relevante neste processo. Saímos de exportações de US$ 60,4 bilhões 

em 2002 para US$ 160,6 bilhões em 2007 (crescimento de 165% e superávit de US$ 40 

bilhões em 2007). A quais fatores podemos atribuir este crescimento? Qual teria sido o 

papel do Camex neste processo? 

2- A execução da atual Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) - 

ao  que  nos  foi  possível  apurar  na  pesquisa  até  o  momento  -  é  baseada  em diretrizes 

estabelecidas  em novembro  de  2003 por  diversos  ministérios  (Casa  Civil,  MDIC,  MF, 

MCT, MPOG) e órgãos (IPEA, BNDES, FINEP, Apex-Brasil). Pode-se inferir, assim, que 

o país não possui uma política industrial definida e divulgada à sociedade em termos de 

objetivos, programas, projetos, ações e etc. A Srª concorda com esta inferência?  Em se 

tratando de comércio exterior, não era esperada a participação da Camex no processo de 

definição das diretrizes da PITCE em 2003? 

3- Vem sendo anunciada uma nova política industrial, inclusive com a inclusão do tema 

serviços (PITSCE). A Camex vem participado/sendo consultada no processo de elaboração 

dessa nova política? Deveria/poderia ela ser consultada?
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4- Como a Srª definiria o atual estágio da política de exportação do país?

5-  Como  a  Srª  avalia  a  atuação  da  Camex  na  formulação,  adoção,  implementação  e 

coordenação  de  políticas  de  exportação?  A  atual  modelagem  institucional  (política, 

administrativa...) possibilita esta atuação?

6-  Conforme  previsto  no  art.  1º,  §  1º,  do  Decreto  4.732,  de  2003,  "a  CAMEX  será 

previamente consultada sobre matérias relevantes relacionadas ao comércio exterior, ainda 

que consistam em atos de outros órgãos federais, em especial propostas de projetos de lei 

de iniciativa do Poder Executivo, de decreto ou de portaria ministerial." A Srª poderia tecer 

alguns comentários a respeito da efetividade deste processo? 

7- A agenda do comércio exterior se expandiu muito nos últimos anos (normas técnicas, 

requisitos  sanitários,  defesa  comercial,  defesa  de  patentes,  acordos  regionais  e 

multilaterais...), o que faz com que cada vez mais órgãos e agências do governo tenham 

participação nessa dinâmica. A Secex, a RFB, o BNDES, a Apex-Brasil, a ANTAQ e a 

recém  criada  Secretaria  Especial  dos  Portos  são  exemplos  de  instituições  que  atuam 

diretamente  na  execução  de  políticas  voltadas  diretamente,  ou  com  reflexos,  para  as 

exportações brasileiras. A Srª poderia discorrer, em linhas gerais, a respeito da abrangência 

e  qualidade  das  interfaces  existentes  atualmente  entre  a  Camex e os  diversos  órgãos  e 

agências governamentais?

II - Interface Camex - RFB

Contextualização

Perguntas:

1-  Como  a  Srª  avalia  a  interface  existente  entre  a  Camex  e  a  RFB.  A  Camex  vem 

conseguindo orientar a política aduaneira, observada a competência específica do MF; ou 

essa política vem sendo conduzida de forma, predominantemente, independente pela RFB? 

 2-  Na  sua  visão  a  Coana/RFB  vem  procurado  contribuir  para  a  melhoria  da 

competitividade  dos  exportadores  brasileiros,  retirando barreiras  internas?  Que aspectos 

positivos e negativos a Srª ressaltaria dessa atuação?
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III - Interface Camex - Secex

Contextualização: 

A Secex detém grande importância para o dia a dia do comércio exterior brasileiro. Temas 

afetos às operações de comércio exterior (tratamento administrativo, drawback, propostas 

de alíquotas etc.), defesa comercial, negociações internacionais, bem como planejamento e 

desenvolvimento  do  comércio  exterior  fazem  parte  das  suas  atribuições/competências. 

Pode-se  afirmar,  assim,  que  a  Secex  implementa  políticas  direcionadas  ao  comércio 

exterior, aqui incluídas aquelas destinadas às exportações.

Perguntas:

1 - Neste contexto, como a Srª avalia a interface existente entre a Camex e a Secex. A 

Camex vem conseguindo coordenar e orientar as ações da Secex ou essas ações vêm sendo 

conduzidas de forma, predominantemente, independente pela Secex e seus departamentos? 

2 - Na sua visão, quais seriam as principais ações desenvolvidas pela Secex no sentido de 

contribuir para a melhoria da competitividade dos exportadores brasileiros? Que aspectos 

positivos e negativos a Srª ressaltaria?

IV- Interface Camex - BNDES

Contextualização:

Conforme dados disponíveis no site oficial, o BNDES por meio da sua linha BNDES-Exim 

vem financiando as exportações brasileiras com desembolsos que alcançam, à exceção do 

ano  de  2007,  percentuais  aproximados  a  5%  do  volume  exportado.  A  redução  deste 

desempenho em 2007, inclusive, demanda avaliação. 

