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RESUMO 
 

 

DANTAS, Jefferson Teixeira. Relações Internacionais: o comércio exterior do Brasil e Rio 
Grande do Norte no período de 1999 a 2008. 189 f. Dissertação (Mestrado em Economia), 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, 2009. 

 

 O período pós-guerra promoveu inúmeras transformações nas relações econômicas, 
políticas e sociais no mundo. Desde então, uma nova divisão internacional do trabalho vem se 
desenhando, com o grande crescimento dos países asiáticos. No campo das relações 
internacionais, o mundo ainda aparece em transição não concluída, pois as antigas instituições 
não foram substituídas por novas e o poder dos Estados Unidos enquanto principal país 
capitalista se mantém inabalado, mesmo com o surgimento e fortalecimento de novos blocos 
econômicos mundiais. Com a globalização, o Brasil ressurge com mais intensidade diante dos 
novos temas globais, embora sua parcela nas transações comerciais mundiais não tenha se 
alterado na mesma proporção. Neste sentido, o objetivo principal dessa dissertação é analisar, 
de forma descritiva e crítica o desenvolvimento das relações internacionais e comerciais do 
Brasil e do Rio Grande do Norte com os principais blocos econômicos mundiais no período 
de 1999 a 2008. Como objetivos secundários: identificar os pressupostos teóricos que 
alicerçaram as decisões dos governos FHC e Lula, em especial, na interferência destas no 
tocante as relações internacionais e do comércio exterior. Adotou-se como procedimento 
metodológico a análise bibliográfica da temática, bem como a coleta e tratamento estatístico 
dos dados do comércio exterior. Durante o governo FHC o país passou pelo grande 
crescimento das importações, como parte da estratégia da política econômica anti-
inflacionária, gerando grandes déficits comerciais. Na passagem do primeiro para o segundo 
mandato, com a inflexão da política cambial o país retomou os superávits comerciais. A 
opção do governo pela autonomia elevou a participação relativa dos blocos tradicionais no 
total do comércio exterior e reduziu a participação do MERCOSUL. No governo Lula, 
observa-se a manutenção de alguns elementos da política econômica do governo anterior e a 
mudança parcial na condução da política externa, com a opção da autonomia pela 
diversificação, ampliando a participação relativa dos demais blocos e países emergentes no 
total do comércio exterior brasileiro e redução da participação dos blocos tradicionais, como o 
NAFTA e a União Europeia. Uma tendência observada no governo anterior e aprofundada no 
governo Lula foi o crescimento da exportação de produtos básicos e a retração dos produtos 
manufaturados, confirmando o modelo de inserção conservadora da exportação brasileira. O 
Rio Grande do Norte acompanhou a tendência brasileira no crescimento do comércio exterior, 
inclusive na sua inserção conservadora, dado que os produtos exportados pelo estado são 
basicamente oriundos da fruticultura irrigada e da agroindústria. Porém, no aspecto do destino 
das exportações, o estado seguiu trajetória distinta do apresentado no governo Lula, com o 
aprofundamento das relações comerciais com os blocos tradicionais, principalmente com a 
União Europeia e o NAFTA. 
 
 
Palavras-chave: Economia. Comércio Exterior. Relações Internacionais. Brasil. Rio Grande 
do Norte. 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 

Dantas, Jefferson Teixeira. International Relations: foreign trade of Brazil and Rio Grande 
do Norte from 1999 to 2008. 189 f. Dissertation (Master in Economics), University Federal of 
Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, 2009. 
 
 The period post-war promoted several changes in relations economic, political and 
social world. Since then, a new division international of labor has delineated, with the great 
growth of Asian countries. In the field of international relations, the world still appears to 
transition is not completed because the old institutions were not replaced by new ones and the 
power of the United States as a major capitalist country remains unshaken, even with the 
emergence and strengthening of new economic global blocs. With globalization, Brazil 
emerges with more intensity in the face of new issues global, although its share in transactions 

examine, in a descriptive and critical the development of international relations and trade of 
Brazil and Rio Grande do Norte with the main blocs in the world from 1999 to 2008. As a 
secondary objective: to identify the assumptions theoretical that underpinned the decisions 
governments of the FHC and Lula, in particular, the interference of these terms in 
international relations and foreign trade. Adopted as the procedure methodological the 
literature review of the subject, as well as collection and processing of the data of foreign 
trade. During the Cardoso government has undergone the substantial growth in imports, as 
part of the economic policy of anti-inflationary, generating large deficits trade. From the first 
to the second term, with the inflection of exchange rate policy the country has resumed 
surpluses trade. The choice of government of the autonomy participation increased the 
relative share of the traditional blocks in total foreign trade and reduced the share of 
MERCOSUL. In the Lula government, there is the maintenance of some elements of the 
economic policy of the previous government and the partial shift in the conduct of foreign 
policy, with the option of autonomy through diversification, raising its stake on the blocks and 
other emerging countries in total foreign trade Brazilian and reducing the contribution of the 
traditional blocks such as NAFTA and the European Union. A trend observed in the previous 
government and deepened in the Lula government was the growth in commodity exports and 
the decline of manufactured products, confirming the model of conservative insertion of 
Brazilian exports. The Rio Grande do Norte followed the trend Brazilian in the growth of 
foreign trade, including in participating conservative, given that the products exported by the 
state are basically coming from horticulture irrigated and agribusiness. However, in the aspect 
of destination export, the state followed trajectory distinct from that in the Lula government, 
with the deepening of trade relations with traditional blocks, especially with the European 
Union and NAFTA. 
 
 
Key Words: Economy. Trade. International Relations. Brazil. Rio Grande do Norte. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Iniciar a discussão de qualquer tema econômico a partir de uma visão não ortodoxa 

leva, necessariamente, a adoção de um olhar mais amplo daquele tema, por analisar não 

somente o fenômeno em si, em um determinado momento no espaço/tempo, mas todas as 

nuances no seu entorno. Ou seja, requer um olhar mais abrangente, posto que aquilo que é 

objeto não o é por si só, mas o resultado de toda uma trajetória histórica, com todos os 

conflitos (de toda ordem) a que foi exposto. Assim, deve-se, portanto, estreitar as relações 

entre pressupostos teóricos econômicos com o resgate histórico daquele objeto, algo que na 

ortodoxia soa completamente desnecessário. 

 Esta pesquisa procura seguir essa discussão maior  teórico-histórico  e se lança a 

debruçar com mais intensidade sobre o objeto de estudo, no caso específico o Comércio 

Exterior do Brasil e do Rio Grande do Norte da última década (1999-2008) com os principais 

blocos econômicos mundiais. Analisar, de uma forma crítica e descritiva o desenvolvimento 

das relações comerciais do Brasil de uma forma geral, e do Rio Grande do Norte em 

particular, com os principais blocos econômicos mundiais ao longo desse período, 

descrevendo os fluxos comerciais com cada bloco econômico, desvendando com quais elevou 

ou retraiu sua corrente de comércio e quais ganharam e/ou perderam importância relativa, 

verificando se seguiu ou não a mesma trajetória nacional ao longo dos anos. Este, portanto, é 

o principal objetivo desta dissertação. 

 Como objetivos secundários: identificar os pressupostos teóricos que alicerçaram as 

decisões do Governo Federal do período, de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula 

da Silva; analisar como tais decisões beneficiaram ou dificultaram o comércio exterior e as 

mudanças na condução das relações internacionais do país. 

 Entretanto, e ao mesmo tempo complementando esses parágrafos iniciais, esta 

mesmo que de forma introdutória) aqueles pressupostos históricos 

e teóricos aos quais se fez referência. Neste sentido, descreve-se a seguir um resumo das 

principais transformações econômicas desde o pós-guerra e a origem dos desequilíbrios 

globais, como também na visão da correlação das relações internacionais do Brasil com os 

demais países do mundo, e os desafios de uma nova ordem internacional em transição. 



23 
Relações Internacionais: o comércio exterior do Brasil e Rio Grande do Norte no período de 1999 a 2008 

 

 

I) A Escolha do Tema 

 

 Desde a liberalização econômica promovida no Brasil a partir do início da década de 

1990, as discussões sobre relações internacionais de uma forma geral, e do comércio exterior 

em particular, tem apresentado crescimento significativo, seja no âmbito político, econômico 

e mesmo na academia. Todo vigor rejuvenescido na busca pela melhor compreensão do tema 

revela sua importância para o debate contemporâneo brasileiro. Contudo, é fundamental 

compreender os precedentes de toda essa discussão. 

 A partir do pós-guerra, o mundo passou por enormes transformações, o que gerou ao 

longo do tempo grandes desequilíbrios globais, seja do ponto de vista financeiro, seja do 

ponto de vista econômico/comercial. Neste sentido, este trabalho busca contribuir na 

discussão dessa temática, demonstrando que, ainda hoje, ela é extremamente relevante. 

 O crescimento do comércio mundial também concorre para a relevância dessa 

temática, pois desde 1993 o mundo tem apresentado crescimento sistemático nas exportações, 

praticamente triplicando seu volume de recursos em pouco mais de 10 anos, passando de 

pouco mais de 03 trilhões de dólares em 1994 para mais de 09 trilhões em 2004 (Puga, 2005).  

 Entretanto, ainda segundo Puga (2005), a participação do Brasil no total desse 

comércio não se elevou no mesmo volume de recursos e participação relativa, mantendo a 

média de 1,4% das exportações mundiais e, muito menos, no mesmo ritmo de crescimento 

(média de 6,6% do Brasil frente a 7,3% do mundo). Além disso, o tipo de inserção nesse 

comércio internacional confirma uma tendência histórica, a de grande fornecedor mundial de 

produtos básicos e commodities. Entre 1999 25% dos produtos exportados foram classificados 

como básicos e 58% como manufaturados. Em 2008 esses percentuais passaram a ser de 38% 

de produtos básicos e de 48% de manufaturados, conforme dos dados do Gráfico 1. E 

compreender as razões desse movimento é fundamental para a correção de rumo para fazer 

parte desse movimento internacional de maior intercâmbio comercial com maior 

desenvolvimento tecnológico, exportando produtos de maior valor agregado. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 1  Fator agregado exportado pelo Brasil  1999 a 2008 

 Outro fenômeno importante nesse contexto é o da globalização, fruto das 

transformações econômicas desde o pós-guerra, apontado por vários estudiosos como 

fenômeno e/ou movimento fundamental que contribuiu, e ainda contribui, para o 

aprofundamento de grande parte dos desequilíbrios econômicos mundiais. 

 

a) Transformações econômicas do pós-guerra e a origem dos desequilíbrios mundiais 

 

 Falar em pós-guerra é falar, necessariamente, no principal país capitalista e da forma 

como tal passou a orientar a própria condução do capitalismo global. Se antes do período das 

duas grandes guerras o mundo vivia a hegemonia da Inglaterra, no imediato pós-guerra os 

Estados Unidos assumem a condição de reconstruir a Europa e a ordem econômica 

o projeto americano de 

construção da ordem econômica internacional foi concebido com o propósito de promover a 

expansão do comércio entre as nações e colocar seu desenvolvimento a salvo de turbulências 

financeiras  

 Se do ponto de vista individual os Estados Unidos estavam preocupados em 

minimizar seus próprios riscos, na medida em que buscavam conduzir a reconstrução da 

economia internacional, por outro lado, nas negociações de Bretton Woods, a preocupação de 

todos os países participantes era a de criar regras monetárias que fossem capazes de garantir o 

ajustamento dos balanços de pagamentos, evitando o surgimento de surtos inflacionários ou 
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deflacionários. Isto é, buscavam construir um ambiente econômico internacional que 

permitisse maior liberdade para cada país na condução de suas políticas nacionais de 

desenvolvimento. 

 Segundo Belluzzo (2006: 35), o sistema de Bretton Woods, nele incluído a criação do 

que atribui aos países 

membros a possibilidade de adotar políticas keynesianas internas e estratégias 

neomercantilistas1 de comércio exterior or da 

moeda reserva) também o pudesse fazer. Dessa condição, permitiu aos americanos atingir três 

objetivos: o estratégico, econômico e o financeiro, a saber: 

a) Objetivo estratégico: suportar a maior parte dos custos da aliança militar 
formalizada por ocasião do Acordo do Atlântico Norte; 

b) Objetivos econômicos: a seignorage permitiu a expansão da indústria americana e 
de seu estilo tecnológico (o fordismo), sobretudo por meio do investimento direto 
levado a cabo pela grande empresa transnacional; 

c) Objetivos financeiros
concedeu um enorme espaço para a expansão internacional do sistema financeiro 
americano e maior raio de manobra para a política monetária do Federal Reserve. 
(BELLUZZO, 2006: 35). 

 

 Ao buscar tais objetivos, a economia americana funcionou como reguladora do 

sistema capitalista, cumprindo o papel de fonte autônoma de demanda efetiva e provedora de 

liquidez para a economia internacional. Para os demais países membros do sistema 

hegemônico, particularmente os europeus, tal função exercida pelos EUA garantia ex-ante 

suas políticas nacionais expansionistas e as estratégias de crescimento econômico. 

 Contudo, para Belluzzo (2006), essa era uma situação que não poderia se sustentar 

indefinidamente, pois com a rápida recuperação das economias europeias e forte crescimento 

do Japão, tais movimentos causaram o progressivo desgaste das regras monetárias e cambiais 

acertadas em Bretton Woods. A concorrência comercial agora entre as economias europeias e 

japonesa, bem como o fluxo continuado de investimentos americanos diretos para os demais 

países do mundo, aliado aos enormes gastos provocados pela Guerra Fria, determinaram, 

desde o final da década de 1950, a ampliação do déficit do balanço de pagamentos dos EUA e 

a acumulação de dólares nos bancos centrais da Europa e do Japão. 

                                                           
1 Pode-se dizer que o termo neomercantilismo é usado para descrever um regime de política econômica que 
incentiva as exportações, desencoraja as importações, controla o movimento de capitais e centraliza as decisões 
monetárias nas mãos de uma autoridade central. O objetivo das políticas neomercantilistas é aumentar o nível 
das divisas mantidas pelo governo. 
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 Desde então, os sinais da crise já se tornavam inevitáveis, e culminaram com a 

desvinculação do dólar frente ao ouro em 1971, com o primeiro choque do petróleo e na 

introdução do regime de taxas de câmbio flutuantes em 1973. Como resultado dessas 

instabilidades cambiais e as tensões das pressões inflacionárias nos países desenvolvidos, o 

instrumento adotado foi a forte elevação das taxas de juros deflagrada pelo Banco Central dos 

EUA (Federal Reserve) em 1979. 

  pelos EUA atingiu as economias nacionais 

de formas distintas. Os Estados Unidos se beneficiaram da elevação dos juros, enquanto os 

países subdesenvolvidos foram imensamente prejudicados, literalmente pagando boa parte 

dos desajustes dos países ricos, conforme afirma Belluzzo (2006): 

Na esteira da decisão do Federal Reserve eclodiu a crise da dívida externa da 
periferia. A América Latina foi atingida com especial virulência. Ao mesmo tempo, 
engordadas pelas taxas de juros elevadas, expandiram-se as dívidas públicas dos 
Estados Unidos e da Europa. Com o dólar supervalorizado, os Estados Unidos 
inverteram sua situação externa: passaram da posição credora para a devedora. Os 
bancos internacionais puderam se beneficiar da formidável expansão da dívida 
pública americana. Os papéis do governo americano e as taxas de juros elevadas 
vieram em socorro da qualidade dos ativos e da rentabilidade dos bancos credores, 
num momento em que a dívida latino-americana sofria forte desvalorização. 
(BELLUZZO, 2006: 36). 

 

 A partir de então, é sobre o peso e a reputação de sua dívida que 

os EUA sustentaram a supremacia do dólar e com isso reforçaram as tendências à 

transnacionalização de seu mercado financeiro e de capitais e a metástase 'global' de sua 

(BELLUZZO, 2006: 36).  

 Tavares (1998) coloca ainda que todo esse movimento foi engendrado pelos Estados 

Unidos, como forma de manter sua hegemonia econômica/financeira mundial, com o que ela 

tica monetária contracionista, terminou por 

diminuir o ritmo das operações no mercado interbancário, que passou a orientar-se 

As flutuações da taxa de juros e de câmbio ficaram 

novamente amarradas ao dólar, e através delas o movimento de liquidez internacional foi 

 (TAVARES, 1998: 34). Mais do que isso, 

desde a década de 1980, complementa a autora, os grandes bancos internacionais 

estão em Nova Iorque, não apenas sob a umbrella do FED, mas também financiando 

obrigatoriamente  porque não há outra alternativa   

(TAVARES, 1998: 34). 
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 Diante da escala dos EUA como centro do sistema econômico mundial, quais foram 

as implicações em termos comerciais e da própria divisão internacional do trabalho? 

 

b) A Nova Divisão Internacional do Trabalho e as Contradições Norte-Americanas 

 

 Desde a década de 1970 três movimentos centrais e interdependentes promoveram 

enormes transformações na economia mundial, que foram a liberalização financeira e cambial 

internacional, a mudança nos padrões tecnológicos e de concorrência, e as mudanças nas 

regras institucionais do comércio e do investimento. 

 A partir da década de 1980 a Ásia passou a ser o principal locus do investimento 

direto e de difusão acelerada do progresso técnico, levados a cabo pelo deslocamento da 

empresa transnacional, que se traduziram em enormes superávits comerciais para as 

economias do Japão, Coréia e Taiwan, além da China. Tudo isso fruto de uma política 

econômica com dólar supervalorizado, enormes déficits orçamentários e nas contas de 

comércio dos EUA. 

 Contudo, em meados daquela mesma década o governo americano de Ronald Reagan 

resolveu reverter a brutal valorização do dólar. O resultado dessa medida foi a retração das 

exportações japonesas e a elevação dos investimentos em outros locais, dado a expansão da 

indústria japonesa. São exemplos do destino dos investimentos do Japão: Taiwan, Coréia e 

principalmente para a China, além de Tailândia, Malásia e Indonésia. Em relação ao mercado 

formação, através de bancos locais e estrangeiros sediados nos referidos países. Tais 

mudanças ampliaram significativamente o portfólio de aplicações e estimularam o 

crescimento muito rápido do comércio entre os países da mesma região, sobretudo em relação 

às transações intrafirmas. (BELLUZZO, 2006). 

 Ainda segundo Belluzzo (2006), essa nova divisão internacional do trabalho foi alvo, 

inclusive, de relatório da UNCTAD  Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

 (2003), trouxe uma avaliação 

profunda e acertada (para Belluzzo) dos resultados das políticas de desenvolvimento adotadas 

pela Ásia e América Latina nas décadas de 1980 e 1990, cujo resultado foi uma nova tipologia 

dos processos de industrialização dos continentes, que são: 
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a) os de industrialização madura como a Coréia e Taiwan que atingiram grau 
elevado de industrialização, produtividade e renda per capita, mas apresentam uma 
taxa declinante de crescimento industrial; 
b) os de industrialização rápida, como a China e talvez a Índia, que  mediante 
políticas que favorecem elevadas taxas de investimento doméstico e graduação 
tecnológica  apresentam uma crescente participação das manufaturas no produto, 
emprego e exportações; 
c) os de industrialização de enclave, como México, que, a despeito de aumentar sua 
participação na exportação de manufaturados, têm desempenho pobre em termos de 
investimento, valor agregado manufatureiro e produtividade totais; e 
d) finalmente, os países em vias de desindustrialização2  inclui a maioria dos países 
da América Latina. (BELLUZZO, 2006: 40). 

 

 De forma geral, pode-

regiões: as primeiras são aquelas cuja inserção internacional se faz pelo comércio e pela 

atração de investimento direto com destino aos setores produtivos afetados diretamente pelo 

comércio internacional (China, Taiwan, Coréia, etc. asiáticos); e, o segundo grupo, os que 

buscam sua integração a partir de abertura da conta de capitais (Brasil, Argentina e demais 

latino americanos). 

 Ao lado dessas grandes transformações econômicas engendradas principalmente pelos 

países desenvolvidos, mais especificamente pelos EUA, outras transformações estavam (ou 

ainda estão) em curso, o de uma ordem internacional em transição, que traz elementos das 

transformações econômicas oriundas do período pós-guerra. 

 

c) Os Desafios de uma Ordem Internacional em Transição 

 

 Inicialmente, é importante destacar a dificuldade em delinear a existência ou não de 

uma nova ordem internacional, em especial a da última década do século XX. Isto porque a 

complexidade das mudanças sistêmicas, domésticas e institucionais que caracterizam a 

emergência de uma nova ordem internacional é neste período em particular, exponenciada, 

dado a natureza de transição da mudança. 

 Historicamente as rupturas profundas da ordem internacional foram resultantes, na 

maioria dos casos, de processos bruscos de mudança, como no caso de guerras sistêmicas que 

                                                           
2 Fazem parte desse grupo os países que alcançaram certo grau de avanço industrial, mas não foram capazes de 
sustentar um processo dinâmico de mudança estrutural mediante a rápida acumulação de capital e crescimento 
do PIB. Esses países, num ambiente de liberalização financeira e comercial, apresentaram participações 
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puseram fim a um determinado período histórico das relações internacionais. Isto é, as 

transformações decorrentes desses processos intensos e violentos de mudanças terminavam 

por destruir as bases estruturais de uma era para substituí-las por bases inteiramente novas. 

 Entretanto, no imediato pós Guerra Fria algumas instituições se mantêm, enquanto 

outras novas, que poderiam se consolidar e emergir como uma nova ordem internacional de 

poder, ainda não foram criadas. Neste sentido, a ordem internacional da Guerra Fria foi 

substituída, não por uma nova ordem internacional consolidada, mas por uma nova ordem 

internacional em transição. (ALBUQUERQUE, 2006). 

 Ainda segundo o autor supracitado, o caráter instável dessa ordem mundial, pode ser 

observado a partir de dois prismas, o político e o econômico. No campo político o exemplo 

mais interessante é em relação ao Conselho de Segurança da ONU  CS/ONU. Se durante a 

Guerra Fria essa instituição garantiu, através do poder de veto atribuído a todos os membros, 

a manutenção da correlação de forças entre os contentores da Guerra Fria, com o fim desta, a 

forma de operação da CS/ONU sofre profundas modificações que o tornaram mais atuante e 

eficaz, porém sua composição atual não reflete o estado das relações de poder no mundo.  

Ou seja, nem o Conselho de Segurança e nem a própria ONU, segundo ainda 

Albuquerque (2006), respondem satisfatoriamente às necessidades de governança global. Já 

no campo econômico, regimes e coalizões de vários tipos foram criados para suprir as 

deficiências da ONU neste exercício da governança global, como foram os casos do G-7 ou 

mesmo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico  OCDE ou da 

Organização Mundial do Comércio  OMC. 

 Para o referido autor, ainda assim, nem o sistema de instituições criadas a partir do fim 

da Guerra Fria, e nem os países mais desenvolvidos do mundo alcançaram suficiente 

coordenação para conter os grandes conflitos mundiais e outras ameaças, como a questão da 

paz mundial, o terrorismo, os diversos tipos de tráficos, catástrofes econômicas ou as 

ambientais, e faz uma observação importante: 

Diferentemente de uma mudança da ordem internacional mediante uma ruptura 
brusca, resultante de uma guerra sistêmica, cujo resultado por si só é capaz de 
antecipar os delineamentos da nova ordem, o fim da Guerra Fria não provocou uma 
ruptura, mas deu lugar a uma ordem transitória cujos contornos são destituídos da 
estabilidade capaz de lhe conferir permanência. E, tampouco, permitem prever, 
inequivocamente, as condições de uma eventual futura estabilização. Embora com 
graus diferentes de probabilidade, o desmoronamento da polarização que 
caracterizou a Guerra Fria tanto pode favorecer o surgimento de uma nova disputa 

                                                                                                                                                                                     
declinantes do emprego e da produção manufatureiras e sofreram uma degradação da sua posição tecnológica. 
(BELLUZZO, 2004). 
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hegemônica, compatível com uma nova polarização, como conduzir a uma ordem 
hegemônica, ou, ainda, resultar em uma ordem em equilíbrio. (ALBUQUERQUE, 
2006: 38). 

 

 Em outras palavras, pode-se afirmar que as relações internacionais contemporâneas 

incorporam novos processos institucionais globais, criando novos atores que se organizam em 

torno de novas questões preferenciais e alguns processos ainda em curso reforçam essa 

transição na condução das relações internacionais de poder, que são a despolarização; a 

dissociação hegemônica; a transnacionalização; a descontenção; e a nova vulnerabilidade do 

Estado. Na visão de Albuquerque (2006), assim se caracteriza cada um desses fenômenos: 

 Despolarização  com o desmoronamento do império soviético, não existe mais uma 

potência ou conjunto de potências que se oponha aos EUA, seja em questões referentes ao 

mercado, ao sistema político, de liderança ou mesmo em questões militares. Nesse caso em 

particular é importante frisar que, no campo econômico, os EUA não detém a primazia da 

competitividade, mas a compartilha com um grupo de países, afastando-o assim de ser uma 

hegemonia global, e compartilhando os riscos eminentes da hegemonia individual; 

 Hegemonia Dissociada  corresponde ao aspecto anterior, o do compartilhamento do poder 

político e econômico com os demais países desenvolvidos, dividindo e compartilhando a 

supremacia militar, econômica e política global; 

 Transnacionalização  este é um fenômeno permanente, que se acelerou no mundo 

contemporâneo. Trata-se da capacidade de projetar os efeitos de um fenômeno interno ao 

país e projetá-lo para o exterior. A transnacionalização de determinados efeitos das 

atividades econômicas e sociais, inclusive a globalização do processo produtivo, soma-se 

atualmente à transnacionalização da informação, decorrente o desenvolvimento formidável 

de todas as tecnologias envolvidas na comunicação, permitindo que a transmissão da 

informação e de ideias sejam veiculadas de forma quase instantânea. Tal fenômeno 

convive mal com o Estado Nacional, dado que nestas circunstâncias ele não pode legislar 

completamente, como por exemplo, na sua capacidade decrescente para promover políticas 

públicas eficazes para provocar inovações tecnológicas, para atrair investimentos cada vez 

mais voláteis e para influir em escolhas microeconômicas, e nisso o próprio Estado busca 

novas funções e instrumentos de ação; 

 Descontenção  o resultado prático da Guerra Fria foi a contenção do mundo, uma 

polarização entre duas partes, o que terminou por gerar certa estabilidade nas relações 
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internacionais, um equilíbrio entre as duas superpotências mundiais. Com a despolarização 

decorrente do fim da Guerra Fria, a política de mútua contenção perde eficácia e 

relevância, desaparecendo consigo a estabilidade gerada no momento anterior. Esse 

processo da descontenção foi fruto da redução do risco à ameaça da paz mundial. 

Albuquerque (2006) coloca que esse foi um processo acometido por certa euforia por parte 

das lideranças e da opinião pública internacional. Tal processo colocou o mundo em outra 

forma de hierarquização, diferente do período da Guerra Fria. É mais provável que as 

relações econômicas, políticas e militares dêem margem para o uso de mecanismos 

relativamente independentes de cooperação e conflito. As rivalidades comerciais 

reacendidas entre a Europa, Japão e Estados Unidos, dificilmente deixarão de estar 

acompanhadas de cooperação política e subordinação militar. 

dimensões  econômica, política e militar, que forma hoje a matriz das relações 

internacionais  será possível cooperar em uma, rivalizar em outra e confrontar-se na 

 

(ALBUQUERQUE, 2006: 43). 

 Nova Vulnerabilidade  a nova vulnerabilidade é, na verdade, uma inversão da 

vulnerabilidade existente entre o Estado e os atores sociais. Ou seja, o Estado Nacional 

possui o poder em termos econômicos, militares e de recursos morais, que o indivíduo e 

mesmo os atores coletivos da sociedade são praticamente vulneráveis. Nessa nova ordem 

internacional em transição, ocorre um desequilíbrio em relação ao Estado e a sociedade. Os 

mesmos fatores que deram relevância a transnacionalização passaram a concentrar certa 

capacidade desproporcional de destruição à capacidade da sociedade ou mesmo do Estado, 

como por exemplo, os grupos terroristas, o crime organizado (tráfico de drogas, armas, 

pessoas, etc.), que não relutam em usar de seu poderio para a manutenção de seus 

interesses. 

 A visão do autor acima mencionado contrapõe-se a visão de Tavares (1998). 

Enquanto o primeiro defende a tese de que não existe uma hegemonia global exercida pelos 

Estados Unidos, mas sim um compartilhamento do poder com os demais países 

desenvolvidos, Tavares (1998) defende a posição contrária, ou seja, o que se verifica é a 

retomada da hegemonia americana a partir da década de 1970 sobre o sistema econômico 

internacional e aprofundada ao longo do tempo.  

 A autora coloca ainda que, ao menor sinal de possibilidade de perda de sua 

hegemonia mundial, os Estados Unidos lançaram o mundo numa recessão contínua por três 
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anos, durante a década de 1970 e início da década de 1980, como fica claro na passagem a 

seguir: 

Há algum tempo atrás, tudo levava a crer que os EUA tinham perdido a capacidade 
de liderar a economia mundial de uma maneira benéfica. Isso continua a ser 
verdade. Mas por outro lado os americanos, indiscutivelmente, deram, de 1979 a 
1983, uma demonstração de sua capacidade maléfica de exercer sua hegemonia e de 
ajustar todos os países, através da recessão, ao seu desiderato. E o fizeram, está 
claro, com uma arrogância e com uma violência sem precedentes. (TAVARES, 
1998: 37). 

 

 Neste sentido, 

poder global. O país que o detém, no caso os Estados Unidos, não abrirão mão de sua 

prerrogativa de determinar os rumos da economia global, que não em seu favor. 

 

d) O Brasil Nessa Nova Ordem Internacional em Transição 

 

 Os momentos finais da Guerra Fria já anunciavam que os temas econômicos 

transnacionais deveriam ser tratados na ótica da globalização, bem como o ressurgimento, 

da economia globalizada, o Brasil apareceu como alvo preferencial de todos os agentes 

envolvidos, sejam governos, organismos internacionais, comunidade financeira internacional, 

organizações não-governamentais, etc. Além da questão econômica, os novos temas (direitos 

humanos, ambientais, sociais e outros) cobravam do país sua parcela de contribuição, uma 

espécie de dívida brasileira com o mundo (principalmente em relação a Amazônia). 

(ALBUQUERQUE, 2006). 

 Diante desse quadro, a diplomacia brasileira do período teve pouca margem de 

iniciativa em muitas dessas questões relevantes internacionalmente, forçando-a na maioria das 

situações a adotar uma postura mais reativa às investidas do exterior. Tais medidas levaram o 

país a adotar algumas iniciativas importantes, como no campo comercial, político e em 

relação aos novos temas transnacionais, conforme esquematização a seguir, com base ainda 

em Albuquerque (2006): 

i) Âmbito Comercial  o Brasil abandonou uma posição de liderança a uma coalizão de 

veto, adotando uma posição mais positiva e propositiva durante as negociações da 

Rodada do Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio  GATT, apoiando, 

inclusive, a criação da Organização Mundial do Comércio  OMC e reforçando sua 
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capacidade de implementação e regulação do comércio internacional. Além disso, a 

OMC deixou de ser vista como uma instituição voltada para a defesa dos interesses 

dos países desenvolvidos e passou a ser visto como um instrumento de convergência 

entre os interesses distintos de países exportadores e importadores; 

ii) Âmbito Político  as relações internacionais do Brasil poderiam ser caracterizadas 

como de uma participação conflituosa. Se por um lado o país é membro pleno, aquele 

que mais vezes teve assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, dentre os 

países não permanentes, e têm longa tradição em participação em missões militares de 

paz, e pleiteia a uma vaga de membro permanente do CS/ONU; por outro lado, a 

diplomacia brasileira tem-se manifestado de forma crítica ao sistema de poder da 

ONU como um todo. O Brasil reivindica mais transparência nas decisões e equilíbrio 

entre as potências, mais respeito a princípios e menos recursos aos diferenciais de 

poder e riqueza e mais recursos a diplomacia negociada das disputas. 

iii) Âmbito dos Novos Temas Transnacionais  nesse aspecto ocorrem algumas mudanças 

significativas, principalmente em relação a década de 1980. A diplomacia brasileira 

abandonou a postura defensiva e se ajustou às expectativas da sociedade e aos 

objetivos do Estado, passando a receber mais pressão de grupos de interesses o que, de 

certa forma, expõe sua política de forma desproporcional à representatividade desses 

grupos na sociedade. Por exemplo, o Brasil é hoje muito mais vulnerável a 

julgamentos em torno da balança comercial do que a política de desenvolvimento da 

Amazônia, pelo menos para os grupos de pressão internos, ligados a área econômica e 

financeira. 

 Neste sentido, a escolha da temática das relações internacionais com o foco sobre o 

comércio exterior do Brasil de uma forma geral e do Rio Grande do Norte em particular, 

perpassa por toda essa discussão, uma vez que grande parte dos acordos comerciais entre 

países e blocos econômicos é resultado das discussões políticas pretéritas, inseridas na 

temática das relações internacionais. 

 O caso brasileiro é significativo quanto a esta relação direta entre ampliação das 

relações internacionais com outros países e blocos econômicos e a ampliação das parcerias 

comerciais no mundo, como ficará evidenciada no decorrer deste estudo. 
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II. Procedimentos Metodológicos 

 

 Adotou-se como principal procedimento metodológico a análise bibliográfica da 

temática em discussão, aliada a uma análise documental de coleta e organização de dados 

relevantes ao trabalho. Subsidiariamente o resgate histórico do período em apreço foi 

escolhido por apresentar uma evolução significativa do movimento de comércio exterior, e 

por perpassar o atual governo em comparação com o governo imediatamente anterior. Assim, 

a luz dos resultados dessa comparação é possível identificar qual obteve mais êxito em sua 

política de comércio exterior. Cabe ressaltar que neste estudo, o êxito é entendido em termos 

de estreitamento nas relações internacionais com os blocos econômicos aqui selecionados, 

bem como em termos de resultados de elevação na corrente de comércio (exportação somado 

a importação) do país.  

 Os dados coletados juntos aos órgãos governamentais, em especial ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  MDIC, o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada  IPEA, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE e o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social  BNDES, passaram por procedimentos estatísticos 

de modo a permitir a elaboração de tabelas e gráficos demonstrando a evolução dos 

indicadores adotados nesta pesquisa. 