Evolução dos Desembolsos do BNDES (* dados de 2007 até outubro)

Indicadores 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Exportações Brasil (US$ bilhões) 55,0 58,2 60,4 73,1 96,5 118,3 137,4 132,4
BNDES Desembolsos Exportação (US$ 
bilhões)

3,1 2,6 3,9 4,0 3,9 5,9 6,4 3,1

BNDES Desembolsos Exportação/ 
Exportações Brasil (%)

5,6 4,5 6,5 5,5 4,0 4,9 4,6 2,3

BNDES Desembolsos Exportação/ 
BNDES Desembolsos Totais (%)

24,5 23,5 31,5 33,0 27,9 29,6 26,6 12,1
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Ao que consta da literatura até o momento pesquisada, coube ao próprio BNDES, desde a 

criação da linha BNDES-Exim em 1991 (Finamex), as funções de elaborar e formular a sua 

própria  política  de  financiamento  das  exportações,  por  ele  mesmo  implementada  e 

executada. Tal fato, em que pese a louvável iniciativa do Banco, consubstancia a ausência 

da  Camex,  a  partir  da  sua  instituição  em  1995,  nas  etapas  iniciais  de  elaboração  e 

formulação  da política  pública de financiamento  às exportações,  a  qual,  espera-se,  seja 

coordenada com os financiamentos oferecidos pela iniciativa privada.

Perguntas:

1 - A Srª concorda com as conclusões parciais acima? Neste contexto, como a Srª avalia a 

interface  existente  entre  a  Camex  e  o  BNDES,  naquilo  que  diz  respeito  à  política  de 

financiamento às exportações? A Camex vem conseguindo fixar as diretrizes para a política 

de financiamento das exportações de bens e serviços? 

2 - Na sua visão, quais seriam as principais ações desenvolvidas pele BNDES no sentido de 

contribuir para a melhoria da competitividade dos exportadores brasileiros? Que aspectos 

positivos e negativos a Srª ressaltaria?

V - Interface Camex - Apex-Brasil

Contextualização:

Compete  à  Apex-Brasil  a  execução  de  políticas  de  promoção  de  exportações,  em 

cooperação  com  o  Poder  Público  e  em  conformidade  com  as  políticas  nacionais  de 

desenvolvimento, particularmente as relativas às áreas industrial, comercial, de serviços e 

tecnológica.  Cabe  ainda  a  ela  dar  especial  enfoque  às  atividades  de  exportação  que 

favoreçam  as  empresas  de  pequeno  porte  e  a  geração  de  empregos  (Decreto  n.º 

4.584/2003).

Do seu site oficial extrai-se a informação de que a partir da sua transformação em Serviço 

Social  Autônomo,  ligado  ao  Ministério  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio 

Exterior, a Agência ganhou autonomia, passando a desempenhar, no Governo Federal, a 

função de coordenar e executar a política de promoção do país. 
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Perguntas:

1- Como a Srª avalia a interface existente entre a Camex e a APEX-Brasil. A Camex vem 

conseguindo coordenar e orientar as ações da APEX-Brasil? A Camex vem conseguindo 

fixar diretrizes e coordenar as políticas de promoção de mercadorias e serviços no exterior 

ou  essas  ações  vêm sendo conduzidas  de  forma  predominantemente  independente  pela 

APEX-Brasil? 

2 -  Na sua visão,  quais  seriam as principais  ações desenvolvidas  pela  APEX-Brasil  no 

sentido de contribuir para a melhoria da competitividade dos exportadores brasileiros? Que 

aspectos positivos e negativos a Srª ressaltaria?

3- A transformação da APEX em serviço social autônomo trouxe agilidade e flexibilidade 

no  exercício  das  suas  ações?  Tal  fato  teria  sido  fundamental  para  o  alcance  dos  bons 

resultados pela agência?

VI - Interface Camex – MDIC

1 -  O fato  da Secex,  do BNDES e da  APEX-Brasil  estarem vinculados  à  estrutura  do 

MDIC,  assim  como  a  própria  Secretaria-Executiva  da  Camex,  facilita  ou  prejudica  a 

atuação  da  Câmara  na  coordenação  das  matérias  afetas  às  políticas  de  exportação  que 

envolvem esses órgãos?

VII - Interface com os Entes da Federação e Modelagem Organizacional

Contextualização

Perguntas:

1- No desenvolvimento da competitividade são necessárias várias medidas, passando por 

políticas (além das já acima referidas) voltadas para a educação, ciência e tecnologia, infra-

estrutura de transportes, seguros etc. Boa parcela dessas políticas estão relacionadas não 

apenas ao comércio exterior, mas também à própria política industrial no país, e envolvem 

a atuação de diversos entes da federação. Como a Srª avalia, em linhas gerais, a interface 

existente  hoje entre  a Camex e os demais  órgãos (ministérios,  secretarias...)  e entes  da 

Federação (notadamente os estados)? 
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2- A atual localização "híbrida" da Camex (órgão do Conselho de Governo e Secretaria-

Executiva no âmbito do MDIC) influencia positivamente ou negativamente as condições de 

atuação da Câmara?

3- A Camex, conforme declaração da sua Secretária-Executiva durante o 27º Enaex, possui 

uma estrutura bem "enxuta", o que a obriga a estabelecer prioridades. Considerando o rol e 

a  importância  das  atribuições  da  Câmara,  seria  lógico  imaginar  que  ela  detivesse  uma 

estrutura  maior.  O que  estaria  impedindo  este  fortalecimento  da  Camex?  Qual  seria  a 

modelagem organizacional desejável para a Câmara? 