 O período de análise adotada, de 1999 a 2008, objetiva resgatar a última década das 

transações comerciais brasileiras, período este que perpassou dois Presidentes no Governo 

Federal, com visões políticas diferenciadas. E a escolha do Rio Grande do Norte como estado 

para uma análise mais atenta por ser este o lócus de realização da pesquisa e área de interesse, 

influência e trabalho do pesquisador. 

 

III. Organização do Trabalho 

 

 Este trabalho está organizado no formato tradicional. Além desta introdução, o 

primeiro capítulo traz o referencial teórico-

para o desenvolvimento do restante da pesquisa. Lá se encontram discutidos os principais 

conceitos que envolvem a questão do comércio exterior, bem como das questões relativas às 

relações internacionais. Neste caso em particular, optou-se por fazer, além de um resgate 
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conceitual, um apanhado histórico das ações e iniciativas adotadas pelos dois Presidentes 

eleitos que perpassaram esses dez anos de análise. É neste momento que se encontra a 

principal hipótese da pesquisa, pois na discussão da questão da autonomia, e do comparativo 

entre ambos os governos, observa-se que a opção do Governo Lula pela autonomia pela 

diversificação, ou seja, de estreitar as relações comerciais com diversos países e blocos 

econômicos surtiu melhores efeitos, em termos de corrente de comércio e saldos comercias 

positivos do que a opção anterior. Ou seja, durante o Governo de FHC optou-se por uma 

autonomia pela participação, que em suma não procurou estreitar relações comerciais com 

outros países e blocos que não os já tradicionais, como os Estados Unidos e Europa, cujos 

resultados foram anos de baixa corrente de comércio e déficits comerciais. 

 No segundo capítulo está organizado um balanço do Governo FHC, desde o primeiro 

mandato até o final do segundo. Embora no primeiro caso ultrapasse o período de análise 

desta dissertação, é fundamental seu resgate, dado que existe grande diferença na condução da 

política cambial entre o primeiro e o segundo mandato de FHC, tendo reflexos sobre as contas 

externas, em especial a balança comercial. Neste capítulo é traçado uma análise histórica do 

governo, com ênfase na questão do comércio exterior e das relações internacionais com os 

principais blocos econômicos do mundo, destacando com quais blocos o país obteve maior 

crescimento, seja em termos nominais, como também no crescimento relativo de participação 

de cada bloco em particular no total das exportações e importações brasileiras. 

 No terceiro capítulo é feito o mesmo trabalho realizado no capítulo anterior, porém 

voltado para o Governo Lula. Analisa-se a política econômica e as relações comerciais do país 

com os principais blocos econômicos, bem como um estudo das relações internacionais 

desenvolvidas no governo.  

 O quarto capítulo traz a análise do desenvolvimento do comércio exterior do Rio 

Grande do Norte, de 1999 e 2008, verificando quais foram os impactos das decisões do 

Governo Federal sobre o comércio exterior do estado, e se este acompanhou o ritmo de 

crescimento nacional, sejam em termos de exportações, importações e mesmo na relação 

comercial com os blocos econômicos selecionados. 

 E, por fim, são apresentadas algumas considerações do estudo em tela. 



36 
Relações Internacionais: o comércio exterior do Brasil e Rio Grande do Norte no período de 1999 a 2008 

 

 

CAPÍTULO I  ASPECTOS CONCEITUAIS E HISTÓRICOS DA TEMÁTICA DO 
COMÉRCIO EXTERIOR E DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
NO BRASIL 

 

 

 O estudo dos aspectos conceituais do Comércio Exterior é parte convergente e 

complementar de um conceito mais amplo, o das Relações Internacionais. Enquanto o 

Comércio Exterior, ou Comércio Internacional estuda a troca de bens e serviços através das 

fronteiras internacionais e territoriais do país, as Relações Internacionais abrangem o estudo, 

análise e interpretação das relações políticas, sociais e econômicas entre diferentes países, 

bem como das relações entre empresas transnacionais, organizações internacionais e das 

organizações não governamentais de abrangência internacional. 

 Logo, é imprescindível o levantamento desses conceitos para melhor compreender a 

evolução de todos os fatores envolvidos na relação de um país com os demais países do 

mundo e, no caso específico, as relações do Brasil com os principais Blocos Econômicos 

mundiais ao longo dos últimos 10 anos, de 1999 a 2008, que perpassaram por dois 

governantes democraticamente eleitos, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da 

Silva. 

 Neste sentido, o objetivo deste capítulo é resgatar a construção dos conceitos 

principais que envolvem toda a discussão em torno das Relações Internacionais, levando-se 

em consideração o resgate histórico, bem como dar um tratamento especial aos conceitos 

envolvidos no Comércio Exterior. O ponto de partida terá como base o levantamento teórico 

dos clássicos da teoria econômica, particularmente Smith com as vantagens absolutas e 

Ricardo, com a sua teoria das vantagens comparativas, onde são desenvolvidas as bases de 

grande parte das teorias ainda usuais nos estudos de comércio exterior, passando por uma 

abordagem mais ortodoxa com os neoclássicos, com suas contribuições e limites e fechando 

essa discussão com o resgate do conceito das vantagens competitivas e inovação. Finalizado 

este capítulo, desenha-se um tratamento mais minucioso dos conceitos, discussões e 

tendências em torno das Relações Internacionais contemporâneas, destacando os 

acontecimentos no Brasil ao longo dos últimos governos aqui tratados. 
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1.1 TEORIA CLÁSSICA DO COMÉRCIO EXTERIOR 

 

 Desde os clássicos da economia, boa parte da literatura está dedicada ao Comércio 

Exterior. Já em Smith, em A Riqueza das Nações3 (1996), defende-se a tese de que o 

comércio entre países é benéfico para ambos, desde que sejam feitos alguns ajustes nas trocas. 

Para o autor, os países deveriam se dedicar na produção daqueles produtos que lhes fossem 

mais eficientes, naquilo que eles fizessem de melhor, e trocar pelos produtos de outros países 

que igualmente fariam o mesmo, ou seja, cada país deveria se especializar e produzir somente 

aqueles produtos que lhes fossem mais produtivos, conceituada como vantagens absolutas. 

Tal medida, contudo, levaria inevitavelmente a uma divisão internacional do trabalho. É a 

ampliação do conceito da divisão do trabalho já defendida pelo autor, pois quanto mais 

especializado um trabalhador, maior será sua produtividade e produção. 

 De acordo com Bado (2004), o comércio exterior baseia-se em diferenças absolutas 

de custos de produção. Por intermédio do comércio internacional, um país exporta as 

mercadorias que consegue produzir mais barato do que os demais e importa aqueles produtos 

cuja produção interna seria mais cara, é a chamada teoria das vantagens absolutas. 

 Segundo Napoleoni (1983), a restrição ao comércio exterior só promove a retração 

do crescimento econômico, uma vez que seu argumento considera que só é possível haver 

ampliação do produto pelo aumento do capital, o que por sua vez ocorre pelo aumento da 

poupança, que é função do aumento do lucro. Em outras palavras, a restrição à importação de 

produtos mais baratos produzidos internacionalmente levaria ao uso ineficiente do capital 

para produzi-lo internamente, gerando a redução dos lucros e, por consequência, a própria 

retração do produto nacional. 

 No modelo de Ricardo (1985), ao contrário, o comércio exterior não amplia o 

crescimento econômico do país, apesar de acreditar que contribua fortemente para elevar o 

volume de mercadorias e a satisfação interna. 

O comércio externo, portanto, embora altamente benéfico para um país, na medida 
em que eleva o montante e a diversidade dos objetos nos quais o rendimento pode 
ser gasto, e na medida em que, pela abundância e barateamento das mercadorias, 
incentiva a poupança e a acumulação de capital, não tem nenhuma tendência para 
elevar os lucros do capital, a menos que as mercadorias importadas correspondam 
àquelas nas quais os salários são gastos. (RICARDO, 1985: 103). 

 

                                                           
3 Cuja obra foi inicialmente publicada em março de 1776. 
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 Elevar os lucros só é possível através da redução dos salários, e estes só cairão se os 

preços dos produtos de primeira necessidade também caírem, defende Ricardo, 

diferentemente de Smith, que credita o aumento do lucro ao crescimento do comércio 

internacional. Assim, Ricardo demonstra que cada país será levado a especializar-se não na 

produção de produtos que lhes garantem vantagens absolutas (como em seus exaustivos 

exemplos da troca entre o vinho português e os tecidos ingleses), mas naquelas que lhe 

garantem vantagens relativas. A especialização de cada país na exportação de produtos que 

lhes garantem vantagens comparativas. 

 Neste sentido, para Bado (2004), tal modelo necessita de alguns pressupostos, tais 

como: a existência de comércio entre dois países e com base em apenas dois produtos; a 

existência de apenas um fator de produção, o trabalho perfeitamente móvel no interior do país 

e imóvel internacionalmente; as diferenças tecnológicas entre países explicam as diferentes 

estruturas de preços relativos nos vários países; uma balança de comércio sempre equilibrada 

e custos de transporte tendendo a zero e finalmente com a existência de custos constante de 

escala. 

 Entretanto, os pressupostos citados pelo autor não necessariamente são fundamentais 

para a sustentabilidade teórica das vantagens comparativas, uma vez que, até os dias atuais, 

ele é ainda utilizado como argumento decisivo da divisão internacional do trabalho, mas 

principalmente em favor do livre comércio. Na realidade, ocorre que o livre comércio 

intensifica e agudiza a divisão internacional do trabalho, onde países mais adiantados 

tecnologicamente exportam novos padrões de consumo aos países menos desenvolvidos, 

criando demanda para seus produtos e estimulando a produção de matérias-primas e insumos 

por parte destes. 

 Singer (1985) estabelece alguns pressupostos importantes para a perfeita 

compreensão da teoria de Ricardo, e da sua relação e consequência quando aplicado entre 

países desenvolvidos e não desenvolvidos industrialmente, como na passagem abaixo: 

De fato, os pressupostos da Teoria das Vantagens Comparativas só se realizam 
quando o comércio se dá entre países de grau compatível de desenvolvimento. 
[Entretanto] para a Grã-Bretanha dos dias de Ricardo, a superioridade do seu 

consequência, ela [Grã-Bretanha] pode abastecer-se em condições favoráveis de 
alimentos e matérias-primas nos países pouco ou nada industrializados. (SINGER, 
1985: XXV). 
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 Na passagem a seguir, Singer complementa sua análise da teoria de Ricardo, agora 

sobre o ponto de vista dos países não-desenvolvidos e da própria relevância da teoria nas 

discussões sobre comércio exterior atualmente, como segue: 

A Teoria das Vantagens Comparativas também foi aceita nos países não-
desenvolvidos; o livre-cambismo levou-os a se especializarem na produção primária 

 o que retardou bastante sua industrialização. O embate entre livre-cambistas e 
protecionistas, no plano teórico e prático, prossegue até hoje nos países capitalistas. 
Diversas outras teorias do comércio internacional têm sido propostas, mas a 
abordagem ricardiana continua sendo o ponto de partida clássico das discussões. 
(SIGNER, 1985: XXV). 

 

 Mesmo considerando o grande efeito e influência que a Teoria das Vantagens 

Comparativas teve no mundo, particularmente nos países não-desenvolvidos, com sua adesão 

franca e pouco crítica, deve-se ter em mente que no período de Ricardo praticamente todos os 

países ditos não-desenvolvidos eram colônias e, por conseguinte, as decisões sobre sua 

produção eram exógenas. Em outras palavras, eram determinadas pelos países colonialistas, 

como a própria Grã-  

 No século XIX a Inglaterra se tornou 

seus produtos manufaturados e convertendo-se em grande importador de alimentos e 

matérias-primas, consolidando a liberação do comércio, revogando a Lei dos Cereais (1848) e 

Como consequência, nas duas décadas seguintes cerca de 30% das 

exportações mundiais foram da Grã-Bretanha, tendo os Estados Unidos seu grande 

parceiro BADO, 2004: 7). 

 Guimarães (1997), por sua vez, vê as vantagens absolutas de Smith e as vantagens 

comparativas de Ricardo não como conceitos essencialmente excludentes, mas 

complementares. O rigor analítico para o entendimento do padrão das trocas internacionais 

sugere que a busca das empresas ou países de vantagens absolutas no mercado internacional é 

motivada pela obtenção de rendas extras pelo monopólio das inovações. Já o processo de 

difusão internacional de novas técnicas e novos produtos, ao erodir as vantagens absolutas 

ajustando preços e custos, cria sustentabilidade para as trocas internacionais com base nas 

vantagens comparativas.4 

 Portanto, afirma o autor, o grande mérito de Ricardo foi de trazer a questão do 

progresso técnico para a ordem do dia, interpretando-o como o resultado da introdução de 

                                                           
4 Muito embora sua preocupação esteja voltada para as questões relativas ao padrão de trocas internacionais, 
particularmente no tocante a defasagem tecnológica no comércio internacional. 
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máquinas no sistema econômico, que substituem outros equipamentos menos adequados e 

desempenham mais eficientemente as tarefas anteriormente desempenhadas manualmente 

(portanto, menos eficiente no uso dos recursos) pelos trabalhadores. 

 

1.2 AS TEORIAS EM TORNO DAS VANTAGENS COMPARATIVAS 

 

1.2.1 A teoria de Heckscher e Ohlin para o comércio internacional 

 

 A literatura econômica elegeu o trabalho de Eli Heckscher e Bertil Ohlin como os 

primeiros esboços da teoria ortodoxa (neoclássica) sobre o comércio exterior, o que ficou 

conhecida como a Teoria de Heckscher-Ohlin, ou teoria da proporção de fatores. 

 Em Ricardo (1985), sua teoria tinha como base o pressuposto de que todos os bens 

finais são comercializáveis entre os países, exceto pelos bens primários, capital e trabalho, 

que eram móveis entre os diferentes setores da economia nacional. Entretanto, para 

Heckscher-Ohlin, essa imobilidade dos fatores poderia gerar ineficiência ao sistema 

econômico. Para os autores, portanto, o comércio internacional existe justamente para 

promover a mobilidade dos fatores, podendo, inclusive, promover a equalização dos preços 

dos insumos, tanto absoluto quanto relativos, retomando ao uso eficiente dos recursos no 

sistema econômico (BADO, 2004). 

 O argumento da tese de Heckscher-Ohlin, em linhas gerais, consiste em determinar 

que um país que possui grande oferta de um determinado recurso, que é superior a existência 

de outros recursos, será abundante naquele recurso. Neste sentido, esse país tenderá a produzir 

mais bens que utilizem tal recurso mais abundante. Os países, desta forma, tendem a exportar 

bens intensivos nos fatores cuja oferta é mais abundante. Em outras palavras, um país fará a 

troca de fatores abundantes por fatores escassos. A troca dos produtos, portanto, substitui a 

troca dos fatores de produção. (KRUGMAN e OBSTFIELD, 2005). 

 A teoria da dotação dos fatores, apresentada por Heckscher-Ohlin, procura explicar a 

especialização das nações. Entretanto, conforme interpretação de Bado (2004), outros 

aspectos relevantes das transações internacionais ficam negligenciados, como por exemplo, os 

fenômenos da concorrência imperfeita (concorrência monopolista, oligopolista) bem como as 

barreiras a entrada, tão comuns no que se refere ao comércio internacional. Outros pontos 
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também deixaram de ser considerados, como no caso dos planos de longa duração das 

empresas, grupos econômicos e nações, que se esforçam para criarem as estruturas 

necessárias para a produção e a troca, assim buscam adaptar-se as dotações dos fatores de 

Os estados nacionais sabem 

perfeitamente que a natureza pode ser dominada, a mobilidade dos fatores dominada, e que 

nenhum mecanismo confecciona automaticamente o mercado mundial; subordinam muito 

conscientemente as receitas da troca mercantil ao interesse de suas nações PERROUX in 

BADO, 2004: 08). 

 Como mostrado por Bado (2004), e confirmado por Coutinho (2005), essa teoria 

influencia na elaboração de boa parte das políticas públicas no tratamento das questões 

relativas ao comércio internacional, alterando a vantagem comparativa do país a partir de 

adoção de medidas intervencionistas, tais como: redução da carga tributária; redução das taxas 

de juros; controle de salários; concessão de subsídios; financiamentos à exportação; entre 

outros. Tudo pensado de forma a reduzir os custos relativos das empresas nacionais em 

relação aos concorrentes de outros países. 

 Para Krugman e Obstfield (2005) existem, pelo menos, três fatores recentes no 

comércio entre os países que dificultam a adoção inconteste desse pressuposto teórico, 

enfraquecendo ainda mais as explicações tradicionais sobre os padrões de comércio entre 

países, que são: 

a) o crescente comércio de produtos cuja produção envolve proporção de fatores 

semelhantes; 

b) a existência de um grande volume de comércio internacional entre países com 

níveis semelhantes em termos de industrialização e de dotação de fatores e; 

c) com o surgimento e crescimento das empresas transnacionais, criou-se um novo 

tipo de fluxo comercial internacional, ou seja, a importação e exportação entre 

diferentes subsidiárias de uma mesma firma. 

 Para Coutinho (2005), outros problemas decorrem dessa teoria, ocorrendo mais 

especificamente dos seus próprios pressupostos, tais como a inexistência de economias de 

escala e a homogeneidade da tecnologia empregada no processo produtivo e nos próprios 

produtos. 

Como pode ser facilmente observado, na maioria das vezes a inexistência de 
economias de escala nas indústrias; a mudança tecnológica é constante e se dá 
através de inovações por parte das empresas individuais, fazendo com que haja 



42 
Relações Internacionais: o comércio exterior do Brasil e Rio Grande do Norte no período de 1999 a 2008 

 

 

emprego de tecnologia diferente até mesmo dentro da mesma indústria; e há 
diferenciação na grande maioria dos produtos. (COUTINHO, 2005: 105). 

 

 Além dessas questões, as variações de custos se mostram muito diferentes para 

indústrias que utilizam muitos recursos naturais, tecnologias comuns e mão-de-obra pouco 

qualificada em relação a outras que adotam tecnologias avançadas e empregam uma mão-de-

obra muito qualificada e, portanto, apresentam produtividades bem distintas. Assim, na 

medida em que esta teoria passou a ter maior relevância, também passou a ser questionado 

por outros teóricos que trataram com mais propriedade as demais questões da teoria de 

comércio de produtos industrializados, como as economias de escala, demanda, os ciclos do 

produto e a concorrência monopolística, como demonstrada a seguir. 

 

1.2.2 Economias de escala, demanda, ciclos do produto e a concorrência monopolística 

 

 Economias de escala existem quando os custos diminuem à medida que se expande a 

escala de produção, ou seja, quando há custos médios decrescentes. A característica comum 

entre várias curvas de custo médio de longo prazo apresentadas na literatura é a existência de 

um segmento decrescente, o que sugere economias de escala, e a presença de uma escala 

mínima eficiente (EME), onde estas economias de escala se esgotam. Existem as economias 

de escala ditas reais que ocorrem quando o fator que as explica é a redução na quantidade de 

fatores produtivos utilizados quando há um aumento da produção, e as economias de escala 

pecuniárias, onde o fator que as explica é a redução no preço pago pelo insumo, ou seja, os 

preços dos fatores de produção decrescem com o aumento das quantidades produzidas e não a 

quantidade consumida de insumos por unidade de produto (LOOTTY e SZAPIRO, 2002). 

 De acordo com Coutinho (2005), a teoria que tem como base as economias de escala 

afirma que os custos da firma ou do mercado são reduzidos na medida em que maiores 

quantidades de produtos são fabricados, levando a formação de um mercado onde as firmas 

passam a deter algum grau de poder de mercado. Ou seja, cada país tenderia a se dedicar a 

produção de uma determinada variedade restrita de bens, beneficiando-se dos retornos 

crescentes de escala, ao mesmo tempo em que não sacrificaria a quantidade e possibilidade de 

acesso a outros produtos disponibilizados por outros países. Assim, países em níveis 

semelhantes de desenvolvimento teriam ganhos ainda maiores em estabelecer e aprofundar as 
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transações comerciais entre si, onde todos ganhariam com o comércio. Basicamente um 

retorno da teoria de Smith. 

 Segundo Coutinho (2005), o principal determinante da estrutura de demanda é o 

nível de renda per capita, isto é, aqueles países detentores de maiores níveis de renda per 

capita tenderiam a consumir produtos e serviços com maior nível de valor agregado (produtos 

mais sofisticados), quando comparado aos países com renda per capita menor. Isto ocorre 

porque, ainda segundo o autor, a teoria de Heckscher-Ohlin explica o comércio de produtos 

primários, enquanto o modelo de demanda se caracteriza na análise de produtos diferenciados 

pela qualidade. Assim, cada país limitaria sua produção interna aos tipos de bens que 

atendessem aquela faixa de qualidade e sofisticação proporcional à renda per capita interna, e 

isso se daria por três razões, especificamente: 

Pela dificuldade encontrada pelos empresários para descobrir a existência de uma 
demanda que não existisse domesticamente; pela falta de familiaridade com essa 
demanda, o que impediria a invenção de um produto com características desejadas; 
pela maior dificuldade de adaptar as qualidades dos produtos necessários para o 
êxito comercial, em virtude da distância do mercado. (COUTINHO, 2005: 105-106). 

 

 Ainda segundo Coutinho (2005), essa constatação traz uma consequência teórica 

importante, pois prevê que o comércio de produtos industrializados é maior entre países de 

renda semelhante. Ou seja, contradiz as considerações de Heckscher-Ohlin, que diziam 

exatamente o contrário, que o comércio seria mais intenso entre países com rendas 

diferenciadas. Em todo o caso, para os produtos com menores níveis tecnológicos, 

especialmente os produtos primários, observa o autor, o modelo de Heckscher-Ohlin ainda é 

observado. 

 A teoria do ciclo do produto foi inicialmente elaborada por Vernon, em 1972, 

segundo Pessoa e Martins (2007). A idéia base dessa teoria é a de que surgem novos produtos, 

estes se desenvolvem, atingem a maturidade, entram em declínio e, eventualmente, 

desaparecem. Em outras palavras, pode-se dizer que a inovação de produtos ocorre nas 

economias mais avançadas e desenvolvidas, uma vez que a alta especialização da mão-de-

obra proporciona vantagem comparativa ao desenvolvimento e a produção inicial, bem como 

pelo fato da demanda inicial aparecer naqueles países com níveis de renda mais elevados. 

 Coutinho (2005) complementa afirmando que a predisposição para um país 

desenvolver novos produtos, com maiores níveis de desenvolvimento tecnológico, não parte 

apenas e tão somente por uma questão de oportunidade. As inovações partem do 

conhecimento pretérito de engenheiros e executivos, que irão empreender todos os esforços 
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naquilo que presumem ser o foco da demanda, ou seja, nos países sede das empresas. Quando 

esta demanda se tornar internacional, passam num primeiro momento a exportar esses 

produtos, e na medida em que tais produtos não necessitam mais de alta tecnologia para sua 

produção, pode-se então migrar sua produção para outros países com menores níveis de 

desenvolvimento tecnológico, e que, por sua vez, passam a exportar para outros países mais 

ricos. 

 A abordagem da concorrência monopolista tem entre seus principais defensores, 

Krugman e Obstfeld (2005). Na visão deste autor, o principal instrumento para as empresas 

tornaram seus produtos dotados de uma maior diferenciação, na visão do consumidor, é 

através da inovação, que dá ao produto a capacidade de se destacar frente aos demais, 

aumentando assim a demanda sobre este produto. A inovação é, em último estágio, o 

resultado, por parte das empresas, dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento.  

 

1.3 A VANTAGEM COMPETITIVA, PRODUTIVIDADE E O PAPEL DA INOVAÇÃO 

 

 Os modelos até então analisados explicam pontos importantes da questão do 

comércio internacional, mas não abrangem outros pontos igualmente relevantes, como, por 

exemplo, algumas empresas de determinados países conseguem posição de destaque, ao passo 

que outros não atingem tal nível. Esse e outros aspectos formaram o ponto de partida das 

propostas levantadas por Porter (1989) que trouxeram novos elementos à interpretação do 

comércio exterior e das empresas e indústrias envolvidas nesse comércio. 

 Segundo Coutinho (2005), o único conceito relevante de competitividade de um país 

está associado ao de produtividade. Ou seja, é a produtividade que define o valor do que é 

produzido por unidade de trabalho e capital, e que depende ainda da qualidade e das 

características dos produtos e da eficiência no processo produtivo. O autor vai além, quando 

afirma que a produtividade é fator determinante para medir a renda per capita e, em última 

análise, a produtividade nacional.  

 Entretanto, nenhum país possui condições de ser competitivo em todos os setores da 

economia, uma vez que os recursos, sejam naturais ou humanos, são limitados, e as 

capacidades das pessoas diferenciadas entre si. Retomando as teorias de Smith e Ricardo, o 

autor indica que os países devam aproveitar seus recursos na produção daqueles produtos nos 
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quais são mais produtivos, e o comércio internacional proporcionaria a entrada de produtos 

que, internamente, são menos produtivos, ampliando assim a produtividade interna do país. 

O comércio internacional permite ao país aumentar sua produtividade, eliminando a 
necessidade de produzir todos os bens e serviços dentro do próprio país. Com isso, a 
nação pode especializar-se nas indústrias e segmentos nos quais suas empresas são 
realmente mais produtivas e importar os produtos e serviços em relação aos quais 
suas empresas são menos produtivas do que as rivais estrangeiras, aumentado dessa 
forma a produtividade média da economia. As importações, portanto, bem como as 
exportações são parte integrante do crescimento da produtividade. (PORTER, 1989: 
07 apud COUTINHO, 2005: 107). 

 

 Se por um lado as importações têm a capacidade de elevar a produtividade média do 

país, por outro, aparece também como elemento ameaçador do próprio crescimento da 

produtividade do país. O ingresso de produtos e serviços com maior produtividade do que os 

produzidos internamente expõem a indústria interna a níveis e padrões de concorrência com 

os quais ainda não estão em condições de competir, prejudicando assim as exportações bem 

como a própria qualidade de vida daquele país. (COUTINHO, 2005). 

 Porter (1989) não atribui as vantagens competitivas aos custos de mão-de-obra, às 

taxas de câmbio, juros, e às economias de escala. Para o autor, as empresas conseguem atingir 

níveis elevados em termos de vantagens competitivas por meio da elevação da produtividade, 

que só ocorre por meio das inovações, decorrentes de novas tecnologias, novos métodos de 

treinamento, novas abordagens de marketing, aprimoramento de métodos organizacionais, 

produtivos e gerenciais. Em outras palav uma elevada renda per capita está relacionada 

com a freqüência de inovações na economia. COUTINHO, 2005: 107). 

 Nesse aspecto, Porter toma emprestado o conceito da inovação Schumpteriana, 

através da destruição criadora promovida pela inovação, que pode fomentar a dinâmica da 

concorrência capitalista. Desse modo, a destruição criadora revoluciona incessantemente a 

estrutura econômica a partir de dentro, destruindo contínua e ininterruptamente o antigo e 

criando elementos novos, produtos novos, mercados novos. Nesse processo dinâmico, 

[...] qualquer inovação, nesse sentido amplo, é entendida como resultado da busca 
constante de lucros extraordinários, mediante a obtenção de vantagens competitivas 
entre os agentes (empresas), que procuram diferenciar-se uns dos outros nas mais 
variadas dimensões do processo competitivo, tanto os tecnológicos quantos os de 
mercado (processos produtivos, produtos, insumos, organização; mercados, clientela, 
serviços pós-venda). (POSSAS, 2002: 418). 

 

 A vantagem competitiva da firma inovadora é temporal, pois seus concorrentes irão 

buscar se igualar, seja por inovações, seja por imitação, reduzindo assim as vantagens dos 
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lucros extraordinários, até que todas as vantagens dos lucros extraordinários sejam diluídas no 

mercado. Assim, a firma é impelida a permanentemente inovar para manter uma posição 

monopolista em relação ao processo de inovação e na busca pelos lucros monopolistas. 

 Nesse aspecto, o conceito de concorrência Schumpteriana não é contrário ao 

conceito de monopólio Se bem sucedida, a busca de novas 

oportunidades, ou inovações em sentido amplo, deve gerar monopólios, em maior ou menor 

grau e duração. POSSAS, 2002: 419). 

 Porter (1989), quando em sua análise para a competitividade de uma nação, 

extrapola a interpretação Schumpteriana, pois este estabelece que os ciclos econômicos de um 

país são decorrentes do próprio processo cíclico das inovações. Para Schumpeter: 

Essas revoluções não são permanentes, num sentido estrito: ocorrem em explosões 
discretas, separadas por períodos de calma relativa. O processo, como um todo, no 
entanto, jamais pára, no sentido de que há sempre uma revolução ou absorção dos 
resultados da revolução, ambos formando o que é conhecido como ciclos 
econômicos. (SCHUMPETER, 1984 apud COUTINHO, 2005: 109). 

 

 Porter (1989) também constrói sua teoria das vantagens competitivas das nações com 

base no caráter dinâmico do capitalismo, fruto das inovações, porém para que um país tenha 

êxito no processo de competição internacional, ele precisa de quatro determinantes, chamados 

de Diamante Nacional, que são: a) A posição do país nos fatores de produção, como trabalho 

especializado; b) A natureza da demanda interna para os produtos ou serviços da indústria; c) 

Presença ou ausência, no país, de indústrias correlatas e indústrias fornecedoras que sejam 

internacionalmente competitivas e; d) Estratégia e estrutura das empresas, mais a natureza da 

rivalidade interna. 

 

1.4 AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO BRASIL, DE FHC A LULA 

 

 No decurso das últimas décadas, com o avanço e aprofundamento da globalização 

econômica, as barreiras entre o que se convencionou chamar de interno e externo para os 

países têm se mostrado cada vez mais difíceis de distinguir. Tal dificuldade impõe mudanças 

nas relações internacionais, que passam a ser baseadas em cada vez mais complexas redes 

governamentais e não-governamentais. 
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 Ao contrário do que se apregoava ao chamado início do modelo neoliberal, com a 

necessária redução do papel do Estado para a promoção do crescimento econômico de forma 

eficiente, o Estado, cada vez mais, passa a ser imprescindível, dado que, neste novo contexto 

de maior complexidade nas relações internacionais, estas passam a ser pautadas não somente 

dos diálogos entre Estados Nacionais, mas também entre Estados, Organismos Internacionais, 

empresas transnacionais, etc. Desta forma, o Estado funciona como instância interna de 

intermediação das instituições públicas com a população e instância externa de intermediação 

da nação com o mundo. (SALES, 2007). 

 

1.4.1 O neoliberalismo nas relações internacionais brasileiras 

 

 O ideário neoliberal foi absorvido de forma mais evidente no Brasil no início da 

 a despeito da adoção desse modelo, os resultados econômicos e sociais não foram 

os que efetivamente se esperavam5. 

 Neste ínterim, a sociedade dispunha de duas propostas contraditórias entre si: uma 

baseada no desenvolvimentismo, dando continuidade ao paradigma nacional, que durante 60 

anos colocou no desenvolvimento a ênfase do ideário e da agenda política e econômica do 

país; e, outra, o neoliberalismo, um chamado de fora, igualmente um conjunto de ideias, 

objetivos e padrões de conduta, cuja ênfase recaía sobre o aprofundamento da nova ordem 

econômica internacional, expressa comumente sob o termo da globalização. (CERVO, 2006). 

 O neoliberalismo não nasceu no Brasil ou na América Latina, mas foi concebido 

como uma proposta política de cunho monetarista, idealizada por organismos internacionais, 

tais como Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, a fim de reajustar a política 

econômica dos países latino-americanos e que, ao longo da década de 1990 foi ganhando 

espaço e adeptos em praticamente todos os países do continente americano, assim como em 

grande parte dos países do continente europeu e nos Estados Unidos. A idéia central era de 

do Estado e seu caráter social, ampliando a competição nacional e internacional (CERVO, 

2006). 

                                                           
5 Se os resultados esperados tivessem como base o crescimento econômico e o desenvolvimento social. 
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 Ainda de acordo com Cervo (2006), os primeiros defensores desse novo paradigma 

no Brasil, ainda no início dos anos 1990 foram, Francisco Rezek e Celso Lafer, ambos ex-

Ministros das Relações Exteriores durante os governos de Fernando Collor e Fernando 

Henrique Cardoso, respectivamente. Como exemplo da aceitação inconteste dos argumentos 

neoliberais, a citação a seguir de Francisco Rezek, em 1991, é categórica: 

Tinha razão Enrique Iglesias, ao qualificar os anos oitenta de década perdida para o 
desenvolvimento na América Latina. Enquanto os países desenvolvidos redefiniam o 
papel do Estado, liberando as forças de mercado, e revolucionavam os modos de 
produção, introduzindo progressos da ciência e da tecnologia e globalizando fluxos 
de capital, o continente latino-americano asfixiado por um estatismo endêmico e 
séria crise de endividamento, recorria a políticas monetárias e fiscais acrobáticas 
para compensar, sem êxito, a reduzida abertura de sua economia ao exterior, a 
defasagem tecnológica, a falta de capital e o imobilismo da capacidade produtiva. 
(REZEK, 1991 apud CERVO, 2006: 10). 

 

 A introdução desse ideário na política, na economia e na conduta nacional, assim 

como no restante do continente, não produziu os resultados econômicos nem os avanços 

sociais esperados por seus defensores. Como antídoto, os Estados Unidos, diante da 

ineficiência desses resultados propunha, não outro modelo de desenvolvimento, mas  o 

aprofundamento dos padrões neoliberais. Ou seja, criar condições de sustentação do 

desenvolvimento por meio do ordenamento jurídico e político estável, com transparência nos 

gastos públicos, criando, por fim, as condições de ampliação do setor privado. Essas 

propostas se traduziram em desregulamentação do capital financeiro, reformas da previdência 

social, entre outras medidas de orientação neoliberal. 

 Ainda de acordo com Cervo (2006), de todas as propostas do receituário neoliberal, 

duas ideias fundamentais tiveram grande aceitação e implementação em termos de políticas 

públicas.  

 A primeira, em substituição ao crescimento econômico, a elevação da estabilidade 

monetária como valor supremo e objetivo fundamental da política econômica, quase em 

termos dogmáticos. Esse tratamento trouxe grandes repercussões sobre a economia de uma 

forma geral, mas também sobre as relações internacionais em particular, por dar prioridade 

máxima para algumas medidas, tais como as metas de inflação, política de juros, elevação da 

carga tributária, superávit fiscal igualmente elevado, contração da massa salarial, e deixando 

de levar em consideração aspectos importantes na relação do Brasil com outros países.  

 A segunda idéia fundamental tinha relação com a primeira: as privatizações. Tal 

medida terminou sendo confundida com a globalização, uma vez que se tratava da alienação 
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dos ativos nacionais às empresas estrangeiras como um instrumento moderno de introdução 

definitiva do país à globalização. 

 Essa visão econômica não obteve aceitação incondicional da sociedade, e muito 

menos dos fatos e consequências por ela gerados. As duas principais crises que abateram o 

governo FHC, a desvalorização do Real em 1999 e a energética em 2001 revelaram os limites 

desse modelo e reforçaram as críticas da sociedade, a despeito daqueles que defendiam 

aprofundamentos de algumas reformas, particularmente a previdenciária e a trabalhista. Isto 

implicaria na redução e eliminação de direitos e conquistas sociais, como forma de promover 

o desenvolvimento econômico e social expresso no neoliberalismo. 

 Em 2001, o então Presidente Fernando Henrique Cardoso confirmou sua coerência 

em termos de política exterior com os rumos da política econômica vigente, ao expor que sua 

visão de política externa havia sido comandada seguindo três mudanças internas: a 

consolidação da democracia, abertura econômica e estabilidade monetária. Assim, a política 

externa passou a se condicionar por estes aspectos (CARDOSO, 2001). 

 Segundo FHC, os resultados práticos em termos econômicos das medidas 

implementadas pelo governo promoveram o aumento da competitividade e o aprimoramento 

A maior abertura de 

fluxos externos de bens, serviços, capital e tecnologia contribuiu para uma maior 

reestruturação abrangente de nossa base produtiva. Nossas empresas tornaram-se mais 

competitivas. CARDOSO, 2001: 07). 

 Embora internamente, para FHC, a política econômica implementada dava os 

resultados esperados, externamente ainda pairavam alguns incertezas, a exemplo do caso dos 

até onde poderemos ir 

na direção de crescentes fluxos transnacionais e de uma interdependência internacional cada 

vez maior sem o desenvolvimento proporcional de estruturas de governo? Não existe a caso 

um déficit de governo...? Esta é, para o 

Brasil, uma séria razão de preocupação, na medida em que os ganhos que resultam do 

processo de globalização podem desperdiçar-se  ou, se não desperdiçar-se, serem 

distribuídos de forma desigual, em virtude da insuficiência da cooperação e da coordenação 

no plano internacional. CARDOSO, 2001: 08). 

 No entanto, é preciso reconhecer que as medidas adotadas no país levaram, 

necessariamente, a maior movimentação dos fluxos financeiros e para uma maior 
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concentração de riqueza e poder nos países desenvolvidos. Nesse sentido, o estabelecimento 

de uma política externa voltada para condutas criadas e estabelecidas fora das fronteiras 

nacionais gera inconsistências em razão da adequação das próprias condutas diferenciadas. 

 

1.4.2 O desenvolvimentismo nas relações internacionais brasileiras 

 

 O desenvolvimentismo brasileiro, após seus nas décadas anteriores, 

particularmente nos idos de 1960 e 1970, fora substituído pelo neoliberalismo da década de 

1990. Embora tenha auferido grande aceitação por parte dos principais agentes públicos no 

período, os resultados econômicos e sociais apresentados não conseguiram agregar maior 

adesão por parte da opinião pública, principalmente durante os poucos anos do governo de 

Fernando Collor e de suas ações no campo monetário. 

 Segundo Hirst e Pinheiro (1995), após uma fase inicial de dinamismo, e a 

substituição do modelo desenvolvimentista em razão da rápida implementação de políticas 

liberalizantes, a exemplo de outros países latino-americanos como o Chile, o México e a 

Argentina, a capacidade de ação de Collor de Melo viu-se constrangida pela crise política 

deflagrada no primeiro ano de mandato.  

Do amplo pacote de reformas econômicas, envolvendo abertura comercial, 
liberalização de investimentos, privatização de empresas estatais e renegociação da 
dívida externa, apenas pôde-se manter em marcha as novas determinações no campo 
de comércio exterior. (HIRST e PINHEIRO, 1995: 7). 

 

 Ainda segundo os autores acima, a incapacidade do Governo em conduzir as 

negociações necessárias com a sociedade brasileira, no campo político e econômico, visando 

o processamento de uma reforma dessa natureza, o resultado foi um impasse político sem 

igual na história recente do Brasil, que culminou com o afastamento do presidente dois anos 

após a sua posse. Nesse contexto, 

A crise e o desmoronamento do governo Collor comprometeram profundamente o 
ideário neoliberal das elites brasileiras. Observa-se então um recrudescimento de 
posturas neodesenvolvimentistas que procuraram influenciar a condução tanto de 
assuntos domésticos quanto internacionais (HIRST e PINHEIRO, 1995: 8). 

 

 Após a saída de Fernando Collor, assume a presidência do país Itamar Franco; e no 

novo governo perdeu-se o ímpeto no avanço do neoliberalismo com a promoção renovada do 

pensamento desenvolvimentista e a valorização do nacional. Em meio ao grande debate 
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interno sobre a estratégia de inserção internacional do país, a política externa proposta pelo 

Governo Itamar Franco estaria voltada para os interesses nacionais e o consequente 

desenvolvimento do país e a afirmação dos valores democráticos. A idéia do desenvolvimento 

como vetor das relações internacionais reconquistou aos poucos seu espaço ora perdido na 

política nacional de Fernando Collor. 

 No debate que se estabeleceu entre neoliberais e desenvolvimentistas, o conceito de 

substituição de importações emerge no centro das discussões. Para os neoliberais, o modelo 

de substituição de importações foi uma das razões para o grande atraso do desenvolvimento 

do país, pois tal modelo era responsável pelo estatismo, pela instabilidade monetária e pelo 

isolamento internacional do Brasil. Para a outra corrente, o modelo em questão não era o de 

substituição de importações, mas sim o paradigma do desenvolvimentismo, uma vez que 

aquele era uma consequência, como ocorreu com vários outros países capitalistas em 

determinado momento de sua maturação econômica. Em outras palavras, a substituição de 

importações não se constituía num modelo em si, mas uma ferramenta imprescindível para a 

consolidação do mercado interno e do próprio desenvolvimento tecnológico e, 

consequentemente, do crescimento econômico nacional. 

Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores em 1992-93, discordava das 
interpretações negativas acerca do modelo de substituição de exportações. Porque 
fora concebida por economistas da Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (Cepal) para dar coerência à política industrial brasileira que assegurou 
durante décadas um ritmo de crescimento em torno de 8% ao ano, dotando o País de 
parque industrial diversificado e assegurando o progresso geral. (CERVO, 2006:15). 

 

 Entretanto, quando FHC assume a condução do Ministério das Relações Exteriores 

no governo de Itamar Franco, suas dúvidas refletiram a heterogeneidade da sociedade 

brasileira. Por um lado, alguns setores viam com grande entusiasmo o fato de adotarmos os 

padrões orientados pelo mainstream, enquanto outros segmentos resistiam à adesão ao 

modelo de globalização imposto pela nova ordem econômica internacional (CERVO, 2006). 

 O então ministro FHC não se desvencilhou do conceito e de algumas medidas 

práticas que haviam mantido o desenvolvimento como vetor da política exterior, como havia 

determinado o Presidente Itamar Franco. Contudo, FHC estabeleceu a segunda premissa em 

sua ação como Ministro: o governo garante a estabilidade monetária, a abertura comercial e a 

regulação proposta pelos Estados Unidos, e o setor externo estimula o desenvolvimento com 

investimentos, empresas e tecnologias, todas externas. Mas os países desenvolvidos não 

pensavam e agiam desta forma, uma vez que:  
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mercados do norte e por outras medidas unilaterais pelas quais os países ricos 
discriminavam os países em desenvolvimento: altas taxas de juros; restrições à 
transferência de tecnologia; baixo fluxo de capital para o sul. (CERVO, 2006: 17). 

 

 Segundo ainda Cervo (2006), quando Fernando Henrique assume a presidência, 

aprofunda ainda mais os temas que defendia enquanto ministro. Suas ações externas 

permitiam que três fatores não condizentes com o desenvolvimento passassem a fazer parte da 

economia brasileira: endividamento, transferência de renda ao exterior e alienação de 

empresas brasileiras, com interrupção de geração própria de conhecimento e de tecnologia. 

 

1.4.3 A competição internacional nas relações internacionais do Brasil 

 

 Para Cervo (2006), desenvolvimentismo e neoliberalismo mostraram-se como duas 

tendências de fundo da política exterior e das relações internacionais no Brasil entre os anos 

de 1990 e 2002. Contudo, uma terceira tendência, a competição internacional, surgiu entre as 

duas, de modo a limitar-lhes os efeitos sobre a economia brasileira. Se por um lado, a visão do 

desenvolvimentismo moldou as relações internacionais do país por mais de 30 anos, 

fortalecendo o mercado interno; por outro lado, em função do forte protecionismo reduziu o 

dinamismo da competição internacional. A decisão do governo FHC, com base no modelo 

neoliberal, por sua vez, exacerbou e abriu desmedidamente a economia nacional a este novo 

paradigma, sem, contudo, preparar satisfatoriamente a economia ao que estaria por vir. 

 Em 1996, o Presidente Fernando Henrique Cardoso reconhecia  que o capital havia 

se democratizado, que as empresas haviam migrado das mãos dos capitalistas para as mãos 

dos gerentes6, o processo produtivo tornara-se mais intensivo em conhecimento e menos em 

capital, ou seja, a desigualdade não era mais fruto da exploração capitalista, mas consequência 

direta da incapacidade de adaptação aos novos padrões de produção que exigia a economia 

globalizada. (CARDOSO, 2009). 

 Cervo (2006) destaca que esse tipo de pensamento era comum aos dirigentes 

neoliberais da América Latina na década de 1990. Contudo, salienta, o Brasil conseguiu 

distanciar-se minimamente da competição do seu sistema produtivo, ao evitar sua alienação 

completa, preservando assim sua vocação industrial, fruto, diga-se de passagem, da 

                                                           
6 ra que houvesse  
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disposição de empresários e trabalhadores em impor limites, por meio de pressão, aos ímpetos 

do neoliberalismo de parte dos dirigentes brasileiros. 

 Cervo (2006) destaca ainda as percepções de Celso Amorim, manifestadas em 1994, 

no qual sugeria que o país transitava de um modelo de substituição de importações para um 

 

 O primeiro modelo foi duramente abalado com a crise da dívida externa na década 

de 1980 e estava sendo corrigido, ainda naquela década, por medidas de liberalização e na 

década seguinte aprofundada com a abertura econômica proporcionada pelo governo de 

Fernando Collor de Melo, cujas tarifas sobre importação foram reduzidas significativamente 

em 1993. Com o governo de Itamar Franco, as tarifas de importação foram corrigidas, assim 

como acelerou a integração com o MERCOSUL em termos regionais e estabeleceu maiores 

níveis de negociação nos fóruns internacionais.  

 Ainda segundo Cervo (2006), esses cuidados eram fundamentais porque os países 

centrais, idealizadores do liberalismo passaram a adotar medidas protecionistas, qualificadas 

antidumping, proteção agrícola, quotas de importação, 

ões voluntárias de 

-etiquetagem, regras preferenciais nos 

blocos que impuseram controles de origem para vários setores da economia, entre outros.  

 O segundo, por seu turno, exigia o reforço do regionalismo e do sistema multilateral 

de comércio, fundamental ante as salvaguardas estabelecidas pelos países desenvolvidos. 

ao 

Brasil convinha uma 'especialização dinâmica', que lançasse sobre a arena global seus 

nichos de competitividade.  

 O governo FHC, contudo, seguiu firme na estratégia do aprofundamento do modelo 

neoliberal. Sua política de globalização estabeleceu ao Estado sua conversão em variável 

dependente dessa força aglutinadora que eliminou, segundo ele, a dicotomia centro-periferia. 

O desenvolvimento é visto como resultado das mudanças da política exterior em direção a três 

objetivos novos, que são: democracia, abertura crescente da economia e estabilidade 

econômica. Em outras palavras, substituíram-se conceitos concretos de desenvolvimento, 

como o reforço do núcleo empresarial nacional, inovação tecnológica e a conquista de novos 

mercados para produtos de maior valor agregado (apenas para citar alguns) e rebaixou sua 
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importância estratégica para o país a uma simples variável dependente da globalização. 

(CERVO, 2006). 

 Para Cervo (2006), todas as medidas adotadas durante o governo FHC resultaram no 

distanciamento relativo do comércio exterior do Brasil com os países do Oriente Médio, 

África, Japão, China, Rússia e o Leste Europeu e o MERCOSUL, em troca de uma tentativa 

de aproximação frustrada com os países desenvolvidos da Europa e com os Estados Unidos, 

como será visto adiante. 

 

1.4.4 Ruptura ou aprofundamento de um modelo? 

 

 Na visão de Cervo (2006), a partir da mudança de governo com a eleição de Luís 

Inácio Lula da Silva em 2002, ocorre uma mudança na condução do comércio exterior e nas 

relações internacionais do país. Propunha-se agora a retomada do Estado como indutor do 

desenvolvimento econômico e social, ante a visão do Estado ineficiente e, portanto, um 

empecilho para o desenvolvimento, como pregava o governo anterior com base no ideário 

neoliberal. 

 Para Cervo (2006), a orientação do governo FHC teve quatro direções principais, que 

foram o multilateralismo, acreditando nas regras transparentes, justas e respeitadas por todos 

os países, assim como no comércio internacional os fluxos financeiros o meio ambiente e 

desenvolvimento e segurança e direitos humanos teriam soluções perenes no ordenamento 

internacional. A segunda direção foi a proteção do país a uma globalização que FHC chamava 

de assimétrica, cuja solução foi a promoção do MERCOSUL e de uma maior integração com 

os países da América do Sul. Uma terceira orientação foi a busca de aproximação com os 

Estados Unidos, cujo resultado foi o unilateralismo norte-americano, que colocava entrave ao 

ordenamento tão desejado por FHC. A última direção foi no sentido de uma maior 

aproximação com a União Europeia onde igualmente os interesses próprios do bloco 

dificultaram na maior interação. 

 O governo Lula, ainda segundo Cervo (2006) também orientou sua ação externa em 

quatro direções, porém com propósitos distintos do governo anterior. Na esfera multilateral, 

admitia que aquele suposto ordenamento harmonioso não existiria nas relações internacionais 

entre as grandes potências. O símbolo maior dessa nova conduta foi a criação do G-20, com 

forte influência brasileira, surpreendendo os países hegemônicos ao condicionar concessões 
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na área industrial e de serviços frente às concessões agrícolas, os subsídios e barreiras à 

entrada de produtos oriundos de países em desenvolvimento. 

 Uma segunda frente veio no sentido de atenuar a vulnerabilidade herdada do governo 

anterior, como na questão da dependência tecnológica, empresarial e financeira. Além de 

buscar fortalecer a economia nacional, buscou-se também promover negócios brasileiros no 

exterior. 

Pela primeira vez, concebia-se a internacionalização da economia brasileira como 
movimento de expansão de empresas no exterior, com apoio logístico do Estado. 
Por outro lado, o comércio, além de igualitário  troca real de oportunidades  
haveria de promover as contas externas à geração de superávit fiscal interno, 
resultaria a atenuação das dependências aprofundadas na era Cardoso. (CERVO, 
2006: 27). 

 

 Essa expansão das empresas no exterior com o apoio logístico do Estado pode ser 

confirmado pelo crescimento no número de Missões Empresariais e pela abertura de vários 

escritórios para promover negócios e a economia brasileira no exterior (MDIC, 2009c). 

 A terceira frente foi o aprofundamento das relações com os países da América 

Latina. Embora o governo FHC tenha iniciado essa aproximação, foi no governo Lula quando 

a ideia de construção de uma unidade política, econômica e também de segurança entre os 

países sul-americanos estiveram mais no centro das preocupações do Ministério das Relações 

Exteriores. Com a mudança no rumo político que abateu o continente com a eleição de vários 

presidentes oriundos de partidos de esquerda (e alguns de centro-esquerda), foi possível 

avançar (mas não concluir) na negociação da fusão dos dois blocos econômicos regionais, 

MERCOSUL e o Pacto Andino. 

 A quarta frente foi o avanço das relações internacionais com os países e blocos 

econômicos como o continente Africano, os países do Leste Europeu e a Rússia, a maior 

aproximação com a Índia, o Oriente Médio e países da Liga Árabe, bem como o estreitamento 

comercial com a China. Os resultados da implementação desses novos eixos na direção das 

relações internacionais brasileiras durante o governo Lula foram sentidos logo nos dois 

primeiros anos, conforme segue: 

Os dois primeiros anos do governo Lula apresentaram resultados que evidenciavam 
o esforço de remediar as contas externas. O déficit em transações correntes 
estimulava o crescimento da dívida externa durante a era Cardoso: em bilhões de 
dólares, correspondera a 18,3 em 1995, 23,5 em 1996, 30,4 em 1997, 33,4 em 1998, 
25,3 em 1999, 24,2 em 2000, 23,2 em 2001 e 7,6 em 2002. Em seu primeiro ano de 
governo, Lula obteve o primeiro superávit de 4,1 bilhões de dólares em 2003 e um 
segundo, em 2004, de 11,6 bilhões. Com isso, a herança da enorme dívida externa 
deixada por Cardoso começava a pesar menos nas relações econômicas 
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internacionais do Brasil. O saldo das contas externas deveu-se, sobretudo, ao forte 
incremento dos saldos do comércio exterior, 24,7 bilhões de dólares em 2003, 33,6 
em 2004. No início de 2005, o Brasil ultrapassou os cem bilhões de dólares de 
exportações anuais. Lula atenuava a vulnerabilidade externa e ao mesmo tempo 
relançava o crescimento econômico, que atingiu 5,2% em 2004. (CERVO, 2006: 
31). 

 

 Para Cervo (2006), toda essa mudança da condução das relações internacionais do 

governo Lula também passa por uma estratégia centrada na busca por uma maior autonomia 

frente aos demais países do mundo, particularmente os desenvolvidos. Alguns autores 

conceituam essa busca como sendo uma autonomia pela diversificação, enquanto no governo 

FHC essa autonomia ficou caracterizada como uma autonomia pela participação, como será 

melhor conceituada a partir do próximo item. 

 

1.5 DA AUTONOMIA PELA DISTÂNCIA À AUTONOMIA PELA DIVERSIFICAÇÃO. 

 

 Hermann (1990) afirma que mudanças na condução da política exterior de um país 

podem ser compreendidas como sendo um processo continuum, ou seja, parte de pequenos 

ajustes, passa por modificações de programas, e pode avançar até mudanças fundamentais no 

próprio comportamento do país no exterior. Os graus de mudança são analisados tomando 

como base a identificação de suas origens, agrupando-os em quatro fatores: líderes, 

burocratas, reestruturação doméstica e choques externos (VIGEVANI e CEPALUNI, 2007). 

 As mudanças com o objetivo de promover pequenos ajustes são aquelas que buscam 

imprimir maior ou menor clareza aos objetivos, como as que visam como serão encaminhadas 

em determinadas situações, como serão realizados e os propósitos por que certas medidas são 

tomadas e/ou executadas e apresentam um caráter quantitativo. As mudanças de programas, 

por seu turno, são alterações nos meios pelos quais um país busca atingir determinadas metas 

em sua política externa. Ou seja, são mudanças qualitativas envolvendo novos instrumentos 

de ação. Já as mudanças no comportamento do país no exterior é a forma mais extrema de 

mudança, redirecionando inteiramente a ação dos agentes nas negociações internacionais. 

 Ainda segundo Hermann (1990), essas mudanças são provocadas segundo orientação 

de diferentes agentes e eventos. Os líderes devem ter a convicção, o poder e a energia para 

fazer com que o governo mude de rumo completamente ou, pelo menos, modifique 

minimamente sua direção. No caso dos burocratas, que em princípio são mais avessos a 
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mudanças, é o líder que deve ser capaz de agregar em torno de si aqueles segmentos da 

sociedade dispostos a enveredar em suas propostas de mudança. Será a interação entre líderes, 

burocratas e a reestruturação doméstica apoiada por vários segmentos da sociedade que se 

chegará a legitimidade necessária para implementar as mudanças na condução da política 

externa que achar necessária. E os choques externos são as fontes de mudança que resultam 

em eventos internacionais dramáticos, sejam grandes transformações econômicas, políticas ou 

sociais e até militares. 

 Vigevani e Cepaluni (2007) admitem a dificuldade de medir a extensão das 

mudanças implementadas pelos diversos governos brasileiros que passaram ao longo das 

últimas décadas em razão de, em várias ocasiões, a passagem de um governo para o outro 

levava consigo elementos de mudança já em curso no seu bojo. Isto é, no final de um governo 

já estavam presentes elementos que passariam a ser mais nítidos a partir do governo, que os 

traz a superfície, dando visibilidade e importância maior. Os autores citam ainda alguns 

exemplos, a coalização construída com participação significativa do Brasil durante o governo 

do Presidente Lula do G-20, ou do próprio IBAS ou G-3 (Brasil, Índia e África do Sul) já 

estavam em curso no final do governo FHC, quando estes mesmos países se opuseram a um 

maior endurecimento das leis de propriedade intelectual. 

 Neste sentido, as modificações na política externa brasileira exigem a utilização 

combinada de diferentes níveis de mudança. A maior parte das mudanças recentes no Brasil 

se enquadra na idéia de mudanças de ajuste ou de programa, uma vez que as metas políticas 

nunca foram alteradas, dado que sempre estiveram pautadas no desenvolvimento econômico e 

social do país. 

 Diante desse quadro, considera-se que a política externa do governo FHC se pautou 

-se à 

do governo do então presidente José Sarney, enquanto que no governo do presidente Lula a 

 

 

1.5.1 Autonomia pela distância 

 

 A política econômica adotada até os anos de 1980 foi marcada pelo modelo de 

desenvolvimento aclamado como nacional-desenvolvimentista, que previa a existência de um 
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Estado forte, empreendedor e protecionista, cujo modelo de política externa tinha como 

ferramenta fundamental a substituição de importações. 

 A decadência do modelo desenvolvimentista a partir dos anos de 1970, com os 

choques do petróleo e a elevação dos juros internacionais, decretaram a mudança de rumo na 

condução da política econômica, e a década seguinte foi marcada por graves crises 

econômicas internas, terminando por impor uma nova condução na própria política 

econômica, assim como na condução da política externa. 

 Neste contexto de instabilidade econômica e política, vários setores da sociedade 

clamavam por mudanças na economia e por mais democracia ao país. A transição 

democrática marcou também a mudança na condução da política econômica e nas relações 

internacionais com o mundo, marcado pelo crescimento dos fluxos financeiros, de 

investimentos e de comércio. (VIGEVANI e CEPALUNI, 2007). 

Com as mudanças internas e internacionais decorrentes do fim da Guerra Fria, seria 
muito difícil para a política externa brasileira manter as mesmas diretrizes da 
política anterior. Em meio às transformações em curso, passou-se a procurar uma 
nova forma de dialogar com o mundo, por intermédio de estratégias formuladas em 
áreas centrais do governo, especialmente pelo Ministério da Fazenda e das Relações 
Exteriores. Nos anos 1990, a política externa ganhou destaque, dada a ênfase 
atribuída aos processos de integração regional, a abertura comercial e as negociações 
multilaterais. (VIGEVANI e CEPALUNI, 2005, apud VIGEVANI e CEPALUNI, 
2007: 285). 

 

 A partir do final da década de 1980, o país passou a defender uma política externa 

desenvolvimento com base na substituição de importações, na visão de mundo ainda 

carregada por temas de segurança, oriundo ainda de um mundo do pós-guerra. A participação, 

como será visto a seguir, inicia-se com a implementação das políticas liberalizantes da 

economia mundial de uma forma geral, e da brasileira em particular, com o início do governo 

Collor e aprofundada no governo FHC. 

 Em outras palavras, até 1988 os parâmetros da política externa adotados, quer seja 

sob os governos militares, quer seja pelos civis até então, davam ênfase às políticas 

protecionistas, voltadas para a ideia da autonomia pela distância. Nesta nova configuração 

internacional havia, portanto, a necessidade de incorporar na agenda externa brasileira a 

defesa dos direitos humanos, do meio ambiente, a transição democrática, os direitos sociais e, 
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na esfera econômica, a liberalização da economia, abertura econômica e aceleração da 

integração latino-americana (VIGEVANI e CEPALUNI, 2007) 

 

1.5.2 Autonomia pela participação 

 

 A partir do final da década de 1980 e início da década de 1990 o país passava a 

defender, com o fim das tensões entre Leste-Oeste, (ou entre as tensões existentes entre os 

países capitalistas e socialistas, a chamada Guerra Fria), uma política externa que mantém o 

desejo de autonomia, no entanto participativa. Nesse sentido, 

a autonomia se traduz por 

exprimem [a] tradição diplomática [brasileira]. (VIGEVANI e CEPALUNI, 2007: 
286). 

 

 Nessa nova formatação internacional pós Guerra Fria, passou-se a aderir a uma nova 

agenda externa voltada para temas como defesa dos direitos humanos, proteção ambiental, 

transição democrática, direitos sociais, liberalização econômica e integração comercial, entre 

outros. Em outras palavras, passou-se a dar atenção aos temas ambientais, 

econômicos/financeiros e sociais em detrimento aos temas relativos a segurança internacional, 

tão em voga nos anos anteriores. 

 Tais mudanças exigiram profundas transformações, inclusive, no próprio Ministério 

das Relações Exteriores, com a criação de departamentos para dar conta desses novos temas, 

pois prevalecia a tese de que o país poderia obter mais benefícios de um sistema internacional 

onde prevalecesse o princípio do livre-comércio, pois o aumento da capacidade competitiva 

advinda de um mundo com menores barreiras comerciais favorecia a integração ao comércio 

internacional, aumentando seus benefícios para a sociedade. 

No plano interno, nos anos 1990, diversas medidas foram adotadas em consonância 
com a inserção internacional: liberalização cambial, diminuição de subsídios a 
indústria, adoção de uma nova legislação sobre propriedade intelectual, maior 
liberalização das importações, relativa liberalização dos investimentos, privatização 
de empresas estatais e renegociação da dívida externa. (VIGEVANI e CEPALUNI, 
2007: 287). 
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 Tais medidas não foram adotadas de um só mandato, mas aprofundadas ao longo dos 

governos de José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, e finalmente chegam ao seu ápice 

com o governo de Fernando Henrique Cardoso.  

 Parte dos êxitos da política externa do país, principalmente no período FHC, tem 

relação com a existência parcial de um ambiente internacional cooperativo, onde se acreditava 

na possibilidade de uma democratização das instituições internacionais, particularmente na 

área comercial. Nesse sentido, Vigevani e Cepaluni (2007) creditam esse momento de 

renovação das instituições internacionais a administração do governo Clinton, dos Estados 

Unidos, onde os seis anos que coincidiu com o governo de FHC, procurou fortalecer regras e 

as instituições internacionais de negociação, seja a ONU, e a própria Organização Mundial do 

Comércio  OMC. 

 Com a mudança de governos nos EUA, passando a administração de George W. 

Bush ocorrem mudanças no panorama das relações exteriores, que trouxe novas dificuldades 

para o governo de FHC, principalmente após os atentados terroristas de 11 de setembro nos 

Estados Unidos. Com esse episódio, ocorrem uma mudança de ênfase norte-americana, onde 

as questões de segurança passavam a ter mais relevância do que o fortalecimento das 

instituições internacionais, a exemplo das várias medidas unilaterais adotadas, mesmo 

contrariando orientações da ONU, como no caso do ataque ao Afeganistão e Iraque pelo 

exército dos EUA. 

 A partir de então buscou-se, por parte do governo brasileiro uma maior aproximação 

a países como a China, Índia e África do Sul, assim como o aprofundamento das relações com 

o MERCOSUL-União Europeia tornando mais equitativo o diálogo com os Estados Unidos 

nas discussões sobre a criação da Área de Livre Comércio das Américas  ALCA. O caminho 

traçado no final do Governo FHC passou a ser objeto da política externa do Governo Lula e 

CEPALUNI, 2007: 290). 

 

1.5.3 Autonomia pela diversificação 

 

 O ambiente externo no início do governo Lula não se diferenciava daquele do final 

do governo FHC, entretanto internamente, o abandono do modelo desenvolvimentista 
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amparado pela substituição de importações parecia consolidado na sociedade. Havia, portanto, 

certo consenso quanto à necessidade de implementar no país uma política de promoção do 

avanço da internacionalização da economia de forma mais competitiva. Grande parte dos 

defensores das políticas desenvolvimentistas e industriais estava propondo novas abordagens 

fora do antigo modelo e do protecionismo. (VIGEVANI e CEPALUNI, 2007). 

 De forma geral, as principais mudanças percebidas, ainda segundo os autores, na 

condução da política externa foram: a) contribuição para a busca de um maior equilíbrio 

internacional, procurando minimizar os efeitos do unilateralismo, principalmente dos EUA; b) 

fortalecimento das relações bilaterais e multilaterais como forma a garantir mais participação 

do país nas negociações econômicas e políticas internacionais; c) consolidar as relações 

diplomáticas com demais países de forma a aproveitar as possibilidades de maior intercâmbio 

econômico, financeiro, tecnológico, cultura, etc.; d) evitar acordos cujos desdobramentos 

tivessem como resultado o comprometimento do desenvolvimento do país no longo prazo. 

 Essas condutas da política externa brasileira, adotadas ao longo do primeiro período 

do governo Lula (2003 a 2006), se desdobraram no seu segundo mandato (ainda em curso), 

em alguns pontos específicos, tais como:  

a) aprofundamento da Comunidade Sul-Americana das Nações (CASA); b) 
intensificação das relações entre países emergentes, como Índia, China, Rússia e 
África do Sul; c) ação de destaque na Rodada de Doha e na Organização Mundial do 
Comércio, assim como em algumas outras negociações econômicas; d) manutenção 
de relações de amizade e desenvolvimento das relações econômicas com os países 
ricos, inclusive com os EUA; e) retomada e estreitamento das relações com os países 
Africanos; f) campanha pela reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
visando um lugar de membro permanente para o Brasil; g) defesa de objetivos 
sociais que permitiriam maior equilíbrio entre Estados e populações (VIGEVANI e 
CEPALUNI, 2007: 292). 

 

 Todas essas ações, seja no sentido do aprofundamento das relações com os países da 

América do Sul, seja com os países em desenvolvimento geraram alguns frutos significativos. 

A preocupação do governo Lula em consolidar sua posição negociadora a partir das alianças 

SUL-SUL teve como resultado a formação do G-20, que expressa o grupo de países que 

buscam o fim dos subsídios agrícolas concedidos por alguns países e maior acesso aos 

mercados norte-americanos e europeus para seus produtos, assim como na formação do IBAS, 

composto por Índia, Brasil e África do Sul, que possui o mesmo espírito do G-20. Tudo parte 

integrante da estratégia da autonomia pela diversificação. 

 O entendimento do termo diversificação, identificado na política externa de Lula, vai 

além da busca de alternativas nas relações exteriores, pois significa também a capacidade de 
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significa intervir em 

questões que se referem a bens públicos internacionalmente reconhecidos.  entre os 

possíveis benefícios estaria o fortalecimento da posição de candidato a membro permanente 

do Conselho de Segurança da ONU e o reconhecimento internacional necessário para uma 

potência média VIGEVANI e CEPALUNI, 2007: 304) 

 A política externa do governo brasileiro, alicerçada na estratégia da diversificação, 

em parte é uma tentativa de acompanhar o desenvolvimento da geopolítica. O resultado desta 

estratégia do ponto de vista comercial demonstra que, no período de 1998 a 2005 as 

exportações do país apresentaram decréscimo de importância relativa dos mercados 

tradicionais (Estados Unidos, Europa, Japão, México, Canadá e MERCOSUL) passando de 

79,3% para 67,2% e um acréscimo junto aos chamados mercados não tradicionais, tais como 

China, Ásia-Pacífico, África, Europa Oriental e Oriente Médio, seu peso relativo passou de 

19,7% para 31,0% (VIGEVANI e CEPALUNI, 2007). 

 Vale salientar que, a despeito da afirmação acima, houve crescimento do comércio 

exterior nos últimos dez anos com os países do MERCOSUL, bem como da América Latina 

de uma forma geral. Embora considerados pelos autores referenciados acima como 

integrantes dos mercados tradicionais, os mesmos apresentaram forte crescimento ao longo 

dos anos, principalmente durante o governo do Presidente Lula, reforçando a tese da maior 

integração com os países da América do Sul, e, portanto, da estratégia da autonomia pela 

diversificação. 

 Vigevani e Cepaluni (2007) expõem as diferenças e semelhanças entre os governos 

de FHC e de Lula, no que se refere a política externa adotada por cada um dos governos 

brasileiros, conforme Quadro 1. 

Quadro 1  Diferenças e semelhanças entre a política externa de FHC e Lula da Silva 

TEMAS DA AGENDA 
POLÍTICA EXTERNA 

BRASILEIRA 
CONTEMPORÂNEA 

A PELA 
ERNO 

FHC 

A PELA 

GOVERNO LULA DA SILVA 

1. ALCA 

Apenas de não considerá-la prioritária 
para o Brasil, FHC tinha uma postura 
mais favorável à ALCA. A estratégia era 
atrasar as negociações apenas e apenas 
assinar o acordo se fosse favorável ao 
país. 

Passou-se a negociar de forma mais 
dura, argumentando-se que as 
negociações só prosseguiriam se as 
demandas brasileiras fossem atendidas. 
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2. Combate a Fome 
Internacional 

Tema não presente na agenda brasileira 
durante o governo de FHC. 

Ganhou destaque nos pronunciamentos 
internacionais do governo Lula, 
principalmente no início do mandato. 
Tentou-se a formal inserção na agenda 
internacional, com resultados 
discutíveis. 

3. Conselho de Segurança 
da ONU 

Desejava-se uma vaga de membro 
permanente no Conselho de Segurança 
da ONU, mas a diplomacia brasileira não 
investiu muitos esforços nesta 
empreitada. FHC chegou a declarar que 
preferia aprofundar a integração regional 
fazer parte do G-7 do que do Conselho. 

O ministro Celso Amorim expressou 
com mais firmeza o desejo de país de 
obter um assento permanente no 
Conselho de Segurança. A energia 
diplomática despendida foi 
considerável. Os custos da liderança 
brasileira no Haiti seriam uma tentativa 
de provar à Comunidade Internacional 
que o país tem condições de fazer parte 
do Conselho. 