4-  Avaliando  as  Resoluções  Camex  emitidas  de  2001  a  novembro  de  2007  - 

aproximadamente 310 -  verifica-se que elas se atêm basicamente a questões afetas à defesa 

comercial e alterações na TEC. O que a Srª. teria a comentar sobre isto? Tal fato seria um 

bom  indicador  de  que  temos  que  avançar  muito  ainda  em  termos  de  estruturação  e 

coordenação de políticas de exportação pela Camex?

5-  No  recente  27º  Enaex,  a  Secretária-Executiva  da  Camex  mencionou  que  devido  a 

estrutura enxuta da Câmara houve a necessidade de se estabelecer  prioridades  para sua 

atuação, sendo eleitas, a priori, questões afetas ao não ressarcimento dos créditos de ICMS 

nas exportações e às medidas de facilitação comercial em vias de serem implantadas. A Srª 

poderia tecer comentários a respeito dos motivos que levaram a inclusão destes assuntos na 

agenda? A RFB teria facilitado/proporcionado/contribuído para a inclusão das medidas de 

facilitação na agenda?

6- (tecer inicialmente comentários breves a respeito da administração em redes) É possível 

estabelecer uma conjuntura política-administrativa que possibilite uma espécie de gestão 

matricial,  capitaneada  pela  Camex,  na  formulação,  implementação  e  coordenação  das 

políticas de exportação? O que falta para isto acontecer?

7- Há sinais/indícios de que a formulação das políticas de exportação no país é realizada no 

âmbito dos próprios órgãos/ministérios/entes da federação/agências responsáveis pela sua 
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execução. A Srª concorda com esta assertiva?  Podemos melhorar? O que seria necessário 

para isto?

8- O conhecimento pessoal prévio com os chefes/secretários/presidente/responsáveis dos 

demais órgãos é determinante para uma boa coordenação de políticas públicas?

9 - Recentemente foi publicado o livro "Políticas Comerciais Comparadas: Desempenho e 

Modelos  Organizacionais".  Trata-se  do  resultado  de  um  estudo  coordenado  por  três 

entidades – o Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (ICONE), a 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas  da Universidade de São Paulo (FIPE) e o 

Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID). Neste livro 

Pedro da Motta Veiga, ao discorrer sobre a política comercial brasileira, assim dispôs em 

determinado momento:

"A discussão pertinente em relação ao tema institucional na área de política de comércio 

exterior é a seguinte: que modelo institucional melhor responde aos requisitos de eficiência 

e de legitimidade "cobrados" pelos diferentes agentes sociais e pelo Legislativo nessa área 

de política?

À luz desses objetivos e critérios, a concepção original da Camex - órgão interministerial 

vinculado à Presidência  da República e dotado de uma instância  política  (que reúne os 

Ministros),  outra  técnica  e  uma  Secretaria  Executiva  -  parece  ainda  hoje  bastante 

apropriada  para  desempenhar  essa  função.  Para  funcionar  efetivamente  como  o  locus 

institucional de definição das estratégias comerciais,  o mais importante é que a Camex 

receba da Presidência da República mandato explícito nesse sentido."(g.n)

O que a Srª teria a dizer a respeito desta afirmação? Estaria faltando à Camex um "mandato 

explícito" para melhor poder coordenar suas ações? Como poderíamos alcançar uma boa 

"governança" nas políticas de exportação?

 Agradecimentos finais
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 2

"TESE" DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (FGV-EBAPE)

ENTREVISTADO:

(nome do entrevistado)

(qualificação)

ROTEIRO:

Apresentação inicial da pesquisa, da entrevista e do pesquisador

I - Perguntas Introdutórias

1 - O Brasil obteve um crescimento vertiginoso nas suas exportações, tendo o agribusiness 

desempenhado papel relevante neste processo. Saímos de exportações de US$ 60,4 bilhões 

em 2002 para US$ 160,6 bilhões em 2007 (crescimento de 165% e superávit de US$ 40 

bilhões em 2007). A quais fatores podemos atribuir este crescimento? Qual teria sido o 

papel do Camex neste processo? 

2- A execução da atual Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior* (PITCE) - 

ao  que  nos  foi  possível  apurar  na  pesquisa  até  o  momento  -  é  baseada  em diretrizes 

estabelecidas  em novembro  de  2003 por  diversos  ministérios  (Casa  Civil,  MDIC,  MF, 

MCT, MPOG) e órgãos (IPEA, BNDES, FINEP, APEX-Brasil). Pode-se inferir, assim, que 

o  país  não  possui  uma  política  definida  e  amplamente  divulgada  à  sociedade  e  à 

administração  pública  em termos  de  objetivos,  programas,  projetos,  ações  e  etc.,  nem 

tampouco  um  planejamento  estratégico  de  "Estado"  que  inclua  e  integre  as  políticas 

industrial, tecnológica e de comércio exterior. O Sr. concorda com esta inferência?  Estaria 

faltando ao país uma estratégia para enfrentar os desafios do comércio internacional?

3-  Existiria  algum grau de subordinação da política  de comércio  exterior  à  política  de 

relações internacionais? Em existindo, o que o Sr. teria a dizer a respeito? Este grau de 

subordinação estaria sendo benéfico ao comércio exterior brasileiro?  