4. Cooperação SUL-SUL 

A administração FHC privilegiou as 
relações com os países desenvolvidos, 
principalmente com a União Europeia e 
Estados Unidos. A aproximação com 
grandes países do Sul visava benefícios 
materiais, principalmente em setores 
comerciais. No final do segundo 
mandato, o governo buscou ampliar as 
relações com a China, Índia, Rússia e 
África do Sul. No caso do contencioso 
das patentes farmacêuticas contra os 
Estados Unidos, o Brasil aproximou-se 
da Índia e da África do Sul, mas não 
institucionalizou a parceria durante seu 
governo. 

A aproximação com os países do Sul 
ganhou destaque no governo Lula. 
Defendeu-se uma relação mais 
duradoura com os países em 
desenvolvimento, motivada por visões 
de mundo e pelas raízes ideológicas do 
Partido dos Trabalhadores , 
parcialmente coincidentes com a 
tendência existente em parte da 
diplomacia. Institucionalizou-se a 
parceria entre a Índia, Brasil e África do 
Sul, abrangendo uma séria de temas, 
como segurança comércio, intercâmbio 
tecnológico, com resultados ainda 
incertos. Na administração Lula da 
Silva, ganhou destaque a formação do 
G-20, grupo de países em 
desenvolvimento que visam a 
liberalização do comércio agrícola. Tal 
tipo de coalização tem o objetivo de 
reduzir as assimetrias. 

5. Estados Unidos 

A administração FHC pautou-se pela 
lógica da participação ativa na 
formulação de regimes internacionais, 
nas quais os norte-americanos tinham 
papel relevante. O presidente brasileiro 
desenvolveu relações pessoais com o 
presidente Clinton. No final da 
administração FHC, já na administração 
Bush e especialmente depois os 
atentados de 11 de setembro de 2001, o 
presidente passavam a criticar o 
unilateralismo norte-americano. Buscam-

Reconhecendo a importância dos 
Estados Unidos como país mais rico e 
poderoso do mundo, a política externa 
de Lula busca aprofundar as relações 
com grandes nações em 
desenvolvimento, e com algumas da 
União Europeia, visando reduzir as 
assimetrias de poder com a potência 
norte-americana. A busca de 
fortalecimento do MERCOSUL e a 
União Europeia também ampliou o 
poder de barganha do país ao 
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se nessa fase novas parcerias comerciais 
com grandes nações em 
desenvolvimento para contrabalançar o 
período comercial norte-americano. 

diversificar as opções estratégicas. 
Nesse contexto o governo Lula buscou 
evitar confrontos com os Estados 
Unidos. 

6. Integração Latino 
Americana 

O tema da integração regional sul-
americana, sobretudo o MERCOSUL, é 
central na agenda brasileira desde a 
democratização do país em 1985. Na 
administração FHC, o processo de 
integração regional era visto como um 
instrumento com o qual o Brasil poderia 
disputar um espaço político e econômico 
maior no mundo. 

O governo Lula mantém o interesse 
pelo MERCOSUL, acentuando 
fortemente o peso do projeto da 
Comunidade Sul-Americana das 
Nações (Casa). Há uma ênfase retórica 
em desenvolver-se a IIRSA. A 
integração estaria no topo da agenda do 
país. Na administração Lula da Silva, 
busca-se manter o equilíbrio nas 
relações com os países da região para 
capitalizar a aparente convergência em 
relação a integração e evitar agravar 
situações potencialmente conflituosas. 

7. Liderança Brasileira 

O governo FHC acreditava que a 
liderança não se proclama, ela deve ser 
exercida. Nesse sentido, o tema não 
recebia muito destaque em sua gestão. 

A administração Lula colocou não 
ostensivamente o tema no debate 
político brasileiro. O desejo de obter 
um papel de destaque na região entre os 
países em desenvolvimento foi 
introduzido e, em parte, tem-se 
constatado uma cobrança por parte dos 
países sul-americanos em relação ao 
Brasil. 

8. OMC 

De todos os fóruns de negociações 
comerciais em que o Brasil participou, a 
OMC foi a que recebeu maior atenção da 
administração FHC, principalmente por 
se acreditar que nesta instituição a 
assimetria de poder era reduzida pelo 
respeito às regras internacionais 
acordadas pelos Estados participantes. 

As negociações na OMC são 
consideradas fundamentais para o 
Brasil. Há a tentativa de assumir uma 
liderança mais pronunciada em 
coalizões SUL-SUL para alterar as 
relações de poder dentro da instituição. 

Fonte: Vigevani e Cepaluni, 2007: 323-324. 

 

 Diante do exposto é possível estabelecer uma relação muito estreita entre a política 

externa (relações internacionais) promovida por um país, no caso específico o Brasil, com as 

relações comerciais estabelecidas com o mundo. Isto é, na medida em que o Brasil ampliou 

sua política externa, de modo a agregar novos parceiros, ou estreitar as relações com aqueles 

que já existentes, promove uma maior interação comercial entre ambos. 
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 No caso específico brasileiro, com a adoção da estratégia da diversificação, 

implementada a partir do governo Lula, observa-se um crescimento significativo das relações 

comerciais com os países e blocos econômicos tradicionais, mas, sobretudo, com os blocos 

econômicos formados por países em desenvolvimento, como ficará evidente no decorrer deste 

estudo. 
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CAPÍTULO II  GOVERNO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO E AS RELAÇÕES 
COMERCIAS BRASILEIRAS COM OS BLOCOS ECONÔMICOS: 
1999 A 2002 

 

 

2.1 UMA BREVE INTRODUÇÃO 

 

 O objeto deste capítulo é discutir a evolução da relação comercial do Brasil com os 

demais Blocos Econômicos entre os anos de 1999 a 2002. Para tanto, é importante 

contextualizar previamente as principais ações do Governo de Fernando Henrique Cardoso 

em relação a sua Política Econômica ao longo de seus dois mandatos, uma vez que fazer um 

resgate histórico elucida as circunstâncias pelas quais passaram a economia nacional e 

descreve melhor sua relação com o mundo. Esse resgate é importante também para 

caracterizar melhor os dois momentos de FHC a frente do governo federal, dado que existe 

um momento de inflexão da passagem do primeiro mandato para o segundo no tocante a 

condução da política monetária, com a liberalização do câmbio, como será demonstrado a 

seguir. 

 Neste momento faremos uma investigação no que se refere à evolução do comércio 

exterior brasileiro com os blocos econômicos selecionados. Busca-se compreender quais 

foram aqueles que mais se destacaram em termos de absorção das exportações brasileiras, de 

quais blocos o Brasil mais importou, além de verificar o saldo da balança comercial auferido 

em relação a cada bloco buscando identificar sua importância relativa frente ao total das 

transações comerciais do país com o exterior. 

 A seleção dos blocos econômicos terá como base a classificação do IBGE publicada 

em 2002, composto pelos seguintes blocos: Mercado Comum do Sul  MERCOSUL, Pacto 

Andino, União Europeia  UE, Mercado Comum Centro Americano  MCCA, Tratado Norte-

Americano de Livre Comércio  NAFTA, Comunidade para o Desenvolvimento da África 

Austral  SADC, Comunidade dos Estados Independentes  CEI e a Liga Árabe. 
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2.2 POLÍTICA ECONÔMICA DO GOVERNO FHC: RESGATE HISTÓRICO 

 

 Este capítulo aborda a política econômica do governo FHC, particularmente o seu 

segundo mandato. No entanto, é mister fazer uma contextualização dos dois períodos em que 

FHC esteve a frente da presidência do país, uma vez que vários aspectos da política 

econômica do governo se mantiveram e muitos outros mudaram completamente entre os anos 

de 1999 a 2002, daí a relevância da análise inicial. 

 

2.2.1 A era FHC  algumas impressões do primeiro mandato 

 

 Para a perfeita compreensão dos acontecimentos e das estratégias da política 

econômica adotadas no governo Fernando Henrique Cardoso e dos seus reflexos sobre o 

comércio exterior brasileiro faz-se necessário trazer à tona as raízes de algumas medidas 

adotadas na primeira metade da década de 1990. A partir de 1994 com o lançamento do Plano 

Real, e mais efetivamente quando FHC assumiu o Governo Federal, estabeleceu-se como 

prioridade o combate à inflação, pois se acreditava que este era o principal obstáculo ao 

crescimento econômico do país7. Vale destacar que antes do Plano Real, vários outros  planos 

(Cruzado, Bresser, Verão, etc.) foram criados com o mesmo objetivo, mas nenhum obteve 

êxito de longo prazo, quando muito, temporário. 

 O primeiro mandato do Presidente FHC foi dominado pelo tema da estabilização 

econômica, traduzida aqui como a busca pela redução das taxas de inflação, que chegavam a 

alcançar perto de 80% ao mês em 1994 (GIAMBIAGI, 2005a). 

 Para Giambiagi (2005a), as medidas adotadas no Plano Real traziam algumas 

originalidades conceituais, a saber: creditar ao gasto público a principal causa para a inflação, 

uma vez que o componente inercial8 anteriormente defendido como a razão de ser do processo 

inflacionário brasileiro, passara a ser substituído pelo tamanho do gasto público; a estratégia 

para mitigar os efeitos do componente inercial com a Unidade Real de Valor  URV, que 

previa um período para o alinhamento dos preços pelo mercado, diferentemente dos antigos 

congelamentos, que sempre se mostraram ineficazes e ineficientes. 

                                                           
7 Visão aceita pelos defensores do mainstream econômico.  
8 Isto é, a inflação atual é a inflação passada mais a expectativa de inflação futura, cuja ferramenta usual era o 
mecanismo da indexação. 
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 Se por um lado, o Plano Real atingiu seu objetivo principal, que era o controle 

inflacionário, por outro os efeitos sobre as contas externas foram extremamente negativas. A 

política de estímulo às importações, como parte da estratégia do Plano Real para a promoção 

da estabilidade econômica se mostrou eficaz. Tal medida elevou a oferta interna e ajudou no 

controle dos preços e, por conseguinte, da inflação. Contudo, interrompeu um período de 

superávit na balança comercial e iniciou um período de grandes déficits nessa conta, como 

mostram os dados do Gráfico 2. Cervo (2002) vai além, afirmando que o Governo relegou 

para o segundo plano o comércio exterior, fazendo deste instrumento estratégico de 

desenvolvimento econômico, uma mera variável da estabilidade monetária. 

 A título de exemplo, pode-se afirmar que entre os anos de 1995 a 1998, o saldo da 

balança comercial se manteve permanentemente deficitário e com tendência de elevação, a 

despeito de um saldo bastante robusto em 1994, ao ano anterior aos efeitos do Plano Real, 

conforme ilustra o Gráfico abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Ipeadata, 2009. 
 Valores correntes em US$ (milhões) 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 2  Saldo da Balança Comercial Brasileira  1994 a 1998 

 Os Gráficos 2 e 3 são elucidativos quanto à opção governamental de priorizar o 

combate a inflação, que utilizou também o expediente de aumentar a competição interna 

através do aumento das importações. Se por um lado, o resultado foi positivo no tocante ao 

combate inflacionário, como dito anteriormente, por outro deu início a aceleração da dívida 

pública sem precedentes na história recente do país, como aponta (GIAMBIAGI, 2005a: 170): 

Além da piora da conta corrente associada ao comportamento da Balança Comercial, o 

financiamento do próprio déficit em conta corrente a partir de 1995 gerou um efeito de 

realimentação dos desequilíbrios  
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 Os saldos nas transações comerciais se tornaram deficitários mais em função do 

grande crescimento das importações do que simplesmente da retração das exportações, que na 

verdade só ocorreu entre 1997 e 1998 (Gráfico 3). A razão foi de ordem política, com a 

decisão de disciplinar os preços domésticos por meio do aumento da concorrência no mercado 

interno, com a valorização do Real frente ao dólar e da abertura comercial com a retração de 

várias alíquotas de impostos. 

 
 Fonte: Ipeadata, 2009. 
 Valores correntes em US$ (milhões) 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 3  Balança Comercial Brasileira  1994 a 1998 

 O estímulo às importações na estratégia de combate a inflação foi tão relevante, que 

seu aparato legal foi alvo de inúmeras alterações entre os anos de 1994 e 1995. Embora esteja-

se tratando do período relativo ao primeiro mandato do Presidente FHC, as mudanças na 

legislação dando prioridade às importações tiveram início a partir do momento do lançamento 

do Plano Real e se aprofundaram durante o Governo FHC. O Quadro 2 traz os principais 

pontos dessas medidas entre 1994 e 1995 (KUME, 1996): 
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Quadro 2  Legislação de estímulo às importações, 1994 a 1995. 

INSTRUMENTO 
LEGAL OBJETIVO 

Portaria nº 119, de 13/03/1994  
Ministério da Fazenda 

Reduz 2% a alíquota de medicamentos, produtos de higiene, insumos 
cerâmicos e insumos para lâmpadas. 

Portaria nº 145, de 24/03/1994  
Ministério da Fazenda 

Reduz para 5% a alíquota de ferro fundido, ferro, aço e minerais não-
ferrosos. 

Portaria nº 214, de 14/04/1994 
Ministério da Fazenda 

Reduz para 2% a alíquota de produtos alimentícios, tais como 
queijos, azeitonas, azeites, açúcares, café solúvel, suco de frutas, 
cervejas e outros como pneumáticos, preservativos, aparelhos de 
barbear, lâminas, pias e lavatórios. 

Portaria nº 327, de 14/06/1994 
Ministério da Fazenda Reduz para 0% as alíquotas de papel e seus artefatos. 

Portaria nº 334, de 16/06/1994 
Ministério da Fazenda 

Reduz para 2% as alíquotas de xampus, creme rinse, detergentes, 
papel higiênico e fraldas de papel. 

Portaria nº 472, de 24/08/1994 
Ministério da Fazenda 

Fixa alíquota de 4% e 6% para adubos, fertilizantes e suas matérias-
primas, como antecipação da tarifa externa comum do MERCOSUL. 

Portaria nº 492, de 14/09/1994 
Ministério da Fazenda 

Reduz para 20%, antecipando a tarifa externa comum, a alíquota de 
todos os produtos cujas tarifas eram superiores a este nível: 
automóveis, caminhões, biscoitos, máquinas e equipamentos com 
comando numérico, massas alimentícias, motocicletas, 
eletroeletrônicos de consumo e química fina. 

Portaria 506, de 23/09/1994 
Ministério da Fazenda Antecipação da tarifa externa comum para o conjunto de produtos. 

Portaria 507, de 23/09/1994 
Ministério da Fazenda 

Antecipação da tarifa externa comum para o restante de produtos da 
NBM-SH. 

Portaria 609, de 21/11/1974 
Ministério da Fazenda 

Estabelece o regime de tributação simplificada às remessas postais e 
encomendas aéreas internacionais de bens para uso próprio. 

Decreto nº 1.391, de 10/02/1995 

Inclui automóveis, tratores rodoviários e caminhões na Lista de 
Exceção Nacional com a seguinte estrutura de convergência: 32% em 
1995, 30% em 1996, 28% em 1997, 26% em 1998, 24% em 1999, 
22% em 2000 e 20% em 2001. 

Decreto 1.427, de 29/03/1995 Altera para 70% as alíquotas de automóveis, bicicletas, 
eletrodomésticos, eletroeletrônicos de consumo e motocicletas. 

Decreto 1.453, de 11/04/1995 

altera para 0% as alíquotas de milho em grãos, tomates inteiros ou em 
pedaços, ketchup e outros molhos de tomate, produtos petroquímicos 
(estireno, acetona, ácido tereftálicos e seus sais, acrilonitrila), 
matérias-primas plásticas, fios naturais e sintéticos, laminados de 
ferro ou aço e alumínio não-ligado. 

Decreto 1.761, de 26/12/1995 Determina o sistema de incentivo ao complexo automotivo; entre 
outros. 

    Fonte: Kume, 1996. 
    Elaborado pelo autor. 
  

 Neste sentido, o instrumento tarifário foi considerado fundamental para assegurar a 

estabilidade de preços, principalmente no início do programa de estabilização. Os agentes 

públicos responsáveis pela condução da política econômica assumiram os riscos indiscutíveis 

do previsível desequilíbrio nas contas externas, ao expor a indústria nacional à concorrência 
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internacional, sem nenhum período de preparo e/ou adaptação ao que estava por vir (KUME, 

1996). 

 Além do viés regulatório, reduzindo ou isentando alíquotas de importação, outro 

instrumento adotado para elevar as importações foi a valorização cambial, particularmente em 

função da duração que teve essa política. Através dessa opção, observam-se dois efeitos 

imediatos na economia brasileira. O primeiro foi na ampliação sistemática das importações, 

como visto anteriormente; e, o outro, com efeito sobre os preços internos e, 

consequentemente, sobre a perda de competitividade das exportações e os reflexos que esse 

processo impôs, forçando a reestruturação produtiva do país. 

 Carneiro (2002) analisa esse momento como de ruptura da cadeia produtiva nacional 

e de negação de algumas teses neoliberais. O autor afirma que o sentido geral dessas 

mudanças promovidas pela abertura econômica foi a especialização da estrutura produtiva 

presente no aumento do coeficiente de importação em 1998. O resultado dessa elevação do 

coeficiente, segundo a teoria neoliberal, deveria ter sido uma ampliação do coeficiente de 

exportação, que compensaria a perda de espaço da indústria no mercado interno, o que 

efetivamente não ocorreu, atingindo patamar inferior ao registrado anteriormente. Ou seja, 

mesmo com um pequeno aumento das exportações, a velocidade e o volume de crescimento 

das importações foi muito superior. 

 Essas considerações acerca do primeiro mandato do Presidente FHC foram 

relevantes por demonstrarem o estágio de comprometimento da relação comercial brasileira 

com o resto do mundo. A seguir, tratar-se-á do segundo mandato de FHC, estabelecendo 

elencados para este estudo. 

 

2.3 A ERA FHC  O SEGUNDO MANDATO E AS RELAÇÕES COMERCIAIS 
BRASILEIRAS COM OS BLOCOS ECONÔMICOS SELECIONADOS 

 

 A importância de resgatar, mesmo que introdutoriamente, alguns pontos do primeiro 

rtir 

de 1999. Os desequilíbrios herdados daquele período levaram o governo FHC a adotar 

algumas medidas que, se não provocaram uma grande mudança no ritmo do crescimento 

econômico, ou na redução da grave crise fiscal em curso, pelo menos tiveram o mérito de 
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corrigir uma grande distorção na balança comercial brasileira, com a mudança no regime 

cambial e a desvalorização do Real frente ao Dólar. 

 

decisão orientada para o crescimento das exportações e do crescimento econômico do país. O 

acordo com o FMI, com vistas a obtenção de um empréstimo na ordem de US$ 42 bilhões, e a 

proximidade das eleições presidenciais de 1998 forçaram o governo a abandonar o regime de 

câmbio fixo apesar da defesa do regime cambial nos anos anteriores. Tal empréstimo se deu 

em razão do crescimento dos déficits em conta corrente e da fuga de capitais, com o temor de 

uma desvalorização cambial fruto da mudança do regime de câmbio fixo para flutuante 

(GIAMBIAGI, 2005a). 

 O resultado dessa medida para o comércio exterior brasileiro foi significativamente 

impactante. Enquanto no período anterior (1994 a 1998) observa-se a elevação das 

importações em um ritmo bastante acelerado, a partir da adoção do câmbio flutuante (e a 

desvalorização imediata da moeda frente ao dólar) esse ritmo foi reduzido, mas, 

principalmente, as exportações passaram a crescer mais aceleradamente do que as 

importações, conforme mostra o Gráfico 4. 

 
 Fonte: Ipeadata, 2009. 
 Valores correntes em US$ (milhões) 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 4  Balança comercial brasileira  1998 a 2002 

 Enquanto as exportações cresceram numa média de 4,50% a.a., as importações, pelo 

contrário, tiveram um decréscimo médio de -4,19% a.a., particularmente a partir do ano 2000 

quando perdem força e começam a decrescer fortemente. Em outras palavras, em 2002 as 

exportações brasileiras somaram aproximadamente US$ 60 bilhões, ao passo que as 
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importações não ultrapassaram a barreira dos US$ 47 bilhões, ano no qual se deu o maior 

saldo comercial para o país, quando comparado os anos do período FHC. 

 O resultado em termos de saldo comercial foi extremamente vantajoso para o país, 

pois proporcionou a recuperação dos saldos positivos historicamente apresentados até o Plano 

Real. Enquanto em 1998 o déficit comercial foi de US$ 6,6 bilhões, em 2001 passou para uma 

situação superavitária de US$ 2,7 bilhões. (BARROS, 2004) 

 Barros (2004) reconhece que as transformações provocadas pela mudança de regime 

cambial proporcionaram também alterações na orientação exportadora das empresas e, 

inclusive, em um movimento modesto de substituição de importações: 

Do lado das exportações, há indícios de que a mudança de preços relativos elevou, 
ainda que apenas ligeiramente, a orientação exportadora das empresas brasileiras, 
além de ter deslocado investimentos diretos na direção dos setores de bens tradables 
da economia. O próprio fato de a produção industrial no segundo período (1999-
2002) ter acelerado sua taxa média de crescimento, ao mesmo tempo em que a 
absorção doméstica da economia se reduziu, sugere que deve ter havido uma maior 
orientação exportadora das empresas, além da substituição de importações 
(BARROS, 2004: 140). 

 

 Entretanto, esse movimento de substituição de importações e, principalmente, do 

crescimento das exportações, tanto em ritmo de crescimento quanto em volume de recursos 

financeiros envolvidos, não se resume a mudança do regime cambial adotado pelo governo. 

Para Barros (2004), mesmo que o câmbio flutuante tenha sido utilizado como instrumento de 

promoção das exportações, ao mesmo tempo em que inibiu as importações, a duração e 

intensidade desse processo não podem ser explicadas única e exclusivamente por esse fato. 

 Uma das explicações dessa mudança também pode estar associada ao que ocorreu 

nesse período quanto à mudança substancial da estrutura produtiva nacional. Para Barros 

(2004) os agentes produtivos assumiram uma postura de substituir fornecedores internacionais 

por fornecedores nacionais em razão da abrupta mudança de preços relativos. Este fato sugere 

um movimento mais duradouro de investimentos internos, que por sua vez estimularam a 

substituição de importações e o incremento ainda maior nas exportações, conforme pode ser 

observado na passagem a seguir: 

[...] se a percepção dos agentes é a de que há um custo elevado em se ficar exposto 
às variações cambiais decorrentes do regime flutuante e também de que a mudança 
de preços relativos veio para ficar, é muito provável que esses agentes pensem 
estruturalmente em ficar menos expostos ao câmbio, substituindo importações e 
ampliando as exportações. (BARROS, 2004: 140). 
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 Outro aspecto relevante para os efeitos aqui observados no tocante a relação 

comercial brasileira, especialmente na mudança significativa no sentido dos fluxos, diz 

respeito a um relativo distanciamento dos países desenvolvidos, para outros mercados e 

blocos econômicos, como destinos prioritários de nossas exportações, assim como das 

importações. 

 Segundo Carneiro (2002), do ponto de vista dos mercados de destino das exportações 

brasileiras, as mudanças foram significativas, com a perda de importância relativa dos 

mercados dos países desenvolvidos em favor dos países em desenvolvimento, em especial 

para os países menos desenvolvidos do que o Brasil9, conforme os dados abaixo: 

Tabela 1  Origem e destino dos fluxos de comércio externo (%), anos selecionados 

DESCRIÇÃO 
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES 

 

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES 

1990 1994 1998 2000 1990 1994 1998 2000 

Estados Unidos 24,2 20,2 19,1 23,9 21,3 20,2 23,4 23,1 

UE 32,4 28,0 28,8 26,8 22,3 27,1 29,2 25,2 

Ásia (exc. Or. Médio) 16,8 16,2 11,0 11,5 8,5 15,0 13,7 15,4 

Subtotal 73,4 64,4 58,9 62,2 52,1 62,3 66,3 63,7 

Mercosul 4,2 13,6 17,4 14,0 11,2 13,7 16,3 14,0 

ALADI (Excl. 
Mercosul) 6,2 8,8 8,8 9,4 6,5 5,6 5,1 6,9 

OPEP 5,7 4,0 5,4 4,5 21,8 10,0 5,5 9,0 

Resto do Mundo 10,5 9,2 9,5 9,9 8,4 8,4 6,8 6,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Carneiro (2002: 333) 

 Pelos dados da Tabela 1 percebe-se a diversificação das exportações para os países 

da América Latina. Ainda segundo Carneiro (2002), essa mudança na orientação dos 

mercados, quando analisada por tipo de produto, se mostra ainda mais favorável para o país, 

uma vez que os produtos de maior valor agregado tiveram crescimento relativo na pauta das 

exportações, ou seja, bens de capital e insumos elaborados passaram a ter como destino os 

países com menor desenvolvimento quando comparados com o Brasil. 

 Quanto às importações, também para o período de análise do autor acima, elas 

continuaram a ter como origem os países desenvolvidos, mas de uma forma ainda mais 

ampliada. Contudo, esse movimento de maior inserção dos países desenvolvidos também se 

verificou nos demais países. 

                                                           
9 Muito embora o maior volume das exportações ainda se concentrarem para os países desenvolvidos. 
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 Todas essas informações nos mostram a relação comercial brasileira de uma forma 

geral, isto é, comparando o Brasil com o resto do mundo ou com continentes isolados. Nosso 

foco a partir desse momento será avaliar a relação do Brasil com cada bloco econômico em 

particular, avaliar o fluxo comercial, tanto na exportação quanto na importação e o peso 

relativo de cada um no total do fluxo do comércio exterior brasileiro. 

 

2.3.1 A relação comercial brasileira com os blocos econômicos selecionados no segundo 
governo de FHC (1999-2002) 

 

 De um modo geral, as exportações brasileiras para o mundo e para os blocos 

econômicos selecionados apresentaram crescimento. Numa primeira abordagem, as 

exportações para esses blocos, a despeito de apresentar crescimento, perderam importância 

relativa frente o total das exportações do Brasil para o mundo. Os dados da Tabela 2 abaixo 

ajudam a compreender o exposto: 

Tabela 2  Exportações brasileiras para o mundo e os blocos econômicos selecionados  
1999 a 2002 

ANOS MUNDO TOTAL DOS BLOCOS 
SELECIONADOS* 

% DAS EXPORTAÇÕES 
TOTAIS 

1999 48.012.789.947,00 39.052.017.372,00 81,34% 

2000 55.118.919.865,00 44.894.234.148,00 81,45% 

2001 58.286.593.021,00 46.962.406.263,00 80,57% 

2002 60.438.653.035,00 46.996.904.987,00 77,76% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Valores FOB US$. 
*Blocos econômicos selecionados: MERCOSUL, Pacto Andino, MCCA, NAFTA, UE, SADC, CEI, Liga Árabe. 
Elaborado pelo autor. 

 Os dados constantes demonstram que os blocos selecionados respondem por grande 

parte das exportações brasileiras. Na comparação direta com o mundo, observa-se o mesmo 

ritmo de crescimento em alguns anos e momentos de menor crescimento em outros. Enquanto 

o crescimento médio anual das exportações para o mundo foi de 8,08%, para os blocos esse 

crescimento foi de 6,55%, de média anual. 

 Entre 1999 e 2000, o percentual de crescimento das exportações para o mundo foi de 

14,80% e para os blocos foi de 14,96%, ano de maior crescimento relativo das exportações 

para os blocos. Contudo, ao longo dos anos seguintes, inverteu-se a relação, com ritmos mais 

acelerados para o mundo em comparação aos blocos, com médias de 5,75% e 4,61% entre 

2000/2001 e de 3,69% e 0,07% entre 2001 e 2002, respectivamente. Contudo, cabe ressaltar, 
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esses são números agregados para o total dos principais blocos econômicos que realizam 

transações comerciais com o Brasil. Tal evolução se deu de forma diferente quando analisado 

cada bloco econômico. 

 Neste sentido, a partir do próximo item será realizada uma análise de cada bloco 

econômico, iniciando o estudo com o Mercado Comum do Sul  MERCOSUL10, seguido do 

Pacto Andino, Mercado Comum Centro Americano  MCCA, Tratado Norte-Americano de 

Livre Comércio  NAFTA, União Européia  UE, Comunidade para o Desenvolvimento da 

África Austral  SADC, a Comunidade dos Estados Independentes  CEI e finalmente a Liga 

Árabe. A Figura 1 ilustra os blocos selecionados, com exceção da Liga Árabe, que foi 

incluído devido a relevância comercial que apresenta ao longo dos últimos dez anos. 

            Fonte: IBGE, 2009. 

Figura 1  Os Blocos Econômicos 

 Para efeito deste estudo, serão utilizados os dados referentes a Figura 1, mas com 

algumas ressalvas. Primeiro, o MERCOSUL será considerado apenas pelos seus países 

membros: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Do Pacto Andino, serão considerados todos 

os países ali descritos, inclusive o Chile e o Panamá (mesmo sendo estes países 

observadores). Os demais blocos serão considerados conforme as informações trazidas na 

Figura 1. 

                                                           
10 Do qual o Brasil é integrante e principal país do bloco em termos econômicos e políticos. 
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 A opção por fazer algumas considerações sobre o MERCOSUL e o Pacto Andino é 

importante para não haver dupla contagem dos dados, tendo em vista que vários países 

associados ou mesmo membros de um bloco também fazem parte de outro. 

 Além dos blocos descritos na Figura 1, a análise também levará em consideração a 

Liga Árabe, por ser um importante bloco econômico, composto por 25 países membros (a 

maior parte deles integrantes da OPEP11) que abrange toda a região Norte da África, além de 

vários países do Oriente Médio e da Ásia. Por esta razão optou-se também por considerá-lo 

nesta pesquisa. 

 Mais do que simplesmente descrever um histórico da formação de cada bloco 

econômico, o objetivo é analisar a relação comercial entre o Brasil e cada bloco econômico 

em particular, considerando as exportações, importações, saldo comercial e a importância 

relativa de cada bloco no total das relações comerciais brasileiras. 

 

2.3.2 Mercado Comum do Sul  MERCOSUL 

 
 Fonte: Wikipédia, 2009. 

Figura 2  Mercado Comum do Sul  MERCOSUL 

 Em 26 de março de 1991 assinaram o Tratado de Assunção, no Paraguai, quatro 

países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, criando o Mercado Comum do Sul, 

MERCOSUL. Tal medida aparece como o mais importante projeto internacional que estão 

comprometidos tais países. 

                                                           
11 Organização dos Países Exportadores de Petróleo  OPEP, composta por países que detêm as maiores reservas 
de petróleo do mundo. 
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 Em dezembro de 1994, na cidade de Ouro Preto, no Brasil, aprovou-se um Protocolo 

Adicional ao Tratado de Assunção, estabelecendo estrutura institucional ao MERCOSUL, 

dotando-o assim de personalidade jurídica internacional. 

 Assim, os Estados Partes do MERCOSUL passaram para uma nova etapa, de maior 

consolidação e aprofundamento, no qual a zona de livre comércio e a união aduaneira se 

constituem instrumentos intermediários até alcançar o objetivo final de se tornar um mercado 

único, gerando maior crescimento econômico, aproveitando o efeito multiplicador da 

especialização, das economias de escala e do maior poder de negociação do bloco 

(MERCOSUL, 2009). 

 A caracterização do MERCOSUL, com objetivo de se constituir em um mercado 

comum, permitiria que, ao longo dos anos, a relação comercial entre os países participantes se 

consolidasse, ampliando as exportações e importações entre os Estados Partes. O Brasil, 

contudo, apesar de país de maior peso econômico do bloco não se beneficiou 

economicamente do MERCOSUL durante o Governo FHC, uma vez que os saldos comerciais 

foram deficitários em quase todos os anos da série, a exceção dos anos 1999 e 2000, em que 

as exportações cresceram, sem, contudo, gerar superávit comercial. 

 Entretanto, a partir deste mesmo ano, o ritmo das exportações brasileiras sofreu 

grandes perdas, praticamente reduziram-se pela metade, quando se compara o ano de 2002 

com 1999 (de pouco mais US$ 6,5 bilhões em 1999, chegando em 2000 com US$ 7,7 bilhões 

e em 2002 não ultrapassando os US$ 3,3 bilhões), conforme os dados da Tabela 3: 

Tabela 3  Exportações, importações e saldo na balança comercial brasileira com o 
MERCOSUL  1999 a 2002 

 

ANOS EXPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS 

IMPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS SALDO COMERCIAL 

1999 6.778.178.415,00 6.719.244.536,00 58.933.879,00 

2000 7.739.599.181,00 7.796.208.525,00 (56.609.344,00) 

2001 6.374.455.028,00 7.009.674.042,00 (635.219.014,00) 

2002 3.318.675.277,00 5.611.720.224,00 (2.293.044.947,00) 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Valores FOB US$. 
Elaborado pelo autor. 

 Se as exportações sofreram grande retração para o período, a mesma intensidade não 

ocorreu com as importações, que se refletiram diretamente nos saldos comerciais, deficitários 

para quase todo o período. O crescimento médio anual das importações brasileiras do 

MERCOSUL foi de -4,67%, contra os -17,13% das exportações para o período em apreço. O 
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resultado final foi o acúmulo de déficits comerciais a partir do ano 2000, e o ano 2002 

ultrapassou os US$ 2,2 bilhões. 

 Outro aspecto importante, resultado direto de uma decisão governamental na 

condução da política econômica brasileira, foi a grande inflexão que ocorreu a partir de 1999 

com a desvalorização cambial. Em outras palavras, antes da mudança no regime cambial, o 

país se viu diante de contínuos e acelerados déficits comerciais, numa proporção inimaginável 

até então. Enquanto em 1999 ocorreu superávit comercial de US$ 58 milhões, no ano seguinte 

o déficit praticamente neutralizou o superávit anterior, atingindo US$ 56 milhões. 

 Deve-se destacar que o ano de 2001 foi extremamente difícil para a economia 

brasileira, dado a grave crise energética que o país atravessou12, além da crise econômica na 

Argentina e os atentados terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos. Todos esses 

fatores combinados reduziram o ritmo de crescimento da economia nacional, mas 

principalmente restringiram a produção do Brasil, fortemente afetada pela crise energética, 

tendo como reflexo direto a perda da capacidade de exportação, comprometendo inclusive o 

ano de 2002. (GIAMBIAGI, 2005b). 

 Do ponto de vista do tipo de produto exportado para o bloco, aqui caracterizados 

entre básicos, semimanufaturados e manufaturados13, a relação praticamente não se alterou ao 

longo dos anos, mantendo a predominância de produtos manufaturados exportados, em 

particular destacam-se os três primeiros itens da pauta, com a exportação de veículos, 

terminais para celulares, e outros veículos e motores. Os dados do Gráfico 5 ilustram o 

enunciado: 

                                                           
12 Cujas razões não fazem parte do objeto deste trabalho. 
13 Produtos básicos :  produtos  de ba ixo valor ,  normalmente  intensivo  em mão-de-obra ,cuja  
cadeia  produtiva  é  s imples  e  que sofrem poucas  transfor mações.  Por  exemplo,  minér io  de 
fer ro,  grãos,  agricul tura,  e tc . ;  Produtos  Semimanufaturados   produto  que passou por  
alguma t ransformação.  Ex:  suco de laranja  congelado;  couro. ;  Produtos Manufaturados   
produto  normalmente  de  maior  tecnologia,  com alto  valor  agregado,  Ex:  televisor ,  chip  de 
computador ,  automóvel,  CD com programa  de computador ,  e tc .  (Fonte :  MDIC,  2009)  
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 5  Fator agregado exportado para o MERCOSUL  1999 a 2002 

 A participação do MERCOSUL no total das exportações e importações brasileiras 

teve sua importância relativa reduzida frente aos demais blocos econômicos. Em 1999 as 

exportações do Brasil para os países do MERCOSUL representavam 14,12% do total e em 

2002 essa relação caiu para apenas 5,49%, em um ritmo de desaceleração não acompanhado 

pelas importações que, por seu turno, reduziram-se bem menos, de 13,63% para 11,88%. O 

Gráfico 6 ilustra bem esse movimento de retração da importância relativa do MERCOSUL na 

relação comercial do país: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 6  Participação relativa do MERCOSUL no total das exportações e importações 
brasileiras  1999 a 2002 
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 Pelos dados apresentados ainda é possível perceber que as exportações brasileiras 

para o MERCOSUL não só caíram em termos monetários como também a participação 

relativa se mostrou em queda desde o ano 2000, apresentando menos da metade do percentual 

do ano de 1999. 

 Por esses resultados pode-se fazer duas considerações importantes. A primeira é de 

que para o Brasil, o MERCOSUL não se constituiu, neste período em apreço, como destino 

prioritário para os produtos nacionais. A segunda constatação é a de que o Brasil é muito mais 

importante para o MERCOSUL do que o contrário. Isto é, o Brasil aparece como grande 

importador da produção dos países do bloco, garantindo a estes saldos comerciais 

importantes. Contudo, essa situação muda significativamente a partir da troca de governo com 

a eleição do Presidente Lula, quando ocorre uma inflexão importante nas parcerias comerciais 

brasileiras. 

 

2.3.3 Pacto Andino (ou Comunidade Andina de Nações) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Wikipédia, 2009. 

Figura 3  Pacto Andino 

 O Pacto Andino se formou a partir da assinatura do Acordo de Cartagena, em 26 de 

maio de 1969. Inicialmente formado por Bolívia, Colômbia, Chile, Equador e Peru. A partir 
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de 1976 incorporou a Venezuela e o Panamá como países observadores14. (PINTO e BRAGA, 

2006). Atualmente a composição do bloco é a seguinte: 

Quadro 3  Países componentes do Pacto Andino 

COMUNIDADE ANDINA DAS NAÇÕES 

MEMBROS ATUAIS PAÍSES ASSOCIADOS PAISES 
OBSERVADORES 

MEMBROS 
ANTERIORES 

BOLÍVIA CHILE MÉXICO VENEZUELA 

COLÔMBIA ARGENTINA PANAMÁ  

PERU BRASIL   

EQUADOR PARAGUAI   

 URUGUAI   

Fonte: COMUNIDAD ANDINA, 2009 
Elaborado pelo autor. 

 Para efeito deste estudo, considera-se o Pacto Andino ou Comunidade Andina das 

Nações, como aquele Bloco Econômico formado pelos países membros atuais, somado ao 

Chile, Panamá e Venezuela. Justifica-se essa opção em função dos Países Associados já 

integrarem também o MERCOSUL, como é o caso do Chile, e o México ser membro do 

NAFTA. No caso específico da Venezuela, como seu pedido de inclusão ao MERCOSUL não 

foi aprovado até 2008, considera-se então como membro do Pacto Andino. 

 A relação comercial do Brasil com os países do Pacto Andino se mostrou muito 

importante, não só por apresentar uma característica distinta do MERCOSUL, sobretudo em 

termos de saldos comerciais. Na verdade, a despeito de toda a dificuldade pela qual passava a 

economia nacional, as exportações para o Bloco Andino mantiveram um ritmo de crescimento 

significativo ao longo dos anos. Isso somado a uma redução das importações para o mesmo 

período, o que gerou superávits comerciais importantes. O Gráfico 7 permite visualizar 

melhor a evolução dessa relação comercial. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 País que não é membro efetivo mas possui pretensões de se tornar efetivo. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Valores FOB US$. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 7  Exportações, importações e saldo na balança comercial brasileira com o Pacto 
Andino  1999 a 2002 

 O crescimento das exportações, saltando de pouco mais de US$ 2,7 bilhões em 1999 

para os mais de US$ 4,2 bilhões no ano de 2002 mostra bem a evolução significativa da 

importância deste bloco como destino de parte da nossa produção. Em quatro anos 

praticamente dobrou o valor das exportações brasileiras ao bloco. 

 As importações, por seu turno, apesar de um crescimento expressivo entre 1999 e 

2000, de 45,0%, não conseguiu manter esse vigor e a partir deste ano sofreu forte retração, 

finalizando o período com valores abaixo dos experimentados no início da série, com US$ 2,0 

bilhões em 2002, frente a US$ 2,1 bilhões em 1999. 

 O resultado desse crescimento das exportações e da retração das importações foi um 

saldo comercial crescente, principalmente após o ano 2000, quando as importações caíram 

mais acentuadamente, ao ponto de no ano 2002 este saldo ser superior ao valor das 

importações, gerando um superávit comercial de US$ 2,2 bilhões neste ano. Em termos 

percentuais, a forte retração das importações entre 2000 e 2001, aliado ao crescimento das 

exportações de 15,0% entre esses anos, promoveu um crescimento percentual do saldo 

comercial superior a 370,0%, passando de US$ 353,3 milhões para mais de US$ 1,6 bilhão. 

  O Gráfico 8 mostra as variações percentuais de crescimento das exportações e 

importações do Brasil para o bloco. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 8  Variação percentual anual das exportações e importações brasileiras com o Pacto 
Andino  1999 a 2002 

 Ainda com base nos dados acima, pode-se observar que o ritmo de crescimento das 

importações brasileiras do bloco passou a mostrar novamente fôlego, tendo em vista a 

recuperação entre os anos de 2001 e 2002, enquanto as exportações diminuíram de ritmo. Tal 

situação sinaliza para os próximos anos uma possível recuperação do bloco nas importações 

do Brasil. 

 Da mesma forma como ocorreu com o MERCOSUL, também com o Pacto Andino o 

volume maior de produtos exportados foi da categoria dos manufaturados, com mais de 90% 

de participação no total, sem modificações significativas para o período em apreço, conforme 

dados do Gráfico 9 a seguir: 

 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 9  Fator agregado exportado para o Pacto Andino  1999 a 2002 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 10  Participação relativa do Pacto Andino no total das exportações e importações 
brasileiras  1999 a 2002 

 Analisando a participação relativa do Pacto Andino no total das exportações e 

importações brasileiras no período (Gráfico 10), percebe-se o crescimento de sua importância 

para a economia brasileira. Em quatro anos, as exportações do Brasil cresceram fortemente, 

proporcionando assim que este bloco atingisse 7,08% do total das exportações. No caso das 

importações, com algumas oscilações entre os anos em apreço, ainda permaneceu com 4,3% 

de importância em 2002, o mesmo percentual de 1999. 

 A título de comparação, o Pacto Andino se mostrou mais importante para o Brasil do 

que o próprio MERCOSUL. Enquanto este terminou o período com uma participação nas 

exportações brasileiras de 5,49%, aquele conseguiu superá-lo, atingindo 7,08%. Se 

individualmente as economias dos países desse bloco são menores comparativamente às do 

MERCOSUL, ainda assim mostraram mais capacidade de absorver as exportações do Brasil, 

mesmo não dispondo dos mesmos benefícios aduaneiros, fiscais e outros que o MERCOSUL 

garante para os países do bloco15. 
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2.3.4 Mercado Comum Centro Americano  MCCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fonte: Wikipédia, 2009. 

Figura 4  Mercado Comum Centro Americano  MCCA 

 Criado em 1960, o Mercado Comum Centro Americano (MCCA) surgiu como uma 

esperança de proporcionar paz aos países da região, afetada por anos de conflitos bélicos. 

Formada por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua, são considerados os 

países mais pobres das Américas, com população estimada em 33 milhões de habitantes. 

(CÂMARA, 2009). 

 Proporcionalmente são os países com a menor participação no comércio exterior 

brasileiro, contudo, geram importantes saldos comerciais, basicamente pelo baixo valor das 

importações do Brasil diante do bloco e por absorverem volumes consideráveis das 

exportações do país. 

Tabela 4  Exportações, importações e saldo comercial com o MCCA  1999 a 2002 

ANOS EXPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS 

IMPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS SALDO COMERCIAL 

1999 249.658.367,00 8.386.539,00 241.271.828,00 

2000 279.646.971,00 31.998.069,00 247.648.902,00 

2001 283.947.497,00 38.228.253,00 245.719.244,00 

2002 418.725.000,00 34.188.779,00 384.536.221,00 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Valores FOB US$. 
Elaborado pelo autor. 

 Embora a relação comercial com o MCCA não se apresente em volumes financeiros 

vultosos frente aos demais blocos, o tipo de produto exportado pelo Brasil é que mostra sua 

importância, pois praticamente se constitui somente com produtos manufaturados, de maior 

                                                                                                                                                                                     
15 Somente em 2004 que as negociações entre o MERCOSUL e o Pacto Andino chegaram a um acordo, 
estabelecendo que todas as tarifas seriam eliminadas no prazo de até 15 anos. (GAZETA MERCANTIL, 2004). 
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valor agregado. Dentre eles podemos destacar como principais: automóveis, combustíveis de 

uma forma geral e laminados. 

Tabela 5  Fator agregado exportado para o MCCA  1999 a 2002 

ANOS BÁSICOS SEMIMANUFATURADOS MANUFATURADOS 

1999 1,92% 4,74% 93,34% 

2000 2,09% 4,23% 93,68% 

2001 3,11% 5,13% 91,76% 

2002 2,27% 3,88% 93,85% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 As exportações brasileiras são crescentes ao longo dos anos para o bloco, e mesmo 

com um considerável aumento das importações, o saldo comercial se mostra 

permanentemente superavitário. Constitui ainda importante mercado para os produtos 

industrializados nacionais, tendo em vista que 95% das exportações são caracterizadas como 

produtos semimanufaturados ou manufaturados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 11  Participação relativa do MCCA no comércio exterior brasileiro  1999 a 2002 

 Por conta da pouca dinâmica da economia do bloco, sua participação relativa frente 

às exportações e importações totais do Brasil é inexpressiva, com pouca capacidade de 

interferir nos processos de tomada de decisão na busca de novos mercados para a produção 

nacional, conforme pode ser observado no Gráfico 11 apresentado anteriormente. 
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2.3.5 Tratado Norte-Americano de Livre Comércio  NAFTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Wikipédia, 2009. 

Figura 5  Tratado Norte-Americano de Livre Comércio  NAFTA 

 O Tratado Norte-Americano de Livre Comércio  NAFTA abrange três países: os 

Estados Unidos, Canadá e o México. Criado em 1994 numa atmosfera de livre comércio e 

custo reduzido para troca de mercadorias entre os países membros, mais do que qualquer 

outro Bloco Econômico, sua importância é mundial, principalmente porque inclui os Estados 

Unidos, maior mercado para os produtos brasileiros no período. 

 Desconsiderando aqui a importância política do bloco, que nesse período procurou 

estender sua área de influência para todo o continente americano, no que seria chamado de 

Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), abordar-se-á tão somente a relação do bloco 

com o Brasil em termos comerciais, ficando para novas pesquisas o aprofundamento das 

demais questões aqui desconsideradas. 

 O Gráfico 12 a seguir expõe os números da relação comercial brasileira com o 

NAFTA. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Valores FOB US$. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 12  Exportações, importações e saldo comercial do Brasil com o NAFTA  1999 a 
2002 

 Como visto anteriormente, a desvalorização cambial de 1999 promoveu uma 

mudança significativa na balança comercial brasileira. Os números acima reafirmam essa 

constatação. O ano de 1999 ainda apresentou déficit no saldo comercial do país com o 

NAFTA, na ordem de US$ 1,0 bilhão. Contudo, nos anos seguintes todos os resultados foram 

superavitários, fechando a série com valores consideravelmente elevados, com saldo positivo 

de US$ 6,9 bilhões em 2002, ou seja, um crescimento médio anual no superávit em 

aproximadamente 75,0%. 

 Os resultados positivos acima descritos são resultados do crescimento das 

exportações, que passaram de US$ 12,4 bilhões em 1999 para atingir US$ 18,6 bilhões no ano 

de 2002, e da retração das importações. Estas saíram de um patamar de US$ 13,4 bilhões no 

início da série para atingir níveis bem inferiores a estes no final da série, com pouco mais de 

US$ 11,7 bilhões. 

 Analisando o período, observa-se que as exportações cresceram anualmente. Entre 

1999 e 2000 o percentual de crescimento foi de 25,94%, e entre 2000 e 2001 ocorreu uma 

redução, mas ainda assim mantendo um ritmo acelerado de 7,48% e finalmente entre 2001 e 

2002 novamente uma retomada mais acentuada na elevação do crescimento, chegando a 

11,07%. 

 As importações brasileiras de produtos do NAFTA ficaram imensamente 

prejudicadas pela valorização do real frente ao dólar. Como resultado a retração das 
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importações ocorridas em todo o período, em níveis elevados e permanentemente em retração, 

as quedas anuais chegaram a quase -20% entre 2001 e 2002, conforme mostra o Gráfico 

abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Valores FOB US$. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 13  Variação percentual anual das exportações e importações brasileiras com o 
NAFTA  1999 a 2002 

 Pelos dados constantes no Gráfico 13, a variação percentual de crescimento do saldo 

comercial com o NAFTA é surpreendentemente elevada. De um ano para o outro a variação 

muda de sinais extremamente elevados negativamente para outros igualmente extremados 

positivamente. Passa-se de -174,25% entre 1999 e 2000 para 177,63% entre 2000/2001 e para 

221,82% no intervalo 2001/2002. Em valores nominais, os saldos comerciais do período 

foram substancialmente relevantes, com pico de US$ 6,9 bilhões em 2002. 

 O resultado de todos esses números se reflete também na participação relativa do 

bloco diante do total das exportações e importações brasileiras frente ao mundo. A Tabela 6 a 

seguir traz os percentuais ano a ano. 

Tabela 6  Participação relativa do NAFTA no total das exportações e importações 
brasileiras  1999 a 2002 

 

ANOS % DAS EXPORTAÇÕES 
TOTAIS 

% DAS IMPORTAÇÕES 
TOTAIS 

1999 25,89% 27,33% 

2000 28,40% 26,64% 

2001 28,87% 26,39% 

2002 30,92% 24,89% 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 
 



91 
Relações Internacionais: o comércio exterior do Brasil e Rio Grande do Norte no período de 1999 a 2008 

 

 

 Se analisarmos por fator agregado de produtos, percebe-se que o bloco se constitui 

como importante destino dos produtos manufaturados brasileiros, e o mais importante, em 

crescimento ao longo dos anos. Por outro lado, a participação dos produtos básicos e 

semimanufaturados, de menor valor agregado, apresentou retração durante o governo de FHC. 

Entre os principais produtos exportados estão aeronaves, ferro fundido não ligado e calçados. 

Tabela 7  Fator agregado exportado para o NAFTA  1999 a 2002 
 

ANOS BÁSICOS SEMIMANUFATURADOS MANUFATURADOS 

1999 10,39% 18,51% 71,10% 

2000 7,48% 17,24% 75,29% 

2001 6,21% 13,74% 80,06% 

2002 7,21% 14,36% 78,43% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 
 
 Como bloco econômico mais importante nas relações comerciais brasileiras, o 

NAFTA também viu crescer ainda mais sua relevância, principalmente como destino de parte 

da produção nacional. Entre 1999 e 2002 o percentual de absorção das exportações brasileiras 

passou de 25,89% para 30,92%, e o mais surpreendente, de produtos manufaturados e 

semimanufaturados, em especial, aeronaves e óleos brutos de petróleo, respectivamente. 

 Por outro lado, a economia brasileira passou a absorver menos os produtos do 

hemisfério norte, cuja representação caiu de 27,33% para 24,89% para o mesmo período. Essa 

presença do NAFTA na economia brasileira gerou várias interpretações de suas causas e, o 

mais importante, das razões que levaram a esse crescimento. Deve-se considerar que durante 

esses anos, a relação do Brasil com os Estados Unidos foi estreitada, inclusive, diante das 

crises econômicas do período, onde o governo norte-

las crises 

econômicas vigentes. Mas, sobretudo, por parte também da decisão do governo brasileiro de 

estreitar as relações internacionais com os países desenvolvidos, em particular os Estados 

Unidos. 
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2.3.6 União Europeia  UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Wikipédia, 2009. 

Figura 6  União Europeia  UE 

 A União Europeia (UE) é o mais antigo, planejado e bem sucedido caso de 

integração regional do mundo. Formada atualmente por 27 países, desde 1950, quando foi 

iniciado o processo de integração com a criação da Comunidade do Carvão e do Aço (CECA), 

passando pelo Tratado de Roma, em 1957, quando foi criada a Comunidade Econômica 

Europeia. Após isso, várias outras reuniões foram alargando o número de países membros até 

os vigentes hoje. 

 Segundo Maia (2008), de todos os blocos econômicos existentes, a UE é o único que 

possui as seguintes características: 

 Criação de um Parlamento Europeu  poder legislativo. Os acordos internacionais e 

novas adesões dependem de aprovação deste órgão; 

 Conselho da União Europeia  é o mais elevado órgão da UE, estabelecendo o próprio 

funcionamento do bloco; 

 Tribunal de Justiça  poder judiciário; 

 Tribunal de Contas  fiscaliza a gestão do orçamento da UE; 

 Além disso, estabeleceu-se também o Sistema Monetário Europeu e o Banco Central 

Europeu, com a criação de uma moeda única, o Euro. 
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 Frente ao grande número de países, inclusive com todos os membros do G8, a 

exceção dos Estados Unidos, Canadá e Rússia, é natural a importância que o bloco tem na 

relação econômica com o Brasil. 

 Durante o governo de FHC, tentou-se ampliar as relações comerciais com o bloco 

europeu, mas as negociações esbarravam sempre nas questões agrícolas. Do ponto de vista 

mais pragmático, o resultado na balança comercial brasileira se mostrou favorável, em 

especial após 2000, quando começam a surgir os superávits, até então deficitários. 

Tabela 8  Exportações, importações e saldo comercial brasileiro com a UE  1999 a 2002 

ANOS EXPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS 

IMPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS SALDO COMERCIAL 

1999 14.199.869.262,00 15.339.078.765,00 (1.139.209.503,00) 

2000 15.346.022.583,00 14.535.470.801,00 810.551.782,00 

2001 15.487.553.299,00 15.445.712.628,00 41.840.671,00 

2002 15.608.902.484,00 13.495.827.451,00 2.113.075.033,00 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Valores FOB US$. 
Elaborado pelo autor. 

 Seguindo quase a mesma trajetória do NAFTA, a relação comercial brasileira com a 

União Europeia também teve um crescimento das exportações e uma retração das 

importações, mas auferindo saldos comerciais importantes. Enquanto as exportações saíram 

de US$ 14,1 bilhões em 1999, em 2002 chegou a US$ 15,6 bilhões, ou seja, um crescimento 

médio anual de 3,26%, onde a maior taxa de crescimento ocorreu entre os dois primeiros anos 

da série, com 8,07% de incremento das exportações. Entretanto, esse vigor não se repetiu nos 

demais anos, uma vez que o ritmo de crescimento foi reduzido abruptamente, onde a variação 

entre os anos seguintes foi de 0,92% entre 2000/2001 e de 0,78% no biênio seguinte. 

 As importações, entretanto, seguiram trajetória inversa. Mostraram-se muito menos 

constantes e mais oscilantes entre os anos, alterando de US$ 15,3 bilhões em 1999, gerando o 

maior e único déficit de toda a série, de mais de US$ 1,1 bilhão. Nos anos seguintes alternou 

entre importações de US$ 14,5 bilhões em 2000, e atingindo US$ 15,4 bilhões em 2001 e 

mais uma vez ficando abaixo dos valores registrados no início da série, com US$ 13,4 bilhões 

no final da série, em 2002.  
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 14  Variação percentual anual das exportações e importações com a UE  1999 a 
2002 

 De posse dessas informações constata-se que os saldos comerciais superavitários 

foram muito mais reflexos da redução das importações do que simplesmente aumento das 

exportações. Isso tudo, cabe ainda salientar, mesmo após a mudança do regime cambial, com 

a conseqüente desvalorização do Real frente ao Dólar, o que, em tese, deveria contribuir para 

o aumento das exportações por propiciar ganhos relativos dado ao barateamento dos produtos 

brasileiros quando convertidos na moeda americana. 

 Analisando as exportações para o bloco por tipo de produto, fica visível que o país 

não conseguiu no período modificar sua pauta de exportação com a União Européia. 

Permaneceu, e até mesmo se aprofundou, a condição do Brasil de fornecedor de produtos 

básicos para a UE, onde praticamente 60% das exportações são de produtos básicos ou 

semimanufaturados, ao passo que, nos produtos manufaturados, a participação caiu de 40% 

para 35% no período, conforme dados a seguir. Entre os principais produtos estão a soja 

triturada, minério de ferro e o café torrado. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 15  Fator agregado exportado para a UE  1999 a 2002 

 O reflexo de todo esse movimento na relação comercial entre o Brasil e o bloco 

europeu, principalmente no aumento das exportações, não se refletiu diretamente no aumento 

relativo de importância do bloco em relação aos demais países. Isto é, ao longo dos anos desta 

série, a União Europeia viu sua participação na absorção dos produtos brasileiros cair de 

29,58% em 1999 e chegar a 25,83% no ano de 2002. Cabe ainda salientar que toda a série foi 

descendente e num ritmo praticamente constante de retração, numa média anual de -4,4% ao 

ano. 

 Por outro lado, no caso das importações brasileiras do bloco, a participação relativa 

deste apresentou uma redução abrupta de 31,11% de 1999 para 26,03% no ano seguinte. A 

partir de 2000, o Brasil passou a importar mais da União Europeia, permitindo o aumento de 

importância diante dos demais blocos e países. O resultado foi um crescimento importante de 

relevância do bloco, atingindo 28,57% do total das importações brasileiras mundiais em 2002. 

O Gráfico 16 a seguir ilustra essa evolução da importância da União Europeia para o Brasil. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 16  Participação relativa da UE no total das exportações e importações brasileiras  
1999 a 2002 

 Comparando os dois maiores blocos econômicos com os quais o Brasil tem relação, 

NAFTA e UE, é de se destacar que, enquanto o primeiro se revelou no final da série como o 

principal mercado de destino para os produtos brasileiros, o segundo aparece como o principal 

fornecedor para a economia nacional. O que se pode adiantar é que os recorrentes pedidos 

brasileiros para a abertura comercial mundial tiveram maior repercussão no bloco americano 

do que no europeu, tradicionalmente mais fechado para os produtos agrícolas do resto do 

mundo. 

 

2.3.7 Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral  SADC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Wikipédia, 2009. 

Figura 7  Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral  SADC 
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 A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) é formada por 

quatorze países, que são: África do Sul, Angola, Botsuana, República Democrática do Congo, 

Lesotto, Madagascar, Malaui, Maurício, Moçambique, Namíbia, Tanzânia, Zâmbia e 

Zimbábue. 

 Criada em 1980 por nove países, somente em 1992 tomou a formação que tem 

atualmente. Com uma população de aproximadamente 210 milhões de habitantes e um PIB 

próximo aos US$ 226 bilhões, é um dos blocos econômicos mais frágeis, dado a condição de 

pobreza de vários de seus membros, aliado a permanente instabilidade política da região. 

 A relação comercial brasileira com os países do Sul da África vem se configurando 

como ponto estratégico para destino das exportações brasileiras. Mesmo que do ponto de vista 

do valor e total das exportações ainda não se aproxima dos principais mercados, no ponto de 

vista dos saldos comerciais proporcionam importantes superávits ao Brasil. Além do aspecto 

econômico, existe toda uma tradição e aproximação cultural e histórica entre os países 

africanos e o Brasil. 

 Foi a partir do Governo FHC que ocorreu nova reaproximação do Brasil com os 

países do bloco africano, seja com o envio de tropas brasileiras para Angola em 1995 e em 

outros países e dos vários acordos firmados a partir de 1998. Além desses aspectos, o Brasil 

também passa a ter uma inserção mais presente no bloco e uma maior convergência na 

diplomacia mundial e seus foros multilaterais, especialmente econômicos, em favor do 

continente africano (VISENTINI; PEREIRA, 2008). A partir de 1999, a relação comercial 

com o bloco retoma com maior vigor. Os dados abaixo confirmam essa maior relação entre o 

bloco e o Brasil. 

Tabela 9  Balança comercial brasileira com a SADC  1999 a 2002 

ANOS EXPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS 

IMPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS SALDO COMERCIAL 

1999 321.714.256,00 204.420.693,00 117.293.563,00 

2000 426.511.090,00 268.742.865,00 157.768.255,00 

2001 591.730.595,00 470.598.756,00 121.131.839,00 

2002 727.523.601,00 204.884.410,00 522.639.191,00 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Valores FOB US$. 
Elaborado pelo autor. 

 Os dados da Tabela 9 confirmam a intenção do Governo FHC em estreitar as 

relações comerciais com os países africanos, particularmente aqueles membros do SADC. As 
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exportações saltaram, em 1999, de um patamar de pouco mais de US$ 321,7 milhões para, em 

2002, mais do que dobrar o valor, totalizando US$ 727,5 milhões. A variação anual das 

exportações brasileiras mostrou bem essa evolução, numa média anual de 31,42%, com picos 

de 38,74% entre 2000/2001 e de 32,57% entre 1999/2000 e a redução desse ritmo no final da 

série, entre 2001 e 2002, com 22,95% de crescimento. 

 As importações, por sua vez, praticamente não se alteraram observando o período 

completo, muito embora tenha oscilado para cima entre os anos de 2000 e 2001 e retomando, 

no ano de 2002, para o mesmo patamar de 1999 com US$ 204 milhões. A variação anual das 

importações mostra um crescimento médio anual de 16,7%, entretanto o que mais chama a 

atenção é a grande retração das importações entre os anos de 2001 e 2002. A variação no 

ritmo das importações nesses dois últimos anos foi significativamente forte, com uma retração 

de -56,46%, fato este que praticamente anulou o crescimento das importações em toda a série 

analisada, conforme pode ser observado no Gráfico 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 17  Variação percentual anual das exportações e importações brasileiras com a 
SADC  1999 a 2002 

 Como resultado, a balança comercial brasileira com a SADC permaneceu 

superavitária em todo o período, com um pico importante de US$ 522,6 milhões em 2002, 

fruto do próprio crescimento das exportações, mas particularmente da forte retração das 

importações, como analisado anteriormente. Nominalmente esse superávit comercial com o 

bloco africano em 2002, apenas a título de exemplo, se mostrou maior do que com a União 

Europeia em 2001, que foi de apenas US$ 41 milhões. 
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 Da mesma forma que os países latino-americanos, o bloco africano é grande destino 

dos produtos manufaturados do Brasil. Para o período, com algumas pequenas oscilações, o 

percentual de produtos de maior valor agregado permaneceu numa média de 80% do total, em 

especial produtos alimentícios industrializados. No caso dos produtos de menos valor 

agregado, os básicos, sua participação relativa apresenta crescimento ao longo dos anos, 

passando de 12,83% em 1999 para 18,67% em 2002, conforme dados da Tabela 10 abaixo: 

Tabela 10  Fator agregado exportado para a SADC  1999 a 2002 

ANOS BÁSICOS SEMIMANUFATURADOS MANUFATURADOS 

1999 12,83% 9,10% 78,07% 

2000 13,42% 7,13% 79,46% 

2001 13,80% 4,76% 81,45% 

2002 18,67% 4,87% 76,47% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 18  Participação relativa da SADC no total das exportações e importações 
brasileiras  1999 a 2002 

 O Gráfico 18 mostra a participação relativa da SADC no total das exportações e 

importações brasileiras no período. O crescimento de importância das exportações para o 

bloco é evidente, praticamente dobrando seu percentual, saindo de 0,67% para 1,20%. Apesar 

de representar volumes pequenos quando comparado com outros blocos tradicionais, contudo, 

é importante observar que o país está aproveitando as oportunidades abertas pela maior 

aproximação que o Governo promoveu a partir de 1999. Por outro lado, as importações, que 
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também cresceram de importância relativa no total brasileiro, entre 2001 e 2002 apresentaram 

grande queda, praticamente atingindo o mesmo patamar de 1999. 

 

2.3.8 Liga Árabe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Wikipédia, 2009. 

Figura 8  Liga Árabe 

 A Liga Árabe, nome mais corrente para a Liga de Estados Árabes, foi fundada em 

1945 por sete países, que tinham como objetivo reforçar os laços econômicos, sociais, 

políticos, culturais e religiosos. Atualmente a Liga Árabe possui vinte e dois países membros. 

 A Liga Árabe foi incluído na pesquisa em função da importância que vem 

apresentando ao Brasil como destino das exportações e grande fornecedora de petróleo para a 

economia, como será demonstrado a seguir. 

 O início do primeiro mandato do Governo FHC ocorreu exatamente no meio da 

década de 1990. Entre suas prioridades estavam a estabilização econômica, a inserção 

competitiva do Brasil na economia mundial e o redimensionamento da diplomacia brasileira. 

Durante seu governo, embaixadas brasileiras no mundo árabe foram fechadas, laços 

comerciais reduzidos e o total desconhecimento entre o Brasil e o bloco foram aumentando. 

(MESSARI, 2006). 

 O fato é que, durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso, pouco, ou quase 

nada, foi feito com o objetivo de estreitar as relações comerciais com a Liga Árabe, mesmo 

tendo este um potencial de absorção importante dos produtos brasileiros, bem como 
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importantes fornecedores para o Brasil. Este fato gerou como resultado, em termos de saldos 

comerciais, grandes déficits comerciais para a o país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Valores FOB US$. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 19  Balança comercial entre Brasil e a Liga Árabe  1999 a 2002 

 O Gráfico 19 demonstra a evolução das exportações, importações e o saldo comercial 

das negociações brasileiras com o bloco árabe. As exportações, mesmo apresentando valores 

significativos, não conseguiram acompanhar as importações para o período, quer seja em 

ritmo de crescimento, quer seja em valores absolutos. Em 1999 o valor das exportações 

totalizou US$ 1,5 bilhão, em 2001 ultrapassou os US$ 2 bilhões e fechou a série com 

importantes US$ 2,6 bilhões. 

 Por outro lado, as importações sempre foram superiores em valores, com US$ 1,8 

bilhão em 1999, US$ 2,8 bilhões em 2000, ano de maior valor, e fechou 2002 com US$ 2,2 

bilhões. Os resultados, em termos de saldos comerciais, foram déficits constantes, a exceção 

do último ano da série, quando experimentou o primeiro superávit comercial, totalizando US$ 

308,8 milhões, ante os déficits de US$ 93 milhões em 2001 e US$ 1,3 bilhão em 2000, o 

maior resultado negativo na relação com o bloco, dado que em 1999 o déficit chegou a US$ 

337 milhões. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 20  Variação percentual anual das exportações e importações brasileiras com a Liga 
Árabe  1999 a 2002 

 A variação anual comercial entre os blocos está ilustrada no Gráfico 20. Destaque 

fica para grande variação entre 1999/2000 das importações com um crescimento de 53,20%, e 

das exportações entre os anos de 2000 e 2001 com um crescimento de 46,60%. 

 Um olhar mais atento sobre os tipos de produtos exportados para o bloco deixa claro 

que o Brasil é um grande fornecedor de produtos básicos (alimentos não industrializados e 

minério de ferro), ocupando quase a metade da pauta e em menor escala os produtos 

manufaturados (peças de veículos, com leve crescimento de importância, chegando a 40% em 

2002). Os produtos semimanufaturados encontram pouca importância como destino para a 

Liga Árabe. 

 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 21  Fator agregado exportado para a Liga Árabe  1999 a 2002 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 22  Participação relativa da Liga Árabe no total das exportações e importações 
brasileiras  1999 a 2002 

 O peso da relação comercial com a Liga Árabe no total das negociações 

internacionais brasileiras apresentou crescimento, tanto no que se refere às exportações 

quanto às importações. Mais especificamente, sempre se teve os países do bloco árabe como 

importantes fornecedores de produtos e insumos para o Brasil, ao passo que as exportações 

brasileiras, embora crescentes para o bloco, nunca conseguiram superar a importância relativa 

que as importações possuem. 

 A importância desses números é mais visível quando se compara o peso da Liga 

Árabe com os demais blocos. A participação relativa dos blocos tradicionais nas negociações 

com o Brasil, como por exemplo, a União Europeia, mostra-se ao longo desses quatro anos 

em retração, ao passo que as negociações com os países do bloco africano, das Américas e 

mesmo com o bloco árabe vêm apresentando crescimentos significativos. Em outras palavras, 

as decisões governamentais de estreitar a relação com novos parceiros para os produtos 

nacionais vêm apresentando resultados relevantes, pois abre as portas para outros mercados 

menos saturados como o dos países desenvolvidos. 

 Este fato também é observado com os países do bloco formado pelos antigos países 

da União Soviética, cuja representatividade vem ganhando destaque nas transações comerciais 

com o Brasil, conforme segue. 
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2.3.9 Comunidade dos Estados Independentes  CEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Wikipédia, 2009. 

Figura 9  Comunidade dos Estados Independentes  CEI 

 A Comunidade dos Estados Independentes é formada por antigos países que 

integravam a União Soviética. Fundada em 1991 por Rússia, Bielorússia e Ucrânia, reúne 

hoje onze estados, que são, além dos iniciais, a Armênia, Azerbaijão, Kasaquistão, Moldávia, 

Usbequistão, Kirgistão, Tajikistão e Turcomenistão. 