4- Frente ao novo cenário macroeconômico internacional, e seus reflexos para balança de 

pagamentos,  qual  deveria/poderia  ser  o  papel  da  Camex?   E  do  Itamaraty?  A  Camex 

poderia ser o fórum para o desenvolvimento de uma estratégia de comércio exterior?
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5-  Como  o  Sr.  avalia  a  atuação  da  Camex  na  formulação,  adoção,  implementação  e 

coordenação  de  políticas  de  exportação?  A  atual  modelagem  institucional  (política, 

administrativa...) possibilita esta atuação?

6-  Conforme  previsto  no  art.  1º,  §  1º,  do  Decreto  4.732,  de  2003,  "a  CAMEX  será 

previamente consultada sobre matérias relevantes relacionadas ao comércio exterior, ainda 

que consistam em atos de outros órgãos federais, em especial propostas de projetos de lei 

de iniciativa do Poder Executivo, de decreto ou de portaria ministerial." O Sr. poderia tecer 

alguns comentários a respeito da efetividade deste processo? 

7- Há sinais/indícios de que a formulação das políticas de exportação no país é realizada no 

âmbito dos próprios órgãos/ministérios/entes da federação/agências responsáveis pela sua 

execução. O Sr. concorda com esta assertiva?  Podemos melhorar? O que seria necessário 

para isto?

II - Interfaces e Modelagem Organizacional

Contextualização

Perguntas:

1 - Além de possuir uma estrutura enxuta, a Camex possui uma situação organizacional 

"híbrida".  O  Conselho  de  Ministros  é  "vinculado"  à  Presidência  da  República  e  sua 

Secretaria-Executiva ao MDIC. Como o Sr.  avalia  esta  modelagem organizacional?  Ela 

facilita,  ou  dificulta,  a  atuação  da  Camex  na  formulação,  adoção,  implementação  e 

coordenação de políticas de comércio exterior? O Sr. teria alguma sugestão para uma nova 

modelagem organizacional?

2- A Camex, conforme declaração da própria Secretária Executiva durante o 27º Enaex, 

possui uma estrutura bem "enxuta", o que a obriga a estabelecer prioridades.  Considerando 

o rol e a importância das atribuições da Câmara, seria lógico imaginar que ela detivesse 

uma estrutura maior. O que estaria impedindo este fortalecimento da Camex? Qual seria a 

modelagem organizacional desejável para a Câmara? 
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3 - Recentemente foi publicado o livro "Políticas Comerciais Comparadas: Desempenho e 

Modelos  Organizacionais".  Trata-se  do  resultado  de  um  estudo  coordenado  por  três 

entidades – o Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (ICONE), a 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas  da Universidade de São Paulo (FIPE) e o 

Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID). Neste livro 

Pedro da Motta Veiga, ao discorrer sobre a política comercial brasileira, assim dispôs em 

determinado momento:

A discussão pertinente  em relação ao tema institucional  na área de política  de  

comércio  exterior  é  a  seguinte:  que  modelo  institucional  melhor  responde  aos  

requisitos  de  eficiência  e  de  legitimidade  "cobrados"  pelos  diferentes  agentes 

sociais e pelo Legislativo nessa área de política?

À  luz  desses  objetivos  e  critérios,  a  concepção  original  da  Camex  -  órgão 

interministerial vinculado à Presidência da República e dotado de uma instância  

política  (que  reúne  os  Ministros),  outra  técnica  e  uma  Secretaria  Executiva  -  

parece  ainda  hoje  bastante  apropriada  para  desempenhar  essa  função.  Para  

funcionar  efetivamente  como  o  locus  institucional  de  definição  das  estratégias  

comerciais, o mais importante é que a Camex receba da Presidência da República 

mandato explícito nesse sentido.(g.n)

O que o Sr. teria a dizer a respeito desta afirmação? Estaria faltando à Camex um "mandato 

explícito" para melhor poder coordenar suas ações? Como poderíamos alcançar uma boa 

"governança" nas políticas de exportação? 

4- (tecer inicialmente comentários breves a respeito da administração em redes) É possível 

estabelecer uma conjuntura política-administrativa que possibilite uma espécie de gestão 

matricial,  capitaneada  pela  Camex,  na  formulação,  implementação  e  coordenação  das 

políticas de comércio exterior? O que falta para isto acontecer?

5-  O  conhecimento  pessoal  prévio  com  os  chefes/secretários/responsáveis  dos  demais 

órgãos é determinante para uma boa coordenação de políticas públicas?

Agradecimentos finais
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ANEXOS

 

Anexo 1: Balanço de Pagamentos (US$ milhões)