 Após a reconversão da Rússia ao capitalismo, as relações com o Brasil despertaram 

grande interesse de ambas as partes sejam no aspecto comercial quanto no espacial. 

Entretanto, até o ano de 2001, nenhuma negociação havia sido concluída, conforme aponta 

Cervo (2002): 

A diplomacia foi rápida em firmar acordos de cooperação nos mais diversos 
domínios, particularmente o espacial em que ambos são detentores de todo o ciclo. 
Os acordos refletem uma nova filosofia ao utilizaram o termo parceria estratégica a 
ser implementado por meio de múltiplas ações previstas. O comércio não refletiu 
esse dinamismo diplomático. Aliás, o alto grau de prioridade conferido às relações 
bilaterais por intenções fundadas em adequada avaliação de potencialidades não 
havia aberto, até 2001, vias substantivas de realizações concretas (CERVO, 2002: 
23). 

 Entretanto, é bom salientar que as relações comerciais com o bloco se mostraram 

mais fortes já a partir de 2001, quando os valores dobram em relação aos anos anteriores, 

principalmente quando comparado com o ano imediatamente anterior, cujo crescimento das 

exportações, por exemplo, superaram 132,0%. Apesar da retração entre os anos de 1999 e 

2000, quando as exportações contraíram-se em -37,6%, conforme os dados da Tabela a 

seguir, nos anos seguintes apresentaram vigoroso crescimento. 
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Tabela 11  Evolução das exportações, importações e do saldo comercial com a CEI  1999 a 
2002 

ANOS EXPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS 

IMPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS SALDO COMERCIAL 

1999 797.706.448,00 439.370.991,00 358.335.457,00 

2000 497.764.453,00 749.131.683,00 (251.367.230,00) 

2001 1.159.612.984,00 583.439.956,00 576.173.028,00 

2002 1.351.881.239,00 584.421.576,00 767.459.663,00 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Valores FOB US$. 
Elaborado pelo autor. 

 Diferente de todos os blocos analisados anteriormente, a Comunidade dos Estados 

Independentes apresenta uma situação de substituição de produtos semimanufaturados por 

produtos básicos. Embora a exportação do Brasil de açúcar para o bloco apareça como 

principal produto, outros produtos alimentícios de menor valor agregado ganharam espaço no 

mercado, o que favoreceu o forte crescimento de produtos básicos na pauta de exportação 

com o bloco. Ao mesmo tempo a participação de produtos manufaturados foi reduzida. 

 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 23  Fator agregado exportado para a CEI  1999 a 2002 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 24  Variação percentual anual das exportações e importações brasileiras com a CEI 
 1999 a 2002 

 Os valores correntes de comércio entre os blocos, aqui agora incluindo os demais 

países, além da Rússia, cresceram ao longo dos anos, como já mencionado. Na verdade, essa 

relação foi mais importante para o Brasil, considerando o crescimento das exportações a partir 

de 2000, quando mais do que dobram os valores em relação aos anos anteriores. 

 As importações, por seu turno, não obtiveram desempenho igual, apesar do 

crescimento de 70,5% entre 1999/2000, quando atingiram US$ 749 milhões, único ano no 

qual o saldo comercial se mostrou deficitário (US$ -251,3 milhões). Já nos anos seguintes, o 

ritmo de crescimento das importações foi negativo, o que resultou em saldos comerciais 

relevantes, de US$ 576,1 milhões em 2000 e de US$ 767,4 milhões em 2001. 

 O Gráfico 25 traz a participação relativa da CEI no total das exportações e 

importações brasileiras para a série. Por esta avaliação, o crescimento das exportações para o 

bloco permitiu que sua importância relativa para o Brasil fosse ampliada, de 1,66% em 1999 

para 2,24% em 2002. As importações, mesmo com valores menores e do crescimento 

modesto, obteve crescimento de sua participação relativa no total das importações brasileiras, 

passando de 0,89% para 1,24% entre 1999 e 2002. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 25  Participação relativa da Comunidade dos Estados Independentes no total das 
exportações e importações brasileiras  1999 a 2002 

 Uma avaliação geral desses quatro anos de governo FHC, particularmente na relação 

comercial com os principais blocos econômicos do mundo, deixa evidente a inclinação maior 

na busca 

do crescimento de importância relativa do NAFTA, principalmente para as exportações, e da 

União Europeia, no caso das importações. 

 Destaca-se ainda a forte retração de importância relativa do MERCOSUL a partir de 

2000, tanto nas exportações quanto nas importações. Por outro lado, a Liga Árabe, a CEI e o 

Pacto Andino assumem importância para a economia nacional, na medida em que absorvem 

cada vez mais produtos brasileiros, gerando saldos comerciais positivos, principalmente 

porque o Brasil importa pouco, relativamente, desses mesmos blocos. 

 A partir do próximo capítulo, parte-se para uma a análise do Governo Lula, e as 

grandes mudanças que ocorreram desde sua posse no que se refere a política externa 

brasileira, particularmente em suas relações comerciais com o mundo. 
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CAPÍTULO III  GOVERNO LULA E A RELAÇÃO COMERCIAL BRASILEIRA 
COM OS BLOCOS ECONÔMICOS: 2003 A 2008 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 Este capítulo traz a uma análise da Política Econômica do Governo Lula e seus 

reflexos sobre o Comércio Exterior brasileiro entre os anos de 2003 a 2008. Como no capítulo 

anterior, toda a reflexão acerca do comércio exterior será centrada na relação do Brasil com os 

principais blocos econômicos selecionados para esta pesquisa. 

 Diferentemente do que ocorreu com o Governo FHC, que praticamente dividiu seu 

governo em dois mandatos distintos, com o Governo Lula isso não aconteceu. O segundo 

mandato (ainda em andamento) segue dando continuidade a mesma política econômica do 

primeiro. Em função disto, tratar-se-á esses seis anos (2003 a 2008) como sendo algo 

uníssono, portanto, sem distinção entre os mandatos. 

 

3.2 ELEIÇÃO E A POLÍTICA ECONÔMICA DO GOVERNO LULA 

 

 A eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi marcada, para o seu primeiro 

O novo governo encarnava uma mensagem de 

transformações talvez apenas comparáveis, na América do Sul, à posse de Salvador Allende 

no Chile, nos anos 70

a ruptura com tudo o que, até então, foi realizado pelos demais governos, seja na área 

econômica, social e mesmo na questão do combate a corrupção. 

 A expectativa gerada pela eleição de Lula, no sentido de promover mudanças e 

rupturas na condução da política econômica do país foi parcialmente frustrada, principalmente 

para aqueles que esperavam drásticas mudanças com a política econômica e social do governo 

anterior. 

 Por um lado, é importante considerar que mesmo durante a campanha eleitoral, o 

próprio candidato assinou documento se comprometendo em manter os contratos 



109 
Relações Internacionais: o comércio exterior do Brasil e Rio Grande do Norte no período de 1999 a 2008 

 

 

manutenção dos contratos, tinha ainda como compromisso preservar o superávit primário em 

níveis que impedissem que a dívida interna aumentasse e destruísse a confiança na capacidade 

de honrar os compromissos assumidos. (FILGUEIRAS e GONÇALVES, 2007). 

 Esse foi apenas um dos documentos que já sinalizavam a manutenção de algumas 

medidas do governo FHC. Outro documento oficial foi o programa de governo do PT 

proposto a

muitos 

observadores internacionais temiam a decretação de uma moratória em 2002, no contexto da 

adoção  que alguns julgavam certa  de políticas populistas por parte de um novo governo, 

encabeçado pelo PT GIAMBIAGI, 2005ª: 197). 

 Nesse sentido, já havia a disposição do governo em manter determinados aspectos da 

política econômica do governo anterior. Essa postura fora assumida muito mais em razão do 

desvalorização cambial, por exemplo. Para enfrentar a crise que se estabeleceu no país, à 

época, ao governo Lula convém manter a busca pela estabilidade econômica. Assim, segundo  

Giambiagi (2005): 

A sequência anteriormente mencionada de nomeação de Palocci para ministro da 
Fazenda, seguida da indicação de um banqueiro central visto pelo mercado como 
confiável; do anúncio da conservação inicial do restante da diretoria do BC, herdada 
de Armínio Fraga; e de duas novas rodadas de aumento dos juros, até 26,5%a.a., já 
no governo Lula, gerou uma grande distensão do ambiente financeiro a partir do 
primeiro trimestre de 2003. Nesse contexto  e ajudada pelos excelentes resultados 
mensais da Balança Comercial  e taxa de câmbio recuou para menos de R$ 3,00 no 
segundo trimestre. Enquanto isso, o risco-país (medido pelo C-Bond) desabava para 

(GIAMBIAGI, 2005a: 207). 

 

 Ainda no que diz respeito ao BC, o governo Lula nomeia para a Presidência 

Henrique Meireles, ex-presidente mundial do Bank Boston, que, como dito anteriormente, 

preservou toda a diretoria da gestão anterior, o que aponta na direção de certa continuidade da 

política estabelecida durante o governo FHC, quanto à estabilidade do país e a política 

monetária (GIAMBIAGI, 2005a). 

 Em meio a uma grave crise econômica, em parte provocada por sua própria eleição, 

o novo governo anunciou o reforço da política anti-inflacionária, quando estipulou metas de 

inflação para 2003 e 2004 de 8,5% e 5,5% respectivamente, muito embora a inflação oficial, 
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medida pelo INPC, fora de 10,38% e 6,13%, respectivamente. Tal redução confirma a 

intenção de reduzir os níveis inflacionários, mas permite ainda afirmar que este não se 

constituiu tão somente como o principal objetivo da política econômica do governo, uma vez 

que o crescimento do PIB em 2003 foi de 1,15%, mas em 2004 obteve um crescimento 

significativamente maior, com 5,71%, segundo o IBGE. (GIAMBIAGI, 2005a). 

 Outro ponto importante da política econômica do governo Lula foi a elevação da taxa 

de juros básica, a SELIC. Somente nos primeiros 60 dias de governo, esta passou de 18% para 

25% ao ano. No tocante ao superávit primário, estabeleceu-se uma meta de 4,25% do PIB 

(contra 3,75% do final do governo anterior), incluída até na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para o período de 2004 a 2006. (GIAMBIAGI, 2005a). 

 Fora essas ações, várias outras foram tomadas, como a renovação do acordo com o 

FMI, até final de 2004, no que havia o compromisso de manutenção regular do cumprimento 

das metas fiscais e de todo o arcabouço dos acordos firmados com a instituição. Cabe 

ressaltar, contudo, que mesmo tendo renovado, os recursos disponíveis não foram utilizados. 

 Outras ações importantes foram adotadas no início do governo Lula, visando a 

restauração da confiança no país, nesse sentido, foi o encaminhamento das reformas 

estruturais propostas pelo governo e encaminhadas ao Congresso Nacional, a saber: a reforma 

tributária e a da previdência social. 

 No que se refere a reforma tributária, o projeto tinha quatro objetivos: a) uniformizar 

a legislação do ICMS, para diminuir as possibilidades de evasão fiscal; b) prorrogar a 

Desvinculação de Receitas da União (DRU), para restringir a vinculação de despesas às 

receitas, possibilitando assim movimentar livremente recursos para incrementar o superávit 

primário; c) renovar a Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF), 

garantindo receita para o ano de 2004 e; d) transformar a Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (COFINS) em um tributo sobre o valor adicionado, acabando com o 

efeito cascata até então vigente (GIAMBIAGI, 2005a). 

 Quanto à reforma da previdência social, esta teve como foco o regime previdenciário 

dos serviços públicos, com a intenção de taxar, através de alíquota contributiva, os servidores 

inativos com a mesma alíquota dos servidores ativos. Outra medida previa aplicação de um 

redutor para novas pensões acima de um determinado piso de isenções, bem como a elevação 

da idade mínima para o pedido de aposentadoria, passando para 60 anos os homens e 55 anos 

para as mulheres. Além disso, estabeleceu-se o mesmo teto já aplicado aos beneficiários do 
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INSS para os novos entrantes, e criou a possibilidade de criação de fundos de pensão para a 

complementação das aposentadorias a partir dos limites estabelecidos pelo instituto. 

(GIAMBIAGI, 2005a). 

 Todas essas medidas são o reflexo, principalmente, da orientação do governo quanto 

a origem dos desequilíbrios econômicos, ou seja, nos desequilíbrios fiscais. Tal desequilíbrio, 

para os principais teóricos e economistas que influenciavam o governo, seria a razão da 

inflação elevada e do aumento da relação dívida/PIB.  

O conservadorismo de debate no interior da equipe econômica transformou a 
questão fiscal em dogma e empobreceu o ambiente de discussão. A focalização de 
debate no ajuste fiscal, na presunção de que é preciso combater a dominância fiscal, 
não deu espaço à análise de outras possibilidades. A dimensão da política fiscal 
como caudatária de decisões fora do seu alcance, acentuando o papel subordinado 
que ocupa no regime de política macroeconômica, apesar da centralidade que lhe 
atribuem na determinação da taxa de juros, do risco-país e das condições de 
retomada do crescimento. (LOPREATO, 2006: 221).  

 

 

ampliar o superávit primário, muito embora houvesse barreiras ao aprofundamento das 

políticas conservadoras, como por exemplo, a própria luta interna no governo. Além disso, os 

cortes fiscais também encontraram grandes resistências nos Estados e Municípios, deixando 

ao governo federal a adoção dos meios usuais já adotados no governo anterior, isto é, nos 

ganhos de arrecadação auferidos na elevação da carga tributária, o contingenciamento dos 

gastos públicos, principalmente investimentos e com o próprio aumento dos valores 

destinados ao superávit primário (LOPREATO, 2006). 

 Entretanto, não se pode caracterizar o governo Lula como apenas um governo que 

segue fielmente as ações do anterior, particularmente no que tange a condução da política 

macroeconômica. 

 Ao passo que no campo macroeconômico pode-se determinar que houvee uma maior 

pressão pela adoção de um viés restritivo, por outro lado, a política de desenvolvimento 

emerge com elementos mais ativos. Estabeleceu-se, a partir de então, uma política industrial, 

tecnológica e de comércio exterior mais definida e ativa, bem como pela criação e ampliação 

de alguns instrumentos de financiamento, tais como o crédito consignado e o crédito dirigido, 

principalmente por mais recursos disponíveis ao público através do BNDES e outras agências, 

como o próprio Banco do Nordeste. Outro ponto importante na condução da política de 
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desenvolvimento foi a maior intervenção do Estado a partir de algumas ações, tais como 

isenção de impostos para alguns segmentos, como de inovação e para a exportação. 

 Nesse sentido, como exemplo, o Gráfico 26 traz a evolução dos desembolsos 

promovidos pelo BNDES. Fica nítido o grande crescimento dos valores a partir do governo 

Lula, confirmando assim a intenção do governo em ampliar sua política de desenvolvimento. 

 
 Fonte: BNDES, 2007. 
 

Gráfico 26  Evolução dos desembolsos do BNDES  1995 a 2007 

 Como é possível observar pelo Gráfico 26, somente entre 2003 e 2007 o BNDES 

desembolsou 52% a mais de recursos do que em todo o agregado do período compreendido 

do governo anterior, entre 1995 e 2002, numa ação clara da posição do governo quanto ao seu 

papel na condução da política de desenvolvimento do país. Entretanto, cabe ressaltar ainda, 

que tais medidas não encerram, em si, toda a capacidade, em termos de política econômica, na 

busca pela promoção do desenvolvimento. Logo, há, uma situação ambígua da estratégia do 

governo no que se refere a própria política de desenvolvimento. 

Evidentemente, nem todos os aspectos da agenda microeconômica são 
incompatíveis com uma estratégia de desenvolvimento mais ativa. Todavia, é 
preciso ter claro que as linhas mestras que orientam um ou outro tipo de política são 
absolutamente distintas. Deste modo, a ambigüidade gerada pelo fato de a política 
de desenvolvimento servir a dois objetivos se manifesta em sua incompletude, 
sobretudo no que tange a criação dos instrumentos próprios para a execução das 
diversas medidas de política. (AMITRANO, 2006: 242). 

 

 A opção do governo em ampliar as exportações brasileiras, como parte da política de 

desenvolvimento, gerou efeitos significativos no crescimento do comércio exterior brasileiro, 

especialmente na busca por novos mercados ainda pouco explorados até então. A partir do 
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próximo tópico enfatiza-se mais a relação comercial brasileira e seus resultados econômicos 

com os blocos econômicos selecionados. 

 

3.3 A POLÍTICA ECONÔMICA E OS RESULTADOS SOBRE O COMÉRCIO EXTERIOR 

 

 Diferente do que ocorreu no governo anterior, onde a desvalorização cambial 

promoveu a retomada dos saldos comerciais positivos, durante o governo Lula ocorreu 

justamente o contrário, ou seja, a valorização do real frente ao dólar, embora este fato não 

tenha prejudicado o crescimento das exportações e da própria corrente de comércio 

(somatório das exportações e importações) com o mundo de uma forma geral, e com os 

blocos econômicos selecionados, em particular. 

 Todas as medidas adotadas pelo governo no sentido da preservação da estabilidade e 

dos compromissos assumidos, mas principalmente a decisão de incrementar o comércio 

exterior promoveu (mais por conta deste do que dos outros pontos) o aumento do fluxo 

comercial brasileiro. Tudo isso, aliado ao bom momento porque passava a economia 

internacional, teve como consequência direta o aumento no fluxo de capitais externos para o 

país, gerando um movimento de apreciação substancial do real frente ao dólar. Ao longo dos 

anos, a valorização do real foi significante, praticamente entre os anos de 2003 e 2007, o dólar 

saiu de uma cotação média de R$ 2,89 para R$ 1,77, respectivamente, ou seja, uma 

valorização do real frente ao dólar de quase 40%. O ano de 2008 aparece como um ponto de 

inflexão importante, tendo em vista que foi neste ano que ocorreu uma forte desvalorização do 

real diante da moeda americana, fazendo a cotação se elevar abruptamente, em mais de 30%, 

passando de R$ 1,77 para R$ 2,34 na média do ano, mas em dezembro já correspondia a R$ 

2,39, conforme os dados dos Gráficos 27 e 28 que seguem.  

 A principal razão dessa mudança abrupta da taxa de câmbio foi a grave crise 

econômica que se abateu no mundo a partir de meados de setembro do ano de 2008. Fruto de 

fortes instabilidades do mercado imobiliário americano, a crise logo se espalhou, primeiro 

para os bancos, e depois para toda a economia mundial. 
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 Fonte: Ipeadata, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 27  Taxa média anual do dólar comercial para compra  2003 a 2008 

 

 
 Fonte: Ipeadata, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 28  Taxa mensal do dólar comercial para compra  2008 

 A despeito da valorização do real em relação ao dólar, e desconsiderando os efeitos 

da crise para o ano de 2008, (mesmo provocando uma pequena retração da corrente do 

comércio internacional ao final do ano) as exportações brasileiras atingiram níveis elevados, 

seja pelo maior dinamismo da economia mundial (até antes da crise), seja também pela 

valorização das principais commodities no mercado internacional. Esses dois fatores, aliados a 

um maior esforço do país em promover o comércio exterior, proporcionaram o grande volume 

de divisas que o país passou a absorver, na forma de saldos comerciais robustos. 

Dentre os principais determinantes do desempenho da balança comercial pode-se 
mencionar: a desvalorização cambial de 2002, o crescimento das economias 
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americana e chinesa, que puxaram o comércio mundial, a recuperação da Argentina 
e a disparada dos preços das commodities. (FILGUEIRAS e GONÇALVES, 2007: 
102). 

 

 Além disso, outro componente importante ajudou nesse processo de valorização do 

real, a saber: as altas taxas de juros. Juros elevados estimulam a especulação financeira e 

atraem grandes fluxos de capitais, principalmente os de curto prazo. Mesmo considerando que 

a taxa básica de juros, medidas pela SELIC, retraíram de 26,5% em 2003 e ao final de 2006 se 

encontravam em 13,25%, ainda assim estimulavam o movimento especulativo, uma vez que 

os juros internacionais sempre se mostraram bem abaixo dos juros brasileiros, atraindo o 

ingresso de dólares, o que ampliou ainda mais o mecanismo da valorização do real. 

(FILGUEIRAS e GONÇALVES, 2007). 

 Entretanto, nenhum desses fatores impediu o crescimento dos fluxos comerciais do 

país. Ao longo desses anos (2003 a 2008), os valores envolvidos nas transações comerciais 

brasileiras se mostraram surpreendentemente elevados e em forte expansão, como atesta os 

dados do Gráfico 29. 

 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Valores FOB US$. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 29  Evolução anual do comércio exterior brasileiro  2003 a 2008. 

 A corrente de comércio do Brasil cresceu numa média de 25% ao ano, saltando de 

US$ 121,5 bilhões em 2003 para US$ 371,1 bilhões em 2008, triplicando ao longo dos anos 

em apreço. As exportações também cresceram em ritmo elevado, porém menor do que as 

importações e menor também do que em relação a própria corrente de comércio, numa média 

anual de 22,14%, contra 29,38% das importações.  
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 As exportações totalizaram em 2003 US$ 73,2 bilhões, as importações foram de US$ 

48,3 bilhões. Já em 2008 os valores envolvidos foram de US$ 197,9 bilhões e US$ 173,1 

bilhões, respectivamente. Os resultados em saldos comerciais, por sua vez, embora elevados, 

se mostraram menos pujantes, com crescimento médio anual de 4%, passando de US 24,8 

bilhões em 2003 para US$ 46,4 bilhões em 2006 e retornando para US$ 24,7 bilhões em 

2008. Mesmo considerando que esses valores tenham se retraído nos últimos anos, ainda 

assim mostra a força do comércio exterior brasileiro ao longo dos últimos anos, o que, 

naturalmente, e somando ao aumento significativo no fluxo de capital financeiro, ajudaram 

também a valorizar o real frente a principal moeda internacional, o dólar. 

 O Gráfico abaixo ajuda a compreender a variação anual da balança comercial 

brasileira. 

 

 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 30  Variação percentual anual do comércio exterior brasileiro  2003 a 2008. 

 Pelo Gráfico 30 é possível notar que o movimento mais importante é o do saldo 

comercial, com seu movimento descendente ininterrupto para todo o período. As exportações, 

por sua vez, apresentaram um período de retração até 2006 e a partir deste ano iniciou um 

movimento lento de recuperação, ao passo que as importações também tiveram uma leve 

retração no início da série, mas, já a partir de 2005 iniciam um forte movimento de 

crescimento, superando, inclusive, o crescimento das exportações, gerando por sua vez, a 

redução dos saldos comerciais. Esse movimento pode estar associado também a própria 

mudança na estrutura produtiva do país. 
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 Esses dados refletem o total da relação comercial brasileira com o mundo. Quando se 

observa a corrente de comércio com os blocos econômicos selecionados, é possível identificar 

forte crescimento, tanto das exportações, quanto das importações; contudo, a participação 

relativa desses mesmos blocos no total do comércio exterior brasileiro tendeu a se retrair ao 

longo dos anos, apesar destes representarem uma enorme parcela do total de países com os 

quais o Brasil possui relação comercial. 

 Quanto à própria natureza e objetivos do governo em relação a diversificação no 

destino das exportações, bem como da origem das importações, fica claro que a redução de 

importância relativa dos blocos selecionados tem influência também da falta da China nesse 

levantamento. Como este país não está integrado a nenhum bloco dos aqui levantados, e 

devido ao fato do grande crescimento das relações comerciais com este país, provavelmente 

parte do percentual de importância relativa dos blocos perdidos ao longo dos anos pode ter 

sido transferida para a China16. 

Tabela 12  Exportações brasileiras para o mundo e os blocos econômicos selecionados  
2003 a 2008 

ANOS MUNDO TOTAL DOS BLOCOS 
SELECIONADOS 

% DAS EXPORTAÇÕES 
TOTAIS 

2003 73.203.222.075,00 55.837.360.123,00 76,28% 

2004 96.677.498.766,00 74.527.828.353,00 77,09% 

2005 118.529.184.899,00 89.028.970.121,00 75,11% 

2006 137.807.469.531,00 103.708.848.958,00 75,26% 

2007 160.649.072.830,00 120.029.666.733,00 74,72% 

2008 197.942.442.909,00 139.415.007.602,00 70,43% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Valores FOB US$. 
Elaborado pelo autor. 

 A Tabela 12 demonstra que é possível identificar o forte crescimento das exportações 

para o total dos blocos selecionados, de aproximadamente 152%; contudo, inferior ao 

crescimento das exportações como um todo, que se aproximou de 170%. O resultado foi a 

redução da participação relativa do total dos blocos, de 76,28% para 70,43%. 

                                                           
16 Mas isso é apenas especulação da parte deste autor, pois não dispomos de dados para afirmação, nem este 
também é o objetivo deste trabalho, ficando para uma posterior continuidade desta pesquisa. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 31  Variação percentual anual das exportações para o mundo e blocos econômicos 
selecionados  2003 a 2008. 

 Os dados do crescimento anual das exportações para o mundo e os blocos (Gráfico 

31) revelam certa semelhança na variação anual, onde o crescimento médio anual para o 

mundo foi de 22,14%, enquanto para os blocos foi de 20,26%. Contudo, a maior disparidade 

ocorre no último biênio da série, onde as exportações para o mundo cresceram 23% enquanto 

para os blocos apenas 16%, razão que motivou a menor importância relativa dos blocos no 

total das exportações brasileiras. 

Tabela 13  Importações brasileiras para o mundo e os blocos econômicos selecionados  
2003 a 2008 

ANOS MUNDO TOTAL DOS BLOCOS 
SELECIONADOS 

% DAS IMPORTAÇÕES 
TOTAIS 

2003 48.325.566.630,00 35.547.431.961,00 73,56% 

2004 62.835.615.629,00 44.175.588.353,00 70,30% 

2005 73.600.375.672,00 50.544.929.507,00 68,67% 

2006 91.350.840.805,00 60.450.834.084,00 66,17% 

2007 120.617.446.250,00 78.886.446.052,00 65,40% 

2008 173.196.633.755,00 111.769.524.154,00 64,53% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Valores FOB US$. 
Elaborado pelo autor. 

 Sem dúvida o crescimento das exportações, numa média de 22,00% e 20,00% para o 

mundo e para os blocos selecionados, respectivamente, é significativo. Entretanto, as 

importações cresceram em um ritmo ainda mais acelerado, de 29,38% e 26,09%, 
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respectivamente, porém movimentou valores menores do que as exportações, propiciando 

saldos positivos na balança comercial. 

 Da mesma forma, também os blocos selecionados perderam participação relativa no 

total das importações brasileiras. Em 2003, o Brasil importava dos blocos aqui elencados, 

73,56% do valor total, enquanto que em 2008 esse percentual se retraiu fortemente, 

registrando 64,53% do total.  

 Analisando a variação anual do crescimento das importações, percebe-se também um 

movimento de recuperação no volume de recursos envolvidos nestas operações, com 

crescimentos anuais elevados a partir de 2004, de 24,12% entre 2005/2006, 32,04% entre 

2006/2007, e de 43,59% no biênio final da análise, na relação entre o Brasil e o resto do 

mundo. Analisando o crescimento relativo aos blocos, embora com percentuais ligeiramente 

menores, ainda assim representaram crescimento ao longo dos anos, com percentuais de 

19,60%, 30,50% e 41,68%, respectivamente, como mostra o Gráfico 32. 

 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 32  Variação percentual anual das importações para o mundo e blocos econômicos 
selecionados  2003 a 2008. 

 De uma forma geral, a relação comercial brasileira com os blocos selecionados 

cresceu anualmente, embora em ritmo diferenciado, principalmente a partir de 2005 quando 

tanto as exportações quanto as importações crescem mais acentuadamente. 
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3.3.1 Mercado Comum do Sul  MERCOSUL 

 

 A eleição do Governo Lula deu novo rumo às negociações com o MERCOSUL, 

priorizando a revitalização do bloco, entendida em uma visão mais ampla, seja no aspecto 

político, mas, sobretudo no fortalecimento econômico dos países membros. 

 Quando se fala em MERCOSUL, há certo consenso de que o Brasil e a Argentina, 

por serem os países de maior peso econômico do bloco, terminam por determinar a direção e 

o ritmo do MERCOSUL. Enquanto no período dos governos FHC (Brasil) e Menen 

(Argentina) existia certa aproximação, principalmente na discussão em torno de uma maior 

aproximação comercial com os Estados Unidos, após o arrefecimento (relativo) do modelo 

neoliberal com a eleição de Lula e Kirchner, de maior alinhamento com o pensamento 

desenvolvimentista, observa-se alguns avanços importantes nas relações bilaterais entre os 

países, bem como uma maior integração dentro do próprio bloco. (ALEXANDRE e LEITE, 

2007). 

 Os problemas internos vividos na Argentina, como a suspensão do pagamento da 

dívida ao FMI em 2004 e mantida no ano seguinte, não permitiram que o Brasil retomasse 

maior aproximação com o país vizinho, pois ainda mantinha forte relação com a referida 

Instituição, em razão do acordo firmado em 2003. Já a partir de 2005, com a retomada nas 

negociações entre Argentina e FMI, o Brasil pôde, novamente, se reaproximar com seu maior 

parceiro no bloco. Contudo, as relações sempre se mostraram conflituosas, principalmente no 

âmbito comercial. A partir de 2003 a Argentina passou a experimentar redução nos superávits 

comerciais com o Brasil e já em 2004 começaram a surgir os primeiros déficits comerciais. 

 Diante das assimetrias comerciais, o governo Lula aprovou, em 2005, o chamado 

Mecanismo de Adaptação Competitiva (MAC), onde previa a criação de salvaguardas para 

setores prejudicados pela maior competitividade de produtos oriundos do outro país. Apesar 

dos protestos dos empresários brasileiros, a decisão se mostrou positiva para preservar as 

relações bilaterais, reduzindo a possibilidade de ampliação de desequilíbrios entre os dois 

países (ALEXANDRE e LEITE, 2007). 

 Pode-se dizer, de forma mais geral, que os dois países chegaram ao mesmo modelo 

de desenvolvimento econômico, com câmbio flutuante, crescimento liderado pelas 

exportações, disciplina fiscal com superávit primário elevado, bem como um superávit em 

conta corrente. (GIAMBIAGI & BARENBOIM, 2005b). 
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 Observando a relação do Brasil com os demais países do bloco, Paraguai e Uruguai, 

durante o governo Lula, pode-se confirmar uma nítida evolução. Na verdade, tanto o Brasil 

quanto a Argentina consentiram ao pleito dos demais sócios pela representação paritária no 

Parlamento do MERCOSUL, estabelecida pela Comissão Parlamentar Conjunta em 2005. 

Cabe destacar que, durante a Presidência Pro Tempore do Brasil, no segundo 
semestre de 2004, essa comissão ganhou poder negociador para conduzir todas as 
tarefas necessárias para a instalação do Parlamento do MERCOSUL até 31 de 
dezembro de 2006. No segundo semestre de 2006, novamente sob a Presidência Pro 
Tempore do Brasil, a Comissão Parlamentar Conjunta concluiu seus trabalhos e, em 
14 de dezembro de 2006, realizou-se em Brasília a Sessão Constitutiva do 
Parlamento do MERCOSUL. (ALEXANDRE e LEITE, 2007: 06). 

 

 Do ponto de vista econômico, a relação comercial do Brasil com o bloco, tanto as 

exportações como as importações apresentaram crescimento durante o governo Lula. As 

exportações cresceram vigorosos 31,41% ao ano, ao passo que as importações também 

apresentaram crescimento relevante, numa média anual de 21,60%. Em valores, as 

exportações que totalizaram aproximadamente US$ 5,6 bilhões em 2003 passaram para US$ 

21,7 bilhões em 2008, e as importações passaram de US$ 5,6 bilhões para US$ 14,9 bilhões 

no mesmo período. Todo esse vigor comercial proporcionou ao Brasil a retomada dos 

superávits comerciais no bloco, saindo de um déficit de US$ 919 milhões em 2003 para 

atingir em 2008 um superávit de US$ 6,8 bilhões, conforme os Gráficos que seguem: 

 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Valores FOB US$. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 33  Exportações, Importações e Saldo Comercial com o MERCOSUL  2003 a 
2008. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 34  Variação percentual anual das Exportações e Importações com o MERCOSUL  
2003 a 2008. 

 Importante destacar o crescimento anual das exportações. Entre os dois primeiros 

anos da série, há uma forte elevação, com aumento de 57,19%, sendo que nos demais anos a 

taxa de crescimento, embora ainda robusta, não acompanhou o ritmo, ficando em 31,46% 

entre 2004/2005, passando para 19,07% entre 2005/2006 e mantendo nos demais anos uma 

média de 24,00%. Por outro lado, as importações crescem anualmente. Se entre 2003/2004 o 

crescimento foi de 12,41%, nos anos seguintes o volume de importação elevou-se 

significativamente, com percentuais de crescimento de 10,38%, 27,13%, 29,63% e 28,46%. 

Tabela 14  Fator agregado exportado para o MERCOSUL  2003 a 2008 

ANOS BÁSICOS SEMIMANUFATURADOS MANUFATURADOS 

2003 6,85% 3,58% 89,57% 

2004 4,92% 3,70% 91,38% 

2005 4,70% 3,01% 92,29% 

2006 4,68% 3,28% 92,04% 

2007 4,10% 2,87% 93,03% 

2008 4,95% 2,95% 92,10% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 De acordo com os dados da Tabela 14, o forte crescimento das exportações para o 

MERCOSUL teve uma característica importante: o aumento da participação de produtos 

manufaturados e a retração dos produtos básicos e semimanufaturados, exatamente o oposto 

do que ocorreu no período anterior. Observando os principais produtos percebe-se que os 

principais produtos exportados foram automóveis e terminais portáteis para telefonia celular, 
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caracterizados como produtos manufaturados. Em comparação com o período anterior, os 

principais produtos foram ácidos e alumina calcinada, ambos insumos industriais e 

conceituados como semimanufaturados. Pode-se dizer, portanto, que no período de 2003 a 

2008 houve um ganho significativo, tanto de ampliação das exportações como um todo, assim 

como no maior volume de valor agregado dos produtos exportados. 

 A participação relativa do MERCOSUL no total do comércio exterior brasileiro 

nesse período teve dupla orientação. Por um lado, o MERCOSUL passou a ser destino de 

maior volume de produtos brasileiros, enquanto que o Brasil absorveu menos produtos dos 

demais países do bloco, relativamente. O Gráfico 35 apresenta os seguintes valores no 

período. 

 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 35  Participação relativa do MERCOSUL no total do comércio exterior brasileiro  
2003 a 2008. 

 Pelos dados acima constata-se o grande crescimento das exportações brasileiras para 

o MERCOSUL, refletindo diretamente na maior participação relativa do bloco no total das 

exportações brasileiras. Em 2003 apenas 6,34% das exportações tinham como destino nossos 

vizinhos, e a partir de então, essa participação ganhou mais representação, atingindo um pico 

de 9,44% em 2006 e fechando a série com 8,56% das exportações brasileiras. No caso das 

importações, o Brasil, mesmo tendo elevado o volume de produtos adquiridos nos países do 

bloco, ainda assim sua participação relativa retraiu-se. Enquanto em 2003 as importações do 

MERCOSUL representavam 11,76% das importações totais brasileiras, em 2008 esse 

percentual caiu para 8,62%. 
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 Importante destacar aqui que esses dados se referem apenas e tão somente aos países 

membros iniciais. Logo, foi desconsiderado que, durante o governo Lula, Equador, Venezuela 

e Colômbia passaram a ter status de países associados ao MERCOSUL. 

 

3.3.2 Pacto Andino 

 

 O avanço das negociações do Brasil com os países do Pacto Andino, aqui 

considerados Bolívia, Colômbia, Peru e Equador, obteve grande crescimento durante o 

governo Lula, fruto de uma decisão governamental de promoção do desenvolvimento 

regional, mas, sobretudo, para o desenvolvimento econômico do próprio Brasil, como afirma 

o Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim: 

A verdade é que o processo de criação de uma Comunidade Sul-Americana avança 
mais rápido do que se poderia imaginar. De 2003 pra cá, concluímos o acordo, entre 
o MERCOSUL e a Comunidade Andina das Nações (CAN), e concebemos e 
impulsionamos diversos projetos para a integração da infra-estrutura, em 
transportes, comunicações e energia. Essa integração física, nunca é demais lembrar, 
constitui parte essencial do projeto de desenvolvimento do próprio Brasil. A 
aprovação, por exemplo, de financiamento do BNDES no valor de US$ 400 milhões 
para a ligação rodoviária do Acre ao Pacífico, via Peru, tem significado histórico e 
econômico sem precedentes, não apenas para a integração regional, como também 
para o progresso do Oeste brasileiro. (AMORIM, 2005: 02). 

 

 Em termos econômicos pode-se destacar o grande aumento da corrente de comércio 

entre o Brasil e o bloco andino. As exportações cresceram numa média anual aproximada de 

30,00%, enquanto que as importações, em ritmo ainda mais acelerado, de 37,00% ao ano. Em 

termos absolutos, as exportações brasileiras passaram de US$ 4,6 bilhões em 2003 para 

atingir US$ 16,9 bilhões em 2008, enquanto que as importações saltaram de US$ 1,9 bilhão 

em 2003 e em 2008 superou US$ 9,4 bilhões. Da mesma forma ocorreu com os saldos 

comerciais, que passaram de US$ 2,6 bilhões, para US$ 7,5 bilhões, respectivamente. Os 

dados a seguir corroboram o enunciado. 
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Tabela 15  Comércio exterior brasileiro com o Pacto Andino  2003 a 2008 

ANOS EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO COMERCIAL 

2003 4.641.377.057,00 1.975.905.717,00 2.665.471.340,00 

2004 6.956.108.518,00 2.910.294.694,00 4.045.813.824,00 

2005 9.710.684.944,00 3.393.546.691,00 6.017.138.253,00 

2006 13.013.592.744,00 5.985.351.070,00 7.028.241.674,00 

2007 14.871.068.899,00 6.886.929.177,00 7.984.139.722,00 

2008 16.940.413.768,00 9.411.732.797,00 7.528.680.971,00 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Valores FOB US$. 
Elaborado pelo autor. 
 

 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 36  Evolução anual das exportações e importações brasileiras ao Pacto Andino  
2003 a 2008. 

 Percebe-se pelo Gráfico 36 duas tendências distintas. As exportações, embora em 

valores absolutos cresçam anualmente, sua variação percentual ano a ano se mostra 

decrescente. Por outro lado, as importações, embora cresçam a taxas menores anualmente, 

entre 2005 e 2006 apresentou forte crescimento (62,05%), e no biênio seguinte reduz o 

movimento, mas na variação anual de 2007/2008 novamente retoma um crescimento 

expressivo de 36,66%. 

 Esses dados confirmam o crescimento relativo de importância do bloco para a 

economia brasileira, não só pelo lado das exportações, como também nas importações. 

Avaliando-se a participação relativa do bloco andino no total do comércio exterior brasileiro, 

sua importância cresce anualmente, passando de 6,34% em 2003, atingindo um pico de 9,44% 

em 2006 e apresentando uma suave retração em 2008, quando absorve 8,56% do total das 
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exportações brasileiras. No caso das importações, apresenta a mesma curva, isto é, passando 

de 4,09% em 2003, um pico de 6,55% em 2004 e uma retração em 2008, com 5,43%. 

 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 37  Participação relativa do Pacto Andino no total do comércio exterior brasileiro  
2003 a 2008. 

 Outro aspecto importante da análise é do tipo de produto que o Brasil exporta para o 

bloco. Diferentemente do que ocorreu com o MERCOSUL, os produtos manufaturados, 

embora respondam pela maior parcela das exportações, ainda assim apresentaram retração no 

volume exportado, de 91,41% em 2003 para 79,75% em 2008, enquanto que a de produtos 

básicos obtiveram crescimento, de 4,99% para 17,08% respectivamente (Tabela 16). 

Tabela 16  Fator agregado exportado para o Pacto Andino  2003 a 2008 

ANOS BÁSICOS SEMIMANUFATURADOS MANUFATURADOS 

2003 4,99% 3,59% 91,41% 

2004 7,13% 3,04% 89,83% 

2005 6,34% 3,27% 90,39% 

2006 8,62% 4,22% 87,16% 

2007 10,05% 3,28% 86,67% 

2008 17,08% 3,17% 79,75% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 Considerando o objetivo do governo, de fortalecer as relações econômicas com os 

países da América Latina, tem-se então um cumprimento desse objetivo, uma vez que o 

somatório do total da corrente de comércio do Brasil com os dois blocos já enunciados 

(MERCOSUL e Pacto Andino) apresentam uma maior participação relativa destes para a 

economia brasileira. Em conjunto, os dois blocos absorveram em 2003 12,68% das 
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exportações brasileiras e o equivalente a 15,85% do total das importações brasileiras no 

mesmo ano. Em 2008 esses percentuais se alteraram. As exportações do Brasil para os blocos 

atingiram o equivalente a 17,12% e as importações, ao contrário, se retraíram para 14,06%. 

 Comparativamente, o MERCOSUL e o Pacto Andino absorvem mais exportações 

brasileiras do que os países do NAFTA. Logo, a decisão de privilegiar os blocos da América 

Latina se mostrou acertada, do ponto de vista comercial, mas, sobretudo, no fortalecimento 

comercial da região. 

 

3.3.3 Mercado Comum Centro Americano  MCCA 

 

 O MCCA possui pouca expressão econômica, constituindo-se o menor bloco 

econômico com os quais o Brasil possui transações comerciais, em função do baixo valor da 

corrente de comércio. Contudo, durante o governo Lula esse volume cresceu 

significativamente, tanto nas exportações como nas importações, além da geração de 

importantes saldos comerciais. A Tabela 17 abaixo mostra os valores: 

Tabela 17  Comércio exterior brasileiro com o MCCA  2003 a 2008 

ANOS EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO COMERCIAL 

2003 561.373.302,00 50.015.336,00 511.357.966,00 

2004 885.528.677,00 79.283.275,00 806.245.402,00 

2005 1.177.051.993,00 97.527.880,00 1.079.524.113,00 

2006 1.177.535.297,00 129.007.286,00 1.048.528.011,00 

2007 1.100.462.013,00 176.154.898,00 924.307.115,00 

2008 1.295.565.569,00 246.237.566,00 1.049.328.003,00 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Valores FOB US$. 
Elaborado pelo autor. 

 Devido ao baixo valor das importações, praticamente 90% das exportações 

brasileiras acabaram se revertendo em saldos comerciais, que cresceram numa taxa média 

anual de 18,07%, contra 20,38% das exportações e 38,03% das importações. Apesar de 

relativamente pequeno, o significado político desse crescimento é importante, pois os países 

desse bloco terminaram por absorver crescentemente mais produtos brasileiros, de forma que 

quase triplicaram ao longo dos anos, saltando de US$ 561 milhões em 2003 para mais de US$ 

1,2 bilhão em 2008. Por outro lado, os valores envolvidos nas importações multiplicaram-se 

por cinco, passando de pouco mais de US$ 50 milhões em 2003 para quase US$ 250 milhões 



128 
Relações Internacionais: o comércio exterior do Brasil e Rio Grande do Norte no período de 1999 a 2008 

 

 

em 2008, numa prova clara da disposição do governo brasileiro de estimular o comércio entre 

os blocos. 

 O Gráfico 38 mostra a participação relativa do bloco no total do comércio exterior 

brasileiro, confirmando o dito anterior, da baixa importância do bloco frente ao total das 

negociações comerciais do Brasil, cujo total das exportações não atinge sequer 1,00% do 

total, ao passo que as importações praticamente são nulas, atingindo 0,10% do total. 

 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 38  Participação relativa do MCCA no total do comércio exterior brasileiro  2003 a 
2008. 

 

Tabela 18  Fator agregado exportado para o MCCA  2003 a 2008 

ANOS BÁSICOS SEMIMANUFATURADOS MANUFATURADOS 

2003 2,63% 6,14% 91,23% 

2004 2,70% 4,30% 93,00% 

2005 1,55% 7,71% 90,74% 

2006 2,46% 9,36% 88,18% 

2007 2,51% 7,46% 90,03% 

2008 2,33% 5,80% 91,87% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 Além de apresentar grandes superávits comerciais com o Mercado Comum Centro 

Americano, este também é grande importador de produtos manufaturados brasileiros, 

conforme atesta dos dados da Tabela 18. Praticamente 98% dos produtos exportados do Brasil 
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para o bloco são manufaturados (média de 90%) ou semimanufaturados, com média de 7%, e 

apenas 2% são constituídos por produtos básicos. 

 

3.3.4 Tratado Norte Americano de Livre Comércio  NAFTA 

 

 A mudança mais premente no tratamento do governo FHC e do governo Lula em 

relação ao NAFTA, principalmente na relação com o principal país do bloco, os Estados 

Unidos, é da adoção clara da multipolaridade de Lula frente a cooperação bilateral, de FHC. 

(VIGEVANI e CEPALUNI, 2007). 

 Para Hirst (2006) tal medida provocou alguns desentendimentos entre o Brasil e o 

principal mercado do NAFTA, os Estados Unidos (responsável por 80,00% das exportações 

brasileiras para o bloco), principalmente durante o processo de negociação para a criação da 

Área de Livre Comércio das Américas  ALCA, um dos mais importantes temas 

internacionais do início do governo Lula. De fato, as medidas adotadas pelo governo norte-

americano, como por exemplo, na ampliação dos subsídios agrícolas por ocasião da 

aprovação da Lei Agrícola, aumentaram ainda mais as tensões brasileiras nas negociações em 

favor do novo bloco continental. 

 Mesmo com esses desentendimentos na condução para a formação da ALCA, ainda 

assim as negociações bilaterais entre os dois países se mostraram relevantes para ambos, 

tendo em vista o tamanho do mercado americano e brasileiro e as possibilidades de ampliação 

das relações comerciais. Nas palavras de Hirst (2006): 

Deve-se sublinhar, ainda, que será cada vez mais difícil dissociar a dimensão 
bilateral das relações comerciais Brasil-Estados Unidos por processo negociador da 
ALCA. Existe plena consciência da parte do Brasil de que o seu mercado representa 
a principal atração para os Estados Unidos no processo da ALCA, somando-se a isso 
o fato de que, para o governo norte-americano, é mais eficaz exercer pressão por sua 
liberalização no contexto de negociações hemisféricas do que em entendimentos 
bilaterais. A ampliação do acesso ao mercado dos Estados Unidos constitui um 
interesse permanente da política comercial brasileira, o que explica em grande 
medida a decisão do governo Lula de se manter sentado à mesa de negociações do 
Acordo. (HIRST, 2006: 122-123). 

 

 A opção governamental pela adoção da multipolaridade promoveu uma maior 

abertura comercial para os demais blocos econômicos e países do mundo, sem, contudo, 

promover retração nas negociações com os blocos tradicionais, o NAFTA e a UE. 

Particularmente no que se refere ao primeiro, objeto deste item, a corrente de comércio entre o 
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Brasil e o NAFTA elevou-se significativamente, mais pelo lado das exportações do que pelas 

importações, mantendo assim uma tendência já observada no período analisado anteriormente 

do governo FHC. 

 O Gráfico 39 traz os valores envolvidos no comércio exterior entre o Brasil e o 

NAFTA. Um dos aspectos mais importantes foi o grande crescimento das exportações 

brasileiras para o período e a manutenção dos mesmos níveis de importações ao longo dos 

anos. O resultado foi o crescimento do superávit comercial brasileiro nas negociações 

comerciais com o referido bloco. 

 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Valores FOB US$. 
Elaborado pelo autor. 

Gráfico 39  Exportações, importações e saldo comercial com o NAFTA  2003 a 2008. 

 Pelos dados do Gráfico 39 constata-se uma forte elevação das exportações para o 

NAFTA, numa ampliação de mais de 100% no período. Em valores absolutos passamos de 

US$ 12,4 bilhões em 2003 para mais de US$ 25,5 bilhões em 2008. Por outro lado, as 

importações apresentaram leve queda, considerando que os valores flutuaram de US$ 13,4 

bilhões para US$ 13,1 bilhões no mesmo período. Ou seja, passou-se de uma posição 

deficitária em 2003 para já a partir do ano seguinte obter superávits comerciais importantes, a 

ponto de praticamente igualar as importações com o saldo comercial positivo em 2008. 

 A decisão governamental de intensificar as relações comerciais com outros países e 

blocos econômicos modificou o quadro, até então, de mais penetração dos mercados 

tradicionais como os principais mercados do país, seja no lado das exportações como nas 

importações. 
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 O caso no NAFTA é importante nesse sentido, pois, mesmo apresentando um grande 

crescimento na absorção de nossas exportações, ainda assim sua participação relativa frente 

ao total das exportações brasileiras diminui significativamente. Entre os anos de 2003 e 2008 

o bloco reduziu sua participação, passando de 28,23% para 17,07%, respectivamente. Ou seja, 

uma retração média anual de -9,50%. Outro aspecto importante é que esse movimento se 

torna ainda mais intenso a partir de 2006, quando a tendência de perda de posição relativa 

assume uma inclinação ainda mais forte. 

  
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

Gráfico 40  Participação relativa do NAFTA no total do comércio exterior brasileiro  2003 
a 2008. 

 As importações brasileiras do bloco também foram reduzidas, porém com menor 

intensidade, principalmente a partir de 2006 quando o ritmo de redução é diminuído, mas 

ainda assim permanecendo uma tendência de queda. Em 2003 o Brasil importou dos países do 

bloco o equivalente a 22,79% do total das importações, ao passo que em 2008 esse percentual 

retraiu-se para 18,56%, uma redução média de -3,98% ao ano. 

 Mesmo com a perda de participação relativa do NAFTA frente aos demais blocos 

econômicos, quando se observa o tipo de produto exportado pelo Brasil, percebe-se que o 

crescimento das exportações se deu com base no aumento da participação de produtos básicos 

e semimanufaturados e na retração dos produtos manufaturados, conforme os dados do 

Gráfico 41 abaixo. 

 Embora grande parcela das exportações brasileiras para o bloco tenha se dado através 

dos produtos manufaturados, ao longo dos anos percebe-se uma retração, passando de 78,55% 

em 2003 para 63,04% em 2008, enquanto que a exportação de produtos básicos passou de 
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8,07% para 19,97% e a de semimanufaturados de 13,37% para 17% respectivamente. Ou seja, 

uma mudança completa da relação estabelecida quando comparado com o Governo FHC, que 

teve maior crescimento na exportação de produtos manufaturados e retração nos demais. 

 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

Gráfico 41  Fator agregado exportado para o NAFTA  2003 a 2008. 

 Como dito anteriormente, essa mudança importante no tratamento da questão da 

política externa, particularmente nas relações do comércio exterior, são oriundas de uma visão 

de governo diferente da gestão anterior. Abandonou-

direitos humanos, meio ambiente, direitos sociais e, no campo econômico, as reformas 

 seguinte. Internamente, muitos desses ideais, 

em especial os econômicos, foram postos em prática pelo governo FHC. 

 Para Vigevani e Cepaluni (2007), o governo Lula abandona essa visão da 

busca do maior equilíbrio 

internacional, atenuando assim o unilateralismo, fortalecendo as relações bilaterais e 

multilaterais, bem como adensar as relações diplomáticas, aproveitando as possibilidades de 

maior intercâmbio econômico, financeiro, tecnológico e etc.  

 Segundo Vigevani e Cepaluni (2007): 

Essas diretrizes, ao longo do primeiro período do governo, de 2003 a 2006, 
provavelmente desdobram-se no segundo período, implicaram ênfases precisas: (1º) 
aprofundamento da Comunidade Sul-americana das Nações (Casa); (2º) intensificação 
das relações entre países emergentes como Índia, China, Rússia e África do Sul; (3º) 
ação de destaque na Rodada Doha e na Organização Mundial do Comércio, assim como 
em algumas outras negociações econômicas; (4º) manutenção das relações de amizade e 
desenvolvimento das relações econômicas com os países ricos, inclusive com os 
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Estados Unidos; (5º) retomada e estreitamento das relações com os países africanos; (6º) 
campanha pela reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, visando um 
lugar de membro permanente para o Brasil; (7º) defesa de objetivos sociais que 
permitiriam maior equilíbrio entre Estados e populações. (VIGEVANI e CEPALUNI, 
2007: 291-292). 

 

 Todas essas ações, no sentido de buscar maior diversificação nas relações políticas e 

comerciais exteriores lograram os resultados aqui mostrados, ou seja, da redução da 

participação relativa dos principais blocos econômicos, como o caso do NAFTA, e a 

ampliação da participação dos demais blocos da América do Sul, Africano e Árabe, como se 

observará a seguir. 

 

3.3.5 União Europeia  UE 

 

 A relação do Brasil com a União Europeia, a partir da eleição do Presidente Lula, 

atravessou dois momentos distintos. Primeiro, pela própria eleição em si, pois sua trajetória de 

vida e sua experiência política despertaram grande repercussão no continente europeu. 

Segundo, passado esse momento, e com o avanço do trabalho diplomático do novo governo, 

as negociações sobre temas ligados aos subsídios agrícolas e principalmente a três casos 

concretos ampliaram a tensão entre o Brasil e a UE. Essa é a visão de Ayllón (2006), que vai 

além: 

1) As vitórias do Brasil frente a UE na OMC e a criação do G-20  tais vitórias se 

relacionaram as questões relativas ao comércio de banana, açúcar e frango, pela 

redução dos subsídios aplicados pela UE para a sua produção interna. Na realidade, 

essas disputas, vencidas pelo Brasil, já vinham de um ambiente disperso como 

consequência do impacto negativo em Bruxelas da criação do G-20 e da liderança 

brasileira. 

2) A paralisação das negociações entre MERCOSUL-UE  a ampliação das tensões 

em função dos desacordos envolvendo as barreiras e subsídios agrícolas terminaram 

por paralisar as negociações em torno de uma maior aproximação entre os blocos e 

elevar o tom das acusações mútuas de fracasso nas negociações. 
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3) Cúpula de Hong Kong da OMC, em 2005  durante a Cúpula, a escalada das 

declarações e hostilidades verbais promoveu uma verdadeira paralisação de todas as 

negociações comerciais, particularmente nas questões agrícolas.  

 A despeito de todas as dificuldades diplomáticas, a relação comercial com o bloco, 

ao longo dos anos se manteve em crescimento, fato comprovado pela corrente de comércio, 

que passou de pouco mais de US$ 31,8 bilhões em 2003 para US$ 82,5 bilhões em 2008, de 

acordo com os dados do Gráfico 42. 

 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Valores FOB US$. 
Elaborado pelo autor. 

Gráfico 42  Exportações, importações e saldo comercial com a UE  2003 a 2008. 

 Uma das características do comércio com a União Europeia foi a existência constante 

de superávits comerciais, desde o ano 2000 e ampliadas fortemente a partir do governo Lula, 

quando estes ultrapassam os US$ 5,7 bilhões em 2003, atingem um teto de US$13,6 bilhões 

em 2007 e se retraem no ano seguinte para US$ 10,2 bilhões. 

 As exportações, nesse período apresentam um crescimento médio anual de 20,10%, 

um aumento significativo em termos absolutos, pois os valores envolvidos passam de US$ 

18,8 bilhões em 2003 e atingem mais de US$ 46,3 bilhões em 2008. As importações, por sua 

vez, acompanharam esse crescimento, inclusive em ritmo ainda mais acelerado, com uma taxa 

média anual de 23,01%. Em outras palavras, as importações brasileiras oriundas da União 

Europeia passaram de US$ 13 bilhões em 2003 para US$ 36,1 bilhões em 2008. 
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Tabela 19  Fator agregado exportado para a União Europeia  2003 a 2008 

ANOS BÁSICOS SEMIMANUFATURADOS MANUFATURADOS 

2003 50,56% 13,35% 36,09% 

2004 48,08% 11,39% 40,53% 

2005 48,14% 11,66% 40,20% 

2006 43,94% 14,32% 41,74% 

2007 45,07% 14,50% 40,43% 

2008 46,99% 14,81% 38,21% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 Um movimento sutil, mas interessante, ocorreu em relação aos tipos de produtos 

exportados pelo Brasil ao bloco europeu. O que se percebe é uma pequena elevação da 

participação de produtos manufaturados e semimanufaturados e a retração dos produtos 

básicos. Entre os principais produtos estão o minério de ferro, soja triturada, café torrado e 

petróleo, de acordo com a Tabela 19. 

 Apesar do forte crescimento das exportações e importações brasileiras com o bloco, 

ainda assim sua participação relativa no total do comércio exterior do Brasil se retraiu. A UE 

em 2003 absorveu 25,70% do total das exportações brasileiras e em 2008 esse percentual caiu 

para 23,44%. No caso das importações, a retração foi ainda maior, passando de 27,01% para 

20,90%, respectivamente, conforme os dados da Tabela 20 abaixo: 

Tabela 20  Participação relativa da UE no total do comércio exterior brasileiro  2003 a 
2008 

ANOS % DAS EXPORTAÇÕES 
TOTAIS 

% DAS IMPORTAÇÕES 
TOTAIS 

2003 25,70% 27,01% 

2004 25,52% 25,45% 

2005 22,81% 24,78% 

2006 22,53% 22,12% 

2007 25,17% 22,16% 

2008 23,44% 20,90% 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

 Pelos dados é possível perceber que o movimento de retração de importância relativa 

é muito mais intenso (e progressivo) no tocante as importações do que nas exportações (tendo 

em vista as oscilações anuais, ora elevando ou retraindo sua importância), contudo, tal 

movimento reitera a decisão do governo em privilegiar os blocos e países emergentes. 
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 Considerando a perda de participação relativa do bloco, da mesma forma como se 

deu com o NAFTA, quando se analisa as exportações brasileiras por tipo de produto, vê-se 

que as similaridades terminam por ai. Ou seja, com o bloco europeu ocorreu um pequeno 

aumento no volume de exportação de produtos manufaturados e semimanufaturados, ao passo 

que os produtos básicos apresentaram leve retração, como ilustraram os dados da Tabela 21.  

 

3.3.6 Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral  SADC 

 

Grandes nomes da diplomacia brasileira, como Gibson Barbosa, Saraiva Guerreiro, 
Ronaldo Sardenberg, entre outros, sempre destacaram que a política africana do 

MOURÃO [et. 
al.] 2006: 212-213). 

 

 A reaproximação do Brasil com o continente africano a partir do governo Lula faz 

parte da estratégia de buscar compatibilizar o plano das negociações entre Norte-Sul do globo, 

mas ampliar as perspectivas das negociações e cooperação entre Sul-Sul. Ou seja, uma 

política externa visando uma associação anti-hegemônica, articulada ao Sul, fugindo de 

passionalidades ou de ideologismos (de direita ou de esquerda), mas com interesses objetivos 

e pragmáticos, principalmente buscando a eficácia nas negociações comerciais. (MOURÃO, 

2006). 

 A África passa a ter, desde então, papel de destaque nas relações internacionais do 

governo brasileiro. Apenas no primeiro mandato do Presidente Lula, por exemplo, foram 

realizadas quatro viagens a África, visitando 17 (dezessete) países e inaugurando 10 (dez) 

novas embaixadas no continente. Além da maior presença, ampliou-se o apoio, de forma 

concreta, na construção do processo de pacificação e reconstrução do continente, assim como 

concedeu o perdão da dívida de vários países para com o Brasil, além de concessão de crédito 

e assistência. (VISENTINE e PEREIRA, 2009). 

 A busca do Brasil em ampliar sua participação no Continente Africano pode também 

ser entendida como o esforço para ganhar (ou pelo menos não perder) mercado, frente aos 

novos concorrentes mundiais, no caso a China e a Índia, que estão a cada dia ampliando sua 

influência na região. 
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 -se ainda por parte dos 

países desenvolvidos a luta por manter (e ampliar) suas reservas de mercado no continente, 

como o fazem os países da União Europeia e os Estados Unidos.17 

Dessa forma, em 2008, segundo o Panorama Econômico Africano (AEO, na sigla 
em inglês), divulgado conjuntamente em maio pelo Banco Africano de 
Desenvolvimento e o Centro de Desenvolvimento da OCDE, o continente crescerá 
novamente a um ritmo asiático, com expansão média do Produto Interno Bruto 
(PIB) de 5,9%. É o quinto ano consecutivo em que a África cresce nesse patamar. 
Não se trata apenas dos países exportadores de matérias-primas. Em 2007, dos 35 
países analisados no AEO, cerca de 30 cresceram mais do que 5%. O cenário em 
geral despertou o apetite de investidores privados que buscam bons retornos - e não 
são avessos a riscos. O despertar do interesse chinês pela África também estimulou o 
apetite de outros investidores de países emergentes e reativou o dos europeus e 
norte-americanos. Prova disso é o recorde de investimentos externos diretos sendo 
direcionados à África. Em 2005, pela primeira vez, os investimentos internacionais 
(US$ 35 bilhões) superaram os pacotes de auxílio de países da OCDE para 
desenvolvimento bilateral. Em 2006, o mesmo voltou a ocorrer, com os 
investimentos externos diretos superando os US$ 36 bilhões. (SANTISO, 2008: 
A13). 

 

 O esforço brasileiro de garantir espaço no continente surtiu efeito significativo em 

termos econômicos. Durante o governo Lula as exportações brasileiras aos países do Bloco 

Africano (SADC) cresceram em ritmo acelerado, numa média anual de 30,96%. Por outro 

lado, as importações também se elevaram em ritmo ainda mais pujante, com 76,50% ao ano. 

Isto é, o fortalecimento comercial entre o Brasil e o bloco se deu de forma a garantir o fluxo 

comercial em ambos os sentidos. Pode-se dizer ainda que aquela máxima citada no início do 

item é verdadeira, pois o aumento das importações reforçou o interesse brasileiro, também, no 

próprio desenvolvimento do continente. 

 

                                                           
17 Para uma análise crítica do interesse dos países desenvolvidos pela continente africano, ver Magalhães (2007). 
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Valores FOB US$. 
Elaborado pelo autor. 

Gráfico 43  Exportações, importações e saldo comercial com a SACD  2003 a 2008. 
 

 O Gráfico 43 demonstram o crescimento significativo das exportações brasileiras, 

que saltaram de pouco mais de US$ 1 bilhão em 2003, atingiram US$ 2 bilhões em 2006 e em 

2008 totalizaram mais de US$ 3,9 bilhões. As importações, por sua vez apresentaram 

performance ainda mais pujantes, tanto em valores como em ritmo de crescimento. No ano de 

2003 as importações brasileiras dos países do SADC totalizaram US$ 227 milhões. Em 2005 

observa-se um grande crescimento em termos absolutos, quando atingem US$ 1 bilhão. 

Contudo, é a partir deste ano que ocorre o mais acelerado ritmo de demanda brasileira pelos 

produtos africanos, o que gerou ao final de 2008 um total de US$ 3 bilhões. Em termos de 

saldos comerciais, pode-se dizer que praticamente não se alteraram até 2007, estabelecendo 

uma média de US$ 1 bilhão anual. Somente em 2008, quando ocorre o forte aumento no fluxo 

das importações é que esse superávit será afetado, mas ainda assim se mantém significativo, 

com US$ 872 milhões. 

 Além do crescimento no volume das exportações, também analisando os fatores 

agregados dos produtos exportados, considera-se imensamente oportuna a relevância dessa 

maior aproximação com o continente africano. Entre os anos de 2003 e 2008 a participação de 

produtos manufaturados apresentou crescimento importante, passando de 77,98% para 

84,87%, respectivamente, ao passo que, enquanto destino de produtos básicos e 

semimanufaturados, tenha apresentado retração. 

 Considerando que são países que apresentam níveis de desenvolvimento inferiores 

aos observados no Brasil, nada mais natural que fossem os produtos manufaturados os mais 
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procurados, como, por exemplo, a grande demanda por produtos alimentícios industrializados 

e máquinas e implementos agrícolas. Os dados da Tabela 21 ilustram o enunciado. 

Tabela 21  Fator agregado exportado para a SADC  2003 a 2008 

ANOS BÁSICOS SEMIMANUFATURADOS MANUFATURADOS 

2003 15,28% 6,74% 77,98% 

2004 19,60% 4,79% 75,60% 

2005 16,47% 2,99% 80,54% 

2006 13,01% 4,00% 82,99% 

2007 13,59% 3,23% 83,18% 

2008 12,46% 2,67% 84,87% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 A importância da África para o Brasil, dado o crescimento da corrente de comércio, 

repercutiu no aumento da importância relativa do bloco no total das exportações e 

importações brasileiras. Se pelo lado das exportações esse ganho relativo se mostrou benéfico 

para a economia nacional por abrir um importante mercado para nossos produtos e serviços, 

para os africanos esse estreitamento de relações foi ainda mais crucial para sua economia, 

absorvendo grande parte de sua produção. 

 Os dados abaixo demonstram que as importações da SADC ganharam peso relativo 

no total das importações brasileiras. Entre 2003 e 2008 elas passaram de 0,47% para 1,75%, 

respectivamente. Ou seja, um crescimento médio anual de 36,94%, ao passo que no lado das 

exportações esse percentual foi de 7,19% de crescimento. 
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 
Gráfico 44  Participação relativa do SADC no total do comércio exterior brasileiro  2003 a 

2008. 

 A aproximação do Brasil com o continente africano tem se mostrado como um ponto 

de desdobramento relevante da política externa brasileira. Em uma avaliação superficial ele 

atrai críticas, pois estreita a relação com países em igual, ou em menores níveis de 

desenvolvimento do que o Brasil, porém, o forte crescimento econômico africano tem atraído 

atenção dos demais países desenvolvidos, daí a importância desse movimento brasileiro em 

busca do estreitamento político e econômico com o continente. 

 

3.3.7 Liga Árabe 

 

 O início do governo Lula foi marcado pelos atentados terroristas contra os Estados 

Unidos em 2001, e sua posse aconteceu meses antes do início da guerra Norte-Americana 

contra o Iraque. Isto é, a agenda política internacional estava voltada para o conflito que se 

iniciava entre o principal país capitalista do mundo contra um dos países membros da Liga 

Árabe e um dos maiores produtores de petróleo do mundo. 

 Em meio ao conturbado momento político internacional, no qual vários países se 

posicionaram contra a invasão americana ao Iraque, o Brasil, através do governo Lula, 

assumiu papel relevante. Em sua primeira entrevista em Rede de Rádio e Televisão, ocorrida 

no dia do início da invasão do Iraque pelos Estados Unidos e aliados, o Presidente Lula 
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condenou tal invasão e defendeu a ação multilateral e pacífica, através da ONU, para dirimir 

todos os conflitos internacionais. 

 Outra iniciativa do governo em seu primeiro ano foi a organização de uma viagem 

presidencial para cinco países árabes ainda em 2003, um ponto de inflexão extremamente 

Um 

país como o Líbano, que possui uma comunidade de descendentes muito ampla no Brasil, não 

havia recebido uma visita de um chefe de Estado brasileiro desde a visita do Imperador Dom 

Pedro II, no século XIX MESSARI, 2006: 259). 

 A decisão do governo brasileiro de promover o estreitamento das relações com os 

países da Liga Árabe foi externada por Celso Amorim, em dezembro de 2003, quando 

destacou que o Brasil desejava aprofundar as relações com os países árabes, tanto no plano 

bilateral, como por intermédio de contatos mais sistemáticos com entidades representativas da 

região, como a Liga dos Estados Árabes  organismo regional no qual se torna, este ano, o 

primeiro observador da América Latina. (AMORIM, 2003). 

 Por iniciativa e proposta do governo brasileiro em 2003, no ano de 2005 realizou-se 

ul  -se no primeiro encontro 

internacional entre os dois blocos regionais. Tal evento tinha como objetivos fortalecer as 

relações bi-regionais, ampliar a cooperação e estabelecer uma parceria em prol do 

desenvolvimento, da justiça e da paz internacional, promovendo assim o intercâmbio 

representando uma maior aproximação política entre o Brasil e o mundo árabe. 

 Segundo Messari (2006), deste documento pode-se destacar os seguintes pontos: 

 Apoio ao novo governo Iraquiano, defendendo ainda um envolvimento maior das 

Nações Unidas na reconstrução do país; 

 Condenou a política do governo americano perante a Síria; 

 Condenou o uso do terrorismo, mas reafirmou o direito dos povos a resistirem à 

ocupação estrangeira. 