Ano BC Exp Imp
Serv e 
rendas

T CORR
CONTA 
CAP/FIN

IDT IED
ERROS 

OMISSÕES
BP

1947 96 1152 -1056 -276 -204 349 55 55 -9 136

1948 207 1180 -973 -315 -115 -52 67 67 100 -67

1949 139 1096 -957 -271 -135 72 44 44 96 33

1950 414 1355 -942 -319 93 -111 39 39 -12 -30

1951 44 1769 -1725 -536 -494 266 63 63 147 -81

1952 -302 1418 -1720 -421 -725 708 94 94 -10 -27

1953 395 1539 -1145 -393 -12 41 60 60 -69 -40

1954 147 1562 -1415 -378 -236 236 51 51 11 11

1955 319 1423 -1104 -344 -35 34 79 79 13 12

1956 407 1482 -1075 -419 -23 190 139 139 16 183

1957 106 1392 -1285 -393 -300 309 178 178 -170 -161

1958 66 1243 -1177 -327 -265 425 128 128 -190 -30

1959 72 1282 -1210 -407 -345 345 158 158 -25 -25

1960 -24 1269 -1293 -498 -518 493 138 138 11 -14

1961 111 1403 -1292 -389 -263 390 147 147 51 178

1962 -90 1214 -1304 -402 -453 472 132 132 -137 -118

1963 112 1406 -1294 -326 -171 210 87 87 -76 -37

1964 343 1430 -1086 -317 81 134 86 86 -217 -2

1965 655 1595 -941 -446 284 -35 154 154 -31 218

1966 438 1741 -1303 -548 -31 47 159 159 -25 -9

1967 213 1654 -1441 -566 -276 49 115 115 -35 -262

1968 26 1881 -1855 -630 -582 680 135 137 -1 97

1969 318 2311 -1993 -713 -364 936 207 219 -41 531

1970 232 2739 -2507 -1092 -839 1281 378 392 92 534

1971 -344 2904 -3247 -1300 -1630 2173 448 449 -7 537

1972 -241 3991 -4232 -1452 -1688 3793 441 460 433 2538

1973 7 6199 -6192 -2119 -2085 4111 1148 1181 355 2380

1974 -4690 7951 -12641 -2814 -7504 6531 1154 1208 -68 -1041

1975 -3540 8670 -12210 -3461 -6999 6374 1095 1203 -439 -1064

1976 -2255 10128 -12383 -4172 -6426 8499 1219 1391 615 2688

1977 97 12120 -12023 -4923 -4826 6151 1685 1827 -611 714

1978 -1024 12659 -13683 -6030 -6983 11884 2056 2180 -639 4262

1979 -2839 15244 -18084 -7880 -10708 7624 2210 2408 -130 -3215

1980 -2823 20132 -22955 -10059 -12739 9610 1544 1910 -343 -3472

1981 1202 23293 -22091 -13094 -11706 12746 2315 2522 -415 625

1982 780 20175 -19395 -17039 -16273 12101 2740 3115 -369 -4542

1983 6470 21899 -15429 -13354 -6773 7419 1138 1326 -670 -24

1984 13090 27005 -13916 -13156 95 6529 1459 1501 403 7027

1985 12486 25639 -13153 -12877 -248 197 1337 1418 -405 -457
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Ano BC Exp Imp
SERV E 

RENDAS
T CORR

CONTA 
CAP/FIN

IDT IED
ERROS 

OMISSÕES
BP

1986 8304 22349 -14044 -13707 -5323 1432 174 317 56 -3836

1987 11173 26224 -15051 -12676 -1438 3259 1031 1169 -806 1015

1988 19184 33789 -14605 -15096 4180 -2098 2630 2805 -833 1249

1989 16119 34383 -18263 -15334 1032 629 607 1130 -775 886

1990 10752 31414 -20661 -15369 -3784 4592 364 989 -328 481

1991 10580 31620 -21040 -13543 -1407 163 87 1102 875 -369

1992 15239 35793 -20554 -11336 6109 9947 1924 2061 -1386 14670

1993 13299 38555 -25256 -15577 -676 10495 799 1291 -1111 8709

1994 10466 43545 -33079 -14692 -1811 8692 1460 2150 334 7215

1995 -3466 46506 -49972 -18541 -18384 29095 3309 4405 2207 12919

1996 -5599 47747 -53346 -20350 -23502 33968 11261 10792 -1800 8666

1997 -6753 52994 -59747 -25522 -30452 25800 17877 18993 -3255 -7907

1998 -6575 51140 -57714 -28299 -33416 29702 26002 28856 -4256 -7970

1999 -1199 48011 -49210 -25825 -25335 17319 26888 28578 194 -7822

2000 -698 55086 -55783 -25048 -24225 19326 30498 32779 2637 -2262

2001 2650 58223 -55572 -27503 -23215 27052 24715 22457 -531 3307

2002 13121 60362 -47240 -23148 -7637 8004 14108 16590 -66 302

2003 24794 73084 -48290 -23483 4177 5111 9894 10144 -793 8496

2004 33641 96475 -62835 -25198 11679 -7523 8339 18146 -1912 2244

2005 44703 118308 -73606 -34276 13985 -9464 12550 15066 -201 4319

2006 46457 137807 -91351 -37120 13643 16299 -9380 18822 628 30569

2007 40028 160649 -120621 -42597 1461 89155 27518 34585 -3131 87484

Fonte: MF.Bacen. Indicadores de Conjuntura.
           Balanço de Pagamentos.

Legenda:

BC - Balança comercial (saldo)
Exp - Exportação de bens (fob)
Imp - Importação de bens (fob)
Serv e rendas - Serviços e rendas (líquido)
T Corr - Transações correntes (saldo)
Conta Cap/Fin - Conta capital e financeira (líquido)
IDT - Investimento direto total (líquido)
IED - Investimento estrangeiro direto - IED (líquido)
Erros e omissões
BP - Resultado do Balanço de Pagamentos
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Anexo 2: Decreto n.° 4.732, de 10 de junho de 2003 (Camex)

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 4.732,     DE 10 DE JUNHO DE 2003.  

Dispõe sobre a Câmara de Comércio Exterior 
- CAMEX, do Conselho de Governo.