 No próprio texto da Declaração de Brasília, pode-se destacar os pontos referentes a 

Cooperação Econômica, do Comércio Internacional e do Desenvolvimento da Cooperação 

Sul-Sul, tendo como destaques (BRASIL, 2005): 
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a) Assumem o compromisso de intensificar a coordenação de suas posições nos foros 

econômicos e comerciais para tratar de assuntos de interesse mútuo, em linha com os 

objetivos da presente Declaração. Nesse sentido, reafirmam seu compromisso com o 

fortalecimento das instituições econômicas e sociais das Nações Unidas, a fim de 

promover uma agenda econômica, social e de desenvolvimento ambiciosa e abrangente e 

de implementar as resoluções pertinentes adotadas nas principais conferências das 

Nações Unidas. 

b) Afirmam que um sistema de comércio multilateral regulamentado, transparente, não-

discriminatório e justo é fundamental para que os países em desenvolvimento possam se 

beneficiar da globalização. Nesse espírito, reafirmam seu apoio ao fortalecimento da 

Organização Mundial do Comércio e à conclusão bem sucedida das negociações sobre a 

implementação da Agenda de Doha para o Desenvolvimento, em benefício dos países em 

desenvolvimento, inclusive nos setores em que são mais competitivos. 

c) Enfatizam a importância da cooperação Sul Sul e reconhecem a necessidade de que 

ambas as regiões se beneficiem das diversas oportunidades de cooperação disponíveis aos 

países árabes e sul-americanos nas áreas social, econômica, técnica, científica e cultural, 

ressaltando que a riqueza e a diversidade de suas sociedades favorecem o fortalecimento 

de suas relações. 

d) Reconhecem a grande importância do comércio Sul Sul como complemento dinâmico do 

sistema multilateral de comércio para a promoção da competitividade e do crescimento 

nas economias dos países em desenvolvimento e acolhem com satisfação o recente 

lançamento da terceira rodada de negociações comerciais no quadro do Acordo sobre o 

Sistema Global de Preferências Comerciais. Conclamam todos os participantes a fazer 

concessões comerciais significativas na rodada supramencionada, a fim de incrementar e 

expandir o comércio Sul-Sul. 

 As medidas adotadas pelo governo brasileiro para estabelecer uma maior 

reaproximação com os países árabes, particularmente com a Liga Árabe, proporcionaram 

efeitos positivos na corrente de comércio com o bloco, ampliando fortemente tanto as 

exportações quanto as importações. 
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Tabela 22  Exportações, importações e saldo comercial com a Liga Árabe  2003 a 2008 

ANOS EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO COMERCIAL 

2003 2.760.223.590,00 2.721.392.279,00 38.831.311,00 

2004 4.036.215.826,00 4.160.819.737,00 (124.603.911,00) 

2005 5.209.435.785,00 5.304.943.077,00 (95.507.292,00) 

2006 6.676.301.332,00 5.370.539.745,00 1.305.761.587,00 

2007 6.967.049.133,00 6.458.277.920,00 508.771.213,00 

2008 9.818.376.007,00 10.473.286.380,00 (654.910.373,00) 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Valores FOB US$. 
Elaborado pelo autor. 

 Enquanto no período FHC as exportações não ultrapassaram US$ 2 bilhões, no seu 

melhor momento, durante os anos de governo Lula (Tabela 22), estas tiveram crescimento 

significativo, numa média de 29,75% ao ano. Em valores nominais, passaram de US$ 2,7 

bilhões em 2003 para atingir, em 2008, a significativa marca de US$ 9,8 bilhões, mostrando o 

grande dinamismo que o mercado árabe passou a ter e, principalmente, absorvendo grande 

parte das exportações brasileiras. 

 As importações, por seu turno, tiveram também crescimento expressivo e ainda mais 

vigoroso do que as exportações, com crescimento médio anual de 32,81%. Passando de US$ 

2,7 bilhões em 2003 para US$ 10,4 bilhões em 2008. Em função desse crescimento mais 

acentuado, os saldos comerciais revezaram entre superávits e déficits ao longo desses anos, 

mas analisando todo o período, ainda assim surge como positivo, com superávit de 

aproximadamente US$ 978 milhões. Particularmente, 2008 foi o ano com maior déficit na 

balança comercial com o bloco, muito em função da forte elevação do preço do petróleo, 

principal produto importado pelo Brasil. Pelo Gráfico 45 percebe-se a flutuação no 

crescimento das exportações e importações brasileiras com a Liga Árabe. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 45  Evolução anual das exportações e importações brasileiras em relação a Liga 
Árabe  2003 a 2008. 

 O destaque dessas informações fica por conta do forte crescimento das exportações 

entre 2003 e 2004, com 46,23%, seguido de períodos de crescimento em menor ritmo, mas no 

último biênio (2007/2008) retomando com maior vigor, numa taxa de 40,93%. As 

importações se comportaram praticamente no mesmo ritmo, porém ainda mais forte nos dois 

biênios em apreço, com taxas de 52,89% e 62,17%, respectivamente. 

  
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 46  Fator agregado exportado para a Liga Árabe  2003 a 2008. 

 O grande crescimento das exportações do Brasil para a Liga Árabe se traduziu pelo 

aumento relativo de participação dos produtos básicos e semimanufaturados e na retração dos 

produtos manufaturados. Mais da metade das exportações se constitui de produtos de baixo 

valor agregado. Esse tipo de inserção brasileira no mercado árabe chega a ter movimento 



145 
Relações Internacionais: o comércio exterior do Brasil e Rio Grande do Norte no período de 1999 a 2008 

 

 

similar ao ocorrido com a União Européia. Tal inserção não contribui para o desenvolvimento 

tecnológico do país, na verdade, aprofunda ainda mais a condição de produtor agrícola e de 

commodities, traduzidos aqui pela grande exportação de alimentos (frangos e miúdos de 

frangos) e de minério de ferro. 

 Essa maior aproximação com os países da Liga Árabe promoveu o crescimento 

relativo da importância do bloco no total das exportações e importações brasileiras. Ao longo 

dos anos o percentual das exportações brasileiras direcionadas para o bloco cresceu de 3,77% 

em 2003, mantendo um ritmo de evolução até atingir o pico em 2008, quando passa a 

absorver 4,96% do total das exportações brasileiras. 

 Analisando o lado das importações, a participação relativa do bloco passou de 5,63% 

em 2003, atingiu um pico em 2005 com 7,21%, retraiu-se para 5,88% em 2006 e 5,35% em 

2007 para novamente elevar-se no ano seguinte, fechando 2008 com 6,05%, conforme os 

dados do Gráfico 47. 

 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 47  Participação relativa da Liga Árabe no total das exportações e importações 
brasileiras  2003 a 2008. 

 Assim como aconteceu com o MERCOSUL, e a SADC, o estreitamento das relações 

comerciais com a Liga Árabe produziu efeitos positivos para a economia brasileira, pois 

passou a ter acesso um mercado crescente para parte da produção nacional. Mesmo que ao 

longo dos anos alterassem superávits e déficits nas transações comerciais, o forte crescimento 

das exportações confirma a tese de que foi uma decisão acertada a adoção da multipolaridade 

em termos comerciais.  
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3.3.8 Comunidade dos Estados Independentes  CEI 

 

 A definição do governo Lula em estreitar as relações entre os principais países 

emergentes, ampliando a cooperação Sul-Sul e aprofundando sua opção pela autonomia pela 

diversificação, promoveu o grande crescimento comercial com os países da Comunidade dos 

Estados Independente, principalmente a Rússia, maior economia do Bloco Econômico. 

 De fato, a primeira missão empresarial promovida pelo governo Lula teve como 

destino a Rússia, composta por 54 representantes de vários setores da economia brasileira, e 

que teve como objetivo a ampliação das relações comerciais, de infra-estrutura, tecnológica e 

na área de medicamentos. A justificativa usada foi exatamente o grande crescimento nas 

relações comerciais entre os países, na ordem de 5% ao ano. (MDIC, 2003b). 

 De fato, o crescimento da corrente de comércio entre os blocos de uma forma geral 

teve ritmo acelerado, onde as exportações cresceram 28,23% ao ano e as importações 

surpreendentemente ainda mais aceleradas, com impressionantes 51,48% ao ano. Se por um 

lado, demonstra que o Brasil achou nos países da CEI um grande mercado para seus produtos, 

por outro, passa-se a importar de outros países, que não os tradicionais NAFTA e UE. 

Tabela 23  Exportações, importações e saldo comercial com a CEI  2003 a 2008 

ANOS EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO COMERCIAL 

2003 1.688.078.706,00 821.150.800,00 866.927.906,00 

2004 1.994.146.161,00 1.252.960.702,00 741.185.459,00 

2005 3.327.405.151,00 1.082.344.382,00 2.245.060.769,00 

2006 3.866.071.522,00 1.431.945.250,00 2.434.126.302,00 

2007 4.264.202.998,00 2.766.175.660,00 1.498.027.388,00 

2008 5.529.029602,00 5.337.511.633,00 191.517.969,00 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Valores FOB US$. 
Elaborado pelo autor. 

 Analisando os dados da Tabela 23 percebe-se o crescimento continuado das 

exportações ao longo dos anos. Em 2003 o total exportado foi superior a US$ 1,6 bilhão, 

passando dos US$ 3,3 bilhões em 2005, atingindo US$ 4,2 bilhões em 2007 e no final da série 

ultrapassa os US$ 5,5 bilhões. As importações também cresceram fortemente, mas em ritmo 

mais acentuado nos dois últimos anos da série. Em 2003 as importações brasileiras do bloco 

totalizaram US$ 821 milhões, atingiram US$ 1,2 bilhão no ano seguinte e se manteve nessa 

média até 2007, ano no qual os valores dobraram, ultrapassando US$ 2,7 bilhões, mas foi no 
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ano seguinte que surpreendentemente os valores novamente dobram, totalizando US$ 5,3 

bilhões. 

 Diante desse avanço nas importações, principalmente entre 2007 e 2008, o 

responsável foi o grande aumento na importação de óleo diesel da Rússia, pois em 2007 o 

Brasil comprou o equivalente a US$ 209 milhões e no ano seguinte esses valores saltaram 

para US$ 798 milhões, assim como cresceram fortemente a importação de fertilizantes para a 

agricultura, particularmente a Uréia e outros fertilizantes, que, somados, passaram de US$ 

500 milhões em 2007 para US$ 1 bilhão em 2008, segundo informações do MDIC (2009). 

 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 48  Fator agregado exportado para a Comunidade dos Estados Independentes  
2003 a 2008. 

 No caso dos produtos agregados exportados para a CEI, percebe-se a manutenção de 

uma tendência já observada no período correspondente ao governo de FHC, ou seja, de 

elevação da participação de produtos básicos e retração de produtos semimanufaturados e 

manufaturados. Enquanto os produtos básicos passaram de 44,53% em 2003 para 61,15% em 

2008, composto basicamente por produtos do tipo carnes desossadas de bovinos, açúcar de 

cana bruto e outras carnes de suínos, que em 2008 representavam mais da metade da pauta de 

exportação com o bloco. Os produtos semimanufaturados tiveram retração na participação, de 

40,88% para 22,19%, respectivamente, e os produtos manufaturados saíram de 14,59% em 

2003, chegaram a 17,04% no ano seguinte, mas seguiram uma tendência de retração até 

fechar a série com 16,67% do total das exportações. Mais uma vez um tipo de inserção que 

amplia a condição de produtor agrícola e de commodities no Brasil. 



148 
Relações Internacionais: o comércio exterior do Brasil e Rio Grande do Norte no período de 1999 a 2008 

 

 

 Entretanto, a relação comercial com a CEI proporcionou ao Brasil grandes superávits 

comerciais até 2007, especialmente entre os anos de 2005 e 2006, quando os valores 

mantiveram uma média de US$ 2 bilhões ao ano. Entretanto, já a partir de 2007, embora o 

saldo tenha se retraído, ainda assim permaneceu positivo. Em 2008 o superávit já apresentou 

uma queda, alcançando US$ 191 milhões, fruto provavelmente do ritmo acelerado das 

importações. 

Tabela 24  Participação relativa da CEI no total do comércio exterior brasileiro  2003 a 
2008 

ANOS % DAS EXPORTAÇÕES TOTAIS % DAS IMPORTAÇÕES TOTAIS 

2003 2.31% 1,70% 

2004 2,06% 1,99% 

2005 2,81% 1,47% 

2006 2,81% 1,57% 

2007 2,65% 2,29% 

2008 2,79% 3,08% 
         Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
         Elaborado pelo autor. 

 Todo o movimento da corrente de comércio entre o Brasil e a Comunidade dos 

Estados Independentes proporcionou ganho de importância relativa do bloco na economia 

brasileira, conforme a Tabela 24. Se no lado das exportações esse ganho de importância foi 

menor, passando de 2,31% em 2003 para 2,79% em 2008; pelo lado das importações o ganho 

foi bem maior, elevando sua importância para a economia brasileira. O resultado foi um 

ganho de relevância significativo, onde em 2003 as importações da CEI representavam apenas 

1,70% do total das importações, em 2008 esse percentual passou para 3,08%, quase que 

triplicando no período. 

 Mais uma vez, toda essa mudança, principalmente no aumento da participação de 

outros blocos econômicos na pauta de comércio exterior brasileiro é fruto de uma decisão de 

governo em favor de expandir o comércio com aqueles blocos e países não tradicionais, ou 

seja, basicamente com os países considerados em desenvolvimento. 

 Mas qual o resultado de toda essa alteração comercial que ocorreu no Brasil ao longo 

dos últimos 10 anos para a economia potiguar. Também aproveita-se essa maior abertura para 

atingir novos mercados ou permanece-se atrelados aos antigos centros comerciais? Essa 

pergunta norteará toda a discussão ao longo do próximo capítulo, quando vislumbra-se as 

exportações e importações do Rio Grande do Norte. 
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CAPÍTULO IV  RELAÇÕES COMERCIAIS DO RIO GRANDE DO NORTE COM 
OS BLOCOS ECONÔMICOS  1999 A 2008 

 

 

4.1 UMA BREVE INTRODUÇÃO 

 

 Até o último capítulo, toda a abordagem desta pesquisa se deu analisando as relações 

internacionais e o comércio exterior do Brasil com os demais blocos econômicos mundiais 

selecionados, no período de 1999 até 2008. Buscou-se realizar uma análise histórica sobre os 

principais aspectos envolvendo toda a discussão que cerca a questão do comércio exterior do 

país. 

 Dentro desta perspectiva, qual foi a contribuição do Rio Grande do Norte no tocante 

ao comércio exterior? Durante o período em apreço acompanhou as mudanças observadas em 

âmbito nacional? Quais blocos passaram a ter mais relevância para o estado e quais perderam 

relevância? Em fim, estas questões serão objeto deste capítulo que retomará toda a trajetória, 

desde 1999, do comércio exterior potiguar. 

 

4.2 O COMÉRCIO EXTERIOR DO RIO GRANDE DO NORTE E OS BLOCOS 

ECONÔMICOS, PRIMEIRA APROXIMAÇÃO. 

 

 Nas últimas décadas, o processo de globalização foi definidor de uma nova ordem 

econômica, reintegrando os países ditos em desenvolvimento, principalmente ao mercado 

financeiro internacional. Neste sentido, o movimento da globalização passou a ser visto não 

somente pela universalização do conceito de mercado livre, mas também pela ampliação da 

própria definição de mercado, que envolve o pensamento político, social e cultural. Assim, 

em um espaço globalizado, onde as atividades econômicas buscam as localidades que mais 

valorizam o capital, novos desafios são impostos aos agentes locais, pois a competição 

regional se eleva e a possibilidade de um maior controle social desses movimentos se reduz. 

 Dentro desse contexto, no início da década de 1990, a economia brasileira passou por 

um processo intenso de liberalização econômica, que teve na abertura comercial e financeira 

uma das suas dimensões mais expressivas. Além disso, o Brasil realizou diversas reformas 
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importantes para a economia, tais como: a estabilização dos preços, o fim dos monopólios 

estatais nos setores de petróleo e telecomunicações, mudanças no tratamento ao capital 

estrangeiro, um extenso programa de privatizações, o saneamento do sistema financeiro, a Lei 

de Responsabilidade Fiscal, a adoção do sistema de metas de inflação, o ajuste fiscal, dentre 

outras. 

 Assim, o fenômeno da globalização e o concomitante processo de fortalecimento dos 

blocos econômicos vêm proporcionando mudanças em relação aos fluxos de mercadorias e 

serviços entre os países. O advento da globalização tornou-se determinante nesse processo 

recente de mudança das relações comerciais. Portanto, o desenvolvimento das economias 

periféricas, como a brasileira, vem ocorrendo em um ambiente de crescente integração. Para 

sustentar esse processo ora implementado, faz-se necessário inserir, de forma competitiva, a 

economia brasileira nos fluxos dinâmicos do comércio internacional. 

 Em decorrência desse fenômeno bem como da crise econômica brasileira ocorrida 

nas décadas de 1980 e 1990, mudanças significativas ocorreram na economia do Rio Grande 

do Norte. A fim de resistir aos efeitos da retração da demanda interna, novas culturas não-

tradicionais no estado passaram a compor a pauta de exportação. O surgimento de novas 

atividades agroindustriais, como é o caso da fruticultura irrigada (pólo Assú-Mossoró) e a 

expansão da carcinicultura, levou a economia norte-rio-grandense a obter uma maior inserção 

no comércio internacional, mesmo que de forma conservadora18. Desde então, observa-se uma 

perda de posição relativa de produtos tradicionais como o sal e a lagosta, ao mesmo tempo em 

que se consolidaram os produtos como as frutas tropicais, os produtos de confeitaria (balas, 

bombons, caramelos), os produtos têxteis e o camarão. Ainda assim, o estado reforça sua 

condição de exportador nato de produtos básicos, como fica claro no Gráfico 49 a seguir, 

onde mais de 60% das exportações são caracterizados como de produtos com baixo valor 

agregado e pouco conteúdo tecnológico, basicamente frutas, castanhas, e óleo bruto de 

petróleo entre os principais desde 1999 até 2008. Entretanto, essas novas potencialidades têm 

firmado o Rio Grande do Norte como um importante pólo exportador regional. 

 

 

 

                                                           
18 Isto é, não se modificou a estrutura produtiva do estado, pois ampliou-se a cultura de commodities para 
exportação, como é o caso da cultura do melão, por exemplo. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 49  Fator agregado exportado pelo Rio Grande do Norte  1999 a 2008. 

 Dentro dessa nova realidade no qual o estado está inserido e no que se refere a 

fruticultura, o Rio Grande do Norte dispõe de excelentes condições climáticas para o cultivo 

de frutas tropicais irrigadas, tais como: elevada insolação, terras férteis localizadas nas regiões 

do Vale do Assú e Chapada do Apodi, além de água abundante em pleno clima semi-árido. 

Assim, com a introdução de modernas tecnologias que refletem em ganhos de produtividade, 

a fruticultura vem aumentando gradativamente sua participação na economia estadual. As 

baixas precipitações ocorridas na região em períodos de seca, ao contrário do que ocorre com 

as culturas de sequeiro, beneficiam significativamente a fruticultura irrigada no estado. 

 Diante desse cenário, o comportamento da economia do estado do Rio Grande do 

Norte frente ao comércio internacional tem-se destacado nos últimos anos. Conforme os 

dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), apresentados na Tabela 25, as exportações do estado passaram de US$ 115,4 

milhões em 1999 para US$ 348 milhões, em 2008.  

 Contextualizando esse intervalo de tempo, na década de 1990, o processo de abertura 

da economia brasileira favoreceu tanto o crescimento das exportações como das importações. 

No estado, esse comportamento deveu-se, principalmente, a atuação da Petrobrás que elevou a 

produção de gás e petróleo no período. Em relação ao saldo da balança comercial do Rio 

Grande do Norte, vale destacar os resultados positivos e em ascensão, para todo o período de 

1999 até 2004, quando a partir de 2005 ocorre uma redução sistemática dos saldos comerciais. 

Cabe ressaltar que, embora sempre superavitários, o resultado do aumento das importações à 
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taxas de crescimento muito superiores ao das exportações nos últimos anos, produziram uma 

tendência de déficits comerciais, caso esta situação se mantenha para os próximos anos. 

Tabela 25  Evolução da balança comercial do RN  1999 a 2008 
Em US$ 1.000,00 

ANOS 
EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO 

US$ (FOB) VAR. ANUAL 
(%) US$ (FOB) VAR. ANUAL 

(%) US$ (FOB) 

1999 115.474,00 - 84.236,00 - 31.238,00 

2000 149.442,00 29,42% 70.181,00 -16,69% 79.261,00 

2001 187.677,00 25,59% 88.697,00 26,38% 98.980,00 

2002 223.718,00 19,20% 115.543,00 30,27% 108.175,00 

2003 310.551,00 38,81% 168.563,00 45,89% 141.988,00 

2004 573.836,00 84,78% 139.486,00 -17,25% 434.350,00 

2005 413.712,00 -27,90% 110.335,00 -20,90% 303.377,00 

2006 372.011,00 -10,08% 130.450,00 18,23% 241.561,00 

2007 380.128,00 2,18% 151.638,00 16,24% 228.490,00 

2008 348.091,00 -8,43% 207.210,00 36,65% 140.881,00 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 Pelos dados ainda é possível identificar um ponto de inflexão no ano de 2004 para as 

exportações. Ou seja, a partir de 2005, aquele movimento ascendente das exportações já não 

existe mais, pois o ritmo de crescimento das exportações, apresentado no período anterior 

sofre grande retração, enquanto que as importações continuam a crescer em ritmo constante, o 

que resultou, a partir de 2005, na redução dos superávits comerciais para o estado. Quando 

comparado com a evolução das exportações e importações brasileiras, percebe-se a diferença 

no movimento ao longo dos anos, conforme Gráficos 50 e 51 a seguir: 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 

Valores FOB US$. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 50  Exportações Brasil e Rio Grande do Norte  1999 a 2008. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 

Valores FOB US$. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 51  Importações Brasil e Rio Grande do Norte  1999 a 2008. 

 Pelos dados apresentados acima, o que chama a atenção é o movimento ascendente e 

ininterrupto das exportações e importações brasileiras, principalmente a partir de 2003, 

enquanto que no Rio Grande do Norte, as exportações apresentam queda significativa desde 

2004. As importações, por sua vez, após retração entre 2003 e 2005, novamente recuperam o 

ritmo de crescimento, acompanhando a tendência nacional. 

 Embora em valores absolutos os volumes de recursos envolvidos tenham crescido 

significativamente no período, o Rio Grande do Norte tem participação reduzida (quase 

insignificante) no total das exportações e importações brasileiras, como mostra o Gráfico 52. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 52  Participação relativa das exportações e importações do RN no total nacional  
1999 a 2008. 
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 Enquanto as exportações potiguares cresceram, a participação relativa do RN no total 

das exportações nacionais também cresceu, passando de 0,24% em 1999 para 0,59% em 

2004. A partir da queda das exportações em 2005, a participação relativa também decresceu, 

fechando a série com 0,18%, menor nível do período. As importações, por sua vez, 

apresentam movimento mais intrigante. Se, por um lado, ela segue o mesmo movimento das 

exportações, com um pico no ano de 2003 e logo a seguir um movimento descendente; por 

outro lado, isso ocorreu num período de maior crescimento das importações em valores 

monetários, quando estas passaram de US$ 168 milhões em 2003 para US$ 207 milhões em 

2008, e mesmo assim a participação das importações do RN no total nacional caiu de 0,35% 

para 0,12%, respectivamente. Em outras palavras, pode-se constatar que as importações do 

país cresceram em ritmo mais acelerado do que no Rio Grande do Norte, daí a retração da 

participação relativa do estado. 

 Outro ponto importante de comparação é em relação a participação do PIB do Rio 

Grande do Norte na formação do PIB nacional em comparação a participação relativa das 

exportações e importações do estado frente ao país. Este tipo de análise é importante para 

verificar se o crescimento do comércio exterior no estado proporcionou crescimento do PIB e 

na participação relativa desta no quadro nacional. 

0,76%

0,78%

0,80%

0,82%

0,84%

0,86%

0,88%

0,90%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

2003 2004 2005 2006

PARTICIPAÇÃO  RELATIVA EXP PARTICIPAÇÃO RELATIVA IMP PARTICIPAÇÃO RELATIVA PIB

EXP
IMP

 
                   Fonte: IBGE, Contas Nacionais n° 25, 2008. 
                   Elaborado pelo autor. 

Gráfico 53  Participação relativa das exportações, importações e PIB do RN no total 
nacional  2003 a 2006. 

 Segundo os dados do IBGE, para os anos de 2003 a 2006, como ilustram os dados do 

Gráfico 53, a participação relativa do RN no total do PIB brasileiro passou de 0,81% em 2003 

para 0,89% em 2006. Nesse mesmo período a participação das exportações do RN passou de 

PIB 
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0,42% para 0,27% e as importações de 0,35% para 0,14%, respectivamente. Nesse período, 

observa-se o momento de maior crescimento das exportações e do saldo comercial do estado 

entre os anos de 2003 e 2004 e o início da redução das exportações e a recuperação das 

importações (2004 a 2006). 

 Esse movimento de perda de participação relativa do estado frente ao total do 

comércio exterior do país não impediu que o PIB potiguar ganhasse relevância frente ao PIB 

nacional. Ou seja, se o volume das exportações e importações do estado interferem 

minimamente no volume de transações comerciais do país, a própria dinâmica interna da 

economia mostra o contrário, que o estado passou a ter maior relevância nacionalmente. 

 Todos esses dados se referem ao total das transações comerciais do RN com o 

mundo. Observando os dados comerciais do estado com os blocos selecionados nesta 

pesquisa, ver-se-á alguns movimentos interessantes, diferenciando-os do país, reforçando 

algumas tendências e minimizando outras. Inicialmente observam-se os valores envolvidos 

com o total dos blocos econômicos selecionados para, num segundo momento, analisar as 

relações comerciais potiguares com cada bloco em particular, sempre comparando com os 

dados nacionais. 

Tabela 26  Exportações e importações do RN para o mundo e blocos econômicos 
selecionados  1999 a 2008 

 

ANOS 
EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES 

MUNDO BLOCOS 
SELECIONADOS MUNDO BLOCOS 

SELECIONADOS 

1999 115.474,00 92.965,00 84.236,00 73.059,00 
2000 149.442,00 138.965,00 70.181,00 65.434,00 
2001 187.677,00 165.183,00 88.697,00 75.307,00 
2002 223.178,00 189.186,00 115.543,00 106.658,00 
2003 310.551,00 244.046,00 168.563,00 156.371,00 
2004 573.836,00 292.715,00 139.486,00 113.646,00 
2005 413.712,00 333.261,00 110.335,00 101.434,00 
2006 372.011,00 312.326,00 130.450,00 113.363,00 
2007 380.128,00 331.404,00 151.638,00 124.248,00 
2008 348.091,00 300.331,00 207.210,00 172.974,00 

                  Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
           Valores FOB  US$ 1.000,00 
                  Elaborado pelo autor. 

 Pelos dados da Tabela 26 fica visível o crescimento das exportações e importações 

do RN, tanto para o mundo quanto para os blocos selecionados. As exportações para os 

blocos cresceram em ritmo menor do que para o mundo, numa média anual de crescimento de 
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15,12%, contra os 17,06%. Da mesma forma ocorreu com as importações, com média anual 

de 12,82% contra 13,20%, respectivamente. Comparando com os dados nacionais, vê-se que 

o RN vem acompanhando a média nacional, que foi de 15,53% a.a. para os blocos 

selecionados, contra 17,34% a.a. para o restante do mundo no lado das exportações e 13,35% 

a.a. e 16,33% a.a nas importações, respectivamente. 

 Outro ponto importante desses dados diz respeito aos grandes saldos comerciais 

superavitários apresentados pela economia potiguar. Ao longo dos anos, passaram de US$ 31 

milhões em 1999 para atingir no ano de 2008 a importante marca de US$ 140 milhões, quase 

quintuplicando o valor apresentado no início da série. 

 O destino das exportações potiguares e a origem das importações para o estado, 

elencadas aqui na forma dos blocos econômicos selecionados, mostram que a maior parte das 

relações comerciais do estado com o mundo se dá através destes canais de comercialização. 

Ao longo dos anos em apreço, a participação relativa dos blocos econômicos selecionados no 

total das exportações potiguares cresceu, ao passo que as importações não acompanharam o 

ritmo de crescimento, vendo sua participação relativa diminuir ao longo do período, conforme 

mostra os Gráficos 54 e 55 a seguir: 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Valores FOB US$ 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 54  Participação relativa dos blocos econômicos selecionados no total das 
exportações do RN  1999 a 2008. 

 O Gráfico 54 demonstra algo inusitado, porém muito esclarecedor quanto ao destino 

das exportações. Enquanto as exportações do RN cresceram entre os anos de 1999 e 2004, a 

participação relativa do total dos blocos econômicos selecionados, após um aumento inicial 

entre 1999 e 2000, viu decrescer sua importância como destino dos produtos potiguares, com 
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destaque para a queda acentuada entre 2003 e 2004, saindo de aproximadamente 80% para 

apenas 51%. Contudo, quando o ritmo de crescimento das exportações se retrai a partir de 

2004 até 2008, os blocos econômicos aqui selecionados passaram a absorver mais quantidade 

de produtos do estado, elevando sua importância relativa como destino da produção potiguar, 

com crescimento significativo até absorver em 2008, 86% das nossas exportações. 

 O principal ponto de distorção dos dados é em relação ao ano de 2004. Enquanto foi 

este o ano de maior crescimento das exportações, atingindo US$ 573 milhões, os blocos 

selecionados nesta pesquisa representam apenas 51% como destino das exportações. A 

principal justificativa foi o gigantesco valor exportado para Trinidad e Tobago, com US$ 172 

milhões, em exportações de petróleo. Cabe ressaltar então que este país não integra nenhum 

dos blocos econômicos aqui elencados, daí a distorção apresentada nesses dados. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Valores FOB US$ 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 55  Participação relativa dos blocos selecionados no total das importações do RN  
1999 a 2008. 

 Analisando agora o lado das importações, o movimento ao longo dos anos se 

mostrou menos conflituoso do que o das exportações, pois oscilou a participação relativa dos 

blocos econômicos entre 80% e 92% no período. Outro ponto de destaque ainda é a queda na 

participação dos blocos ao longo da série, pois passou de 86% para 83%. 

 Comparando os dados do Rio Grande do Norte com os dados nacionais, conforme os 

Gráficos 56 e 57, percebe-se que no caso das exportações os movimentos foram divergentes. 

Enquanto as exportações do país para os blocos econômicos selecionados tiveram sua 

participação reduzida de 81% em 1999 para 70% em 2008; no RN, esse percentual variou 

positivamente de 80% para 86%. Isto é, os blocos econômicos tradicionais ampliaram sua 
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importância relativa enquanto destino principal da produção potiguar, basicamente frutas e 

produtos manufaturados de baixo valor agregado. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 56  Participação relativa dos blocos econômicos selecionados no total das 
exportações do Brasil e RN  1999 a 2008. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 57  Participação relativa dos blocos econômicos selecionados no total das 
importações do Brasil e RN  1999 a 2008. 

 No caso das importações, o país reduziu fortemente a importância dos blocos 

econômicos tradicionais, retraindo fortemente de 81% em 1999 para 64,5% em 2008, ao 

passo que as importações potiguares tiveram leve redução quanto a origem, pois o percentual 

variou de 86% para 83% respectivamente. É importante destacar o papel dos países asiáticos 

como grandes exportadores mundiais, inclusive para o Brasil, e essa retração das importações 
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dos blocos tradicionais espelha, ainda que os dados aqui não demonstrem, boa parte das 

importações brasileiras têm nesse continente um importante fornecedor de produtos 

industrializados, principalmente levando-se em consideração a China, maior exportador do 

planeta. (CHADE, 2009). 

 De forma agregada os dados espelham algumas situações que não correspondem com 

os dados nacionais, mostrando a singularidade do Rio Grande do Norte no tocante ao 

comércio exterior com os blocos econômicos selecionados. A partir do próximo item ver-se-á 

a relação comercial do estado com cada bloco econômico em particular. Tal visão 

desagregada permite conhecer melhor as parcerias mais fortes estabelecidas com os demais 

blocos e países do mundo, permitindo comparações com os dados nacionais. 

 

4.3 RIO GRANDE DO NORTE E O MERCADO COMUM DO SUL  MERCOSUL 

 

 As relações comerciais do Rio Grande do Norte com os países do MERCOSUL 

apresentaram crescimento modesto quando comparado com os dados nacionais, bem como 

com outros blocos econômicos, principalmente pelo lado das exportações, dado que as 

importações se mostraram muito mais robustas, com forte crescimento no período. Os dados 

da Tabela 27 a seguir demonstram essa evolução díspare. 

Tabela 27  Exportações, importações e saldo comercial com o MERCOSUL  1999 a 2008 

ANOS EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO COMERCIAL 

1999 8.651.579,00 7.118.652,00 1.532.927,00 

2000 7.697.076,00 21.951.676,00 (14.254.600,00) 

2001 7.673.594,00 25.105.741,00 (17.432.147,00) 

2002 4.481.416,00 15.555.091,00 (11.073.675,00) 

2003 6.342.256,00 18.682.383,00 (12.340.127,00) 

2004 9.204.471,00 32.746.410,00 (23.541.939,00) 

2005 13.750.344,00 23.693.693,00 (9.943.349,00) 

2006 11.890.352,00 21.097.075,00 (9.206.723,00) 

2007 10.780.067,00 21.483.939,00 (10.703.872,00) 

2008 10.908.384,00 36.261.640,00 (25.353.256,00) 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Valores FOB US$. 
Elaborado pelo autor. 
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 Para o Rio Grande do Norte o MERCOSUL é muito mais importante do lado das 

importações do que pelo lado das exportações. Enquanto a primeira obteve uma média de 

crescimento anual na ordem de 34,68%, a segunda não conseguiu superar a média de 6,83% 

de crescimento a.a.. Em valores nominais, as exportações potiguares passaram de US$ 8 

milhões em 1999 para atingir em 2008 pouco mais de US$ 10 milhões. As importações, por 

sua vez, saltaram de US$ 7 milhões para US$ 36 milhões no mesmo período. O resultado, em 

termos de saldos comerciais, foram, a partir do ano 2000, um acumulado de déficits 

comerciais ininterruptos, que totalizaram um montante aproximado de US$ 133 milhões até 

2008  
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 58  Participação relativa do MERCOSUL no total do comércio exterior do RN  
1999 a 2008. 

 Diante dos resultados pouco expressivos em termos de exportações para o 

MERCOSUL, sua participação relativa no total das exportações do Rio Grande do Norte 

variou negativamente ao longo do período, passando de 7,49% em 1999 para chegar em 2008 

com 3,13% de participação nas exportações. Já as importações, por seu turno, cresceram 

fortemente, passando de 8,45% para 17,50% de participação nas exportações para o mesmo 

período, conforme atestam os dados do Gráfico 58. Cabe ainda destacar alguns picos, como 

por exemplo, em 2000, quando atinge 31,28% do total das importações, 