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-Lei 
no 1.578, de 11 de outubro de 1977, no parágrafo único do art. 1o da Lei no 8.085, de 23 de 
outubro de 1990, na Lei no 9.019, de 30 de março de 1995, e nos arts. 7o e 29, § 5o, da Lei 
no 10.683, de 28 de maio de 2003,

        DECRETA:

        Art. 1o  A Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, do Conselho de Governo, tem por 
objetivo a formulação, adoção, implementação e a coordenação de políticas e atividades 
relativas ao comércio exterior de bens e serviços, incluindo o turismo.

        § 1o  Para atender o disposto no caput, a CAMEX será previamente consultada sobre 
matérias  relevantes  relacionadas  ao comércio  exterior,  ainda  que consistam em atos  de 
outros  órgãos  federais,  em especial  propostas  de  projetos  de lei  de  iniciativa  do Poder 
Executivo, de decreto ou de portaria ministerial. 

        § 2o  São excluídas das disposições deste Decreto as matérias relativas à regulação dos 
mercados  financeiro  e  cambial  de  competência  do  Conselho  Monetário  Nacional  e  do 
Banco Central do Brasil, respectivamente.

        Art. 2o  Compete à CAMEX, dentre outros atos necessários à consecução dos objetivos 
da política de comércio exterior:

        I - definir  diretrizes  e  procedimentos  relativos  à  implementação  da  política  de 
comércio exterior visando à inserção competitiva do Brasil na economia internacional;

        II - coordenar e orientar as ações dos órgãos que possuem competências na área de 
comércio exterior;

        III - definir,  no  âmbito  das  atividades  de  exportação  e  importação,  diretrizes  e 
orientações sobre normas e procedimentos, para os seguintes temas, observada a reserva 
legal:

        a) racionalização e simplificação do sistema administrativo;
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        b) habilitação e credenciamento de empresas para a prática de comércio exterior;

        c) nomenclatura de mercadoria;

        d) conceituação de exportação e importação;

        e) classificação e padronização de produtos;

        f) marcação e rotulagem de mercadorias; e

        g) regras de origem e procedência de mercadorias;

        IV - estabelecer as diretrizes para as negociações de acordos e convênios relativos ao 
comércio exterior, de natureza bilateral, regional ou multilateral;

        V - orientar a política aduaneira, observada a competência específica do Ministério da 
Fazenda;

        VI - formular diretrizes básicas da política tarifária na importação e exportação;

        VII - estabelecer  diretrizes  e medidas  dirigidas  à simplificação  e racionalização  do 
comércio exterior;

        VIII - estabelecer  diretrizes  e procedimentos  para investigações  relativas  a  práticas 
desleais de comércio exterior;

        IX - fixar diretrizes para a política de financiamento das exportações de bens e de 
serviços, bem como para a cobertura dos riscos de operações a prazo, inclusive as relativas 
ao seguro de crédito às exportações; 

        X - fixar diretrizes e coordenar as políticas de promoção de mercadorias e de serviços 
no exterior e de informação comercial;

        XI - opinar  sobre  política  de  frete  e  transportes  internacionais,  portuários, 
aeroportuários  e  de  fronteiras,  visando  à  sua  adaptação  aos  objetivos  da  política  de 
comércio exterior e ao aprimoramento da concorrência;

        XII - orientar políticas de incentivo à melhoria dos serviços portuários, aeroportuários, 
de transporte e de turismo, com vistas ao incremento das exportações e da prestação desses 
serviços a usuários oriundos do exterior;

        XIII - fixar  as  alíquotas  do  imposto  de  exportação,  respeitadas  as  condições 
estabelecidas no Decreto-Lei no 1.578, de 11 de outubro de 1977;

        XIV - fixar as alíquotas do imposto de importação, atendidas as condições e os limites 
estabelecidos na Lei no 3.244, de 14 de agosto de 1957, no Decreto-Lei no 63, de 21 de 
novembro de 1966, e no Decreto-Lei no 2.162, de 19 de setembro de 1984;
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        XV - fixar  direitos  antidumping e  compensatórios,  provisórios  ou  definitivos,  e 
salvaguardas;

        XVI - decidir sobre a suspensão da exigibilidade dos direitos provisórios;

        XVII - homologar o compromisso previsto no art. 4o da Lei no 9.019, de 30 de março 
de 1995;

        XVIII - definir  diretrizes  para  a  aplicação  das  receitas  oriundas  da  cobrança  dos 
direitos de que trata o inciso XV deste artigo; e

        XIX - alterar, na forma estabelecida nos atos decisórios do Mercado Comum do Sul - 
MERCOSUL, a Nomenclatura Comum do MERCOSUL de que trata o Decreto no 2.376, de 
12 de novembro de 1997.

        § 1o  Na  implementação  da  política  de  comércio  exterior,  a  CAMEX  deverá  ter 
presente:

        I - os compromissos internacionais firmados pelo País, em particular:

        a) na Organização Mundial do Comércio - OMC;

        b) no MERCOSUL; e

        c) na Associação Latino-Americana de Integração - ALADI;

        II - o papel do comércio exterior como instrumento indispensável para promover o 
crescimento da economia nacional e para o aumento da produtividade e da qualidade dos 
bens produzidos no País;

        III - as políticas de investimento estrangeiro, de investimento nacional no exterior e de 
transferência de tecnologia, que complementam a política de comércio exterior; e

        IV - as competências de coordenação atribuídas ao Ministério das Relações Exteriores 
no âmbito da promoção comercial e da representação do Governo na Seção Nacional de 
Coordenação  dos  Assuntos  relativos  à  ALCA - SENALCA,  na  Seção  Nacional  para  as 
Negociações MERCOSUL - União Européia - SENEUROPA, no Grupo Interministerial de 
Trabalho  sobre  Comércio  Internacional  de  Mercadorias  e  Serviços - GICI,  e  na  Seção 
Nacional do MERCOSUL.

        § 2o  A  CAMEX proporá  as  medidas  que  considerar  pertinentes  para  proteger  os 
interesses  comerciais  brasileiros  nas  relações  comerciais  com países  que  descumprirem 
acordos firmados bilateral, regional ou multilateralmente.

        § 3o  No  exercício  das  competências  constantes  dos  incisos  II,  IV,  V,  IX  e  X,  a 
CAMEX observará o disposto no art. 237 da Constituição.
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        Art. 3o  A instituição, ou alteração, por parte dos órgãos da Administração Federal, de 
exigência administrativa, registro, controle direto e indireto sobre operações de comércio 
exterior, fica sujeita à prévia aprovação da CAMEX, sem prejuízo das competências do 
Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional, e observado o disposto no art. 
237 da Constituição.

        Art. 4o  A CAMEX terá como órgão de deliberação superior e final um Conselho de 
Ministros composto pelos seguintes Ministros de Estado:

        I - do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que o presidirá; (Redação dada 
pelo Decreto nº 5.398, de 2005)

        II - Chefe da Casa Civil da Presidência da República; (Redação dada pelo Decreto nº 
5.398, de 2005)

        III - das Relações Exteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.398, de 2005)

        V - da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; (Redação dada pelo Decreto nº 5.453, 
de 2005)

        VI - do Planejamento Orçamento e Gestão; e (Redação dada pelo Decreto nº 5.453, de 
2005)

        VII - do Desenvolvimento Agrário. (Incluído pelo Decreto nº 5.453, de 2005)

        § 1o  deverão ser convidados a participar de reuniões do Conselho de Ministros da 
CAMEX titulares de outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal, sempre 
que constar da pauta assuntos da área de atuação desses órgãos ou entidades, ou a juízo do 
Presidente da República.

        § 2o  O Conselho  de Ministros  deliberará  mediante  resoluções,  com a presença de 
todos  os  seus  membros  ou,  excepcionalmente,  com indicação  formal  de  representante, 
cabendo ao Presidente o voto de qualidade.

        § 3o  Em suas  faltas  e  impedimentos,  o  Ministro  de  Estado  do  Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior será substituído, na Presidência do Conselho de Ministros da 
CAMEX, pelo Ministro de Estado da Fazenda.

        § 4o  O Conselho de Ministros reunir-se-á pelo menos uma vez a cada mês, ou sempre 
que convocada pelo seu Presidente, com antecedência mínima de cinco dias. 

        § 5o  O Presidente, em casos de relevância e urgência, poderá reduzir o prazo fixado 
no parágrafo anterior. (Incluído pelo Decreto nº 5.398, de 2005)

        § 6o  A reunião do Conselho de Ministros somente poderá realizar-se com a presença 
de pelo menos quatro membros titulares. (Incluído pelo Decreto nº 5.398, de 2005)
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        Art. 5o  Integrarão a CAMEX, o Comitê Executivo de Gestão - GECEX, a Secretaria-
Executiva,  o  Conselho  Consultivo  do  Setor  Privado - CONEX  e  o  Comitê  de 
Financiamento e Garantia das Exportações - COFIG. (Redação dada pelo Decreto nº 4.993, 
de 2004)

        § 1o  O Comitê Executivo de Gestão, integrado por membros natos e por membros 
designados  pelo  Presidente  da  República,  presidido  pelo  Presidente  do  Conselho  de 
Ministros da CAMEX, é o núcleo executivo colegiado da Câmara. (Vide Decreto nº 4.857, 
de 2003)

       § 2o  São membros natos do Comitê Executivo de Gestão – GECEX: (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        I - o Presidente do Conselho de Ministros da CAMEX; (Redação dada pelo Decreto nº 
6.229, de 2007).

        II - o Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República;  (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        III - o  Secretário-Geral  das  Relações  Exteriores  do  Ministério  das  Relações 
Exteriores;  (Redação dada pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        IV - o Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda;  (Redação dada pelo Decreto nº 
6.229, de 2007).

        V - o Secretário-Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;  
(Redação dada pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        VI - o Secretário-Executivo do Ministério  do Desenvolvimento,  Indústria  e Comércio 
Exterior;  (Redação dada pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        VII - o Secretário-Executivo do Ministério  do Planejamento,  Orçamento e Gestão;  
(Redação dada pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        VIII - o  Secretário-Executivo  do  Ministério  dos  Transportes;  (Redação  dada  pelo 
Decreto nº 6.229, de 2007).

        IX - o Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho e Emprego;  (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        X - o Secretário-Executivo do Ministério  da Ciência  e Tecnologia;  (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        XI - o Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente;  (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.229, de 2007).

        XII - o Secretário-Executivo do Ministério do Turismo;  (Redação dada pelo Decreto 
nº 6.229, de 2007).

309



        XIII - o Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário;  (Redação 
dada pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        XIV - o Secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda;  (Redação 
dada pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        XV - o Secretário da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda;  (Redação 
dada pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        XVI - o  Secretário  de  Relações  Internacionais  do  Agronegócio  do  Ministério  da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento;  (Redação dada pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        XVII - o Secretário-Executivo da CAMEX;  (Redação dada pelo Decreto nº 6.229, de 
2007).

        XVIII - o  Secretário  de  Comércio  Exterior  do  Ministério  do  Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior;  (Redação dada pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        XIX - o  Secretário  de  Comércio  e  Serviços  do  Ministério  do  Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior;  (Redação dada pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        XX - o  Secretário  do  Desenvolvimento  da  Produção  do  Ministério  do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; (Redação dada pelo Decreto nº 6.229, de 
2007).

        XXI - o  Subsecretário-Geral  da  América  do  Sul  do  Ministério  das  Relações 
Exteriores;  (Redação dada pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        XXII - o Subsecretário-Geral de Assuntos Econômicos e Tecnológicos do Ministério 
das Relações Exteriores;  (Redação dada pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        XXIII - o Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil; (Redação 
dada pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        XXIV - o Diretor de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A.; (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.229, de 2007).

        XXV - um membro da Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social; e (Redação dada pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

        XXVI - um representante  do  Serviço  Social  Autônomo  Agência  de  Promoção  de 
Exportações do Brasil - APEX - Brasil. (Redação dada pelo Decreto nº 6.229, de 2007).

         § 3o  O Presidente  do  Conselho  de Ministros  da  CAMEX poderá  praticar  os  atos 
previstos  nos  arts.  2o e  3o,  ad  referendum do  Conselho  de  Ministros,  consultados 
previamente os membros do Comitê Executivo de Gestão (Vide Decreto nº 4.857, de 2003).
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        § 4o  Compete  ao  Comitê  Executivo  de  Gestão  avaliar  o  impacto,  supervisionar 
permanentemente e determinar aperfeiçoamentos em relação a qualquer trâmite, barreira ou 
exigência  burocrática  que  se  aplique  ao  comércio  exterior  e  ao  turismo,  incluídos  os 
relativos à movimentação de pessoas e cargas. (Vide Decreto nº 4.857, de 2003)

        § 5o Compete à Secretaria-Executiva:

        I - prestar assistência direta ao Presidente do Conselho de Ministros da CAMEX;

        II - preparar as reuniões do Conselho de Ministros da CAMEX, do Comitê Executivo 
de Gestão  e do Conselho Consultivo do Setor Privado; (Vide Decreto nº 4.857, de 2003)

        III - acompanhar a implementação das deliberações e diretrizes fixadas pelo Conselho 
de Ministros da CAMEX e pelo Comitê Executivo de Gestão; (Vide Decreto nº 4.857, de 
2003)

        IV - coordenar  grupos técnicos  intragovernamentais,  realizar  e  promover  estudos e 
preparar propostas sobre matérias de competência da CAMEX, para serem submetidas ao 
Conselho de Ministros e ao Comitê Executivo de Gestão; e (Vide Decreto nº 4.857, de 
2003)

        V - cumprir outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Presidente do Conselho 
de Ministros da CAMEX.

        § 6o  O Secretário-Executivo será indicado pelo Presidente do Conselho de Ministros 
da CAMEX.

        § 7o  O CONEX será integrado por até 20 representantes do setor privado, designados 
por meio de Resolução da CAMEX, com mandatos pessoais e intransferíveis.

        § 8o O CONEX será presidido pelo Presidente do Conselho de Ministros da CAMEX.

        § 9o  Compete  ao CONEX assessorar o Comitê  Executivo  de Gestão,  por meio da 
elaboração e  encaminhamento de estudos e  propostas  setoriais  para aperfeiçoamento da 
política de comércio exterior. (Vide Decreto nº 4.857, de 2003)

        § 10.  Em suas  faltas  e  impedimentos,  o  Presidente  do  Conselho  de  Ministros  da 
CAMEX será substituído, na Presidência do Comitê Executivo de Gestão, pelo Secretário-
Executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e, nas faltas e 
impedimentos de ambos, pelo Secretário-Executivo da CAMEX. (Incluído pelo Decreto nº 
5.398, de 2005)

        Art. 6o  As solicitações e determinações do Comitê Executivo de Gestão  aos órgãos e 
às entidades da Administração Pública Federal serão atendidas em caráter prioritário, no 
prazo por ele prescrito. (Vide Decreto nº 4.857, de 2003)

        Art. 7o  A CAMEX adotará um regimento interno, mediante aprovação do Conselho de 
Ministros, no prazo de até sessenta dias a contar da publicação dest e Decreto.
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        Art. 8o  O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do 
Conselho  de  Ministros  da  CAMEX, do  Comitê  Executivo  de  Gestão  e  da  Secretaria-
Executiva serão promovidos pelo Ministério do Desenvolvimento,  Indústria e Comércio 
Exterior. (Vide Decreto nº 4.857, de 2003)

        Art. 9o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

        Art. 10. Fica revogado o Decreto no 3.981, de 24 de outubro de 2001.

        Brasília, 10 de junho de 2003; 182o da Independência e 115o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

José Dirceu de Oliveira e Silva
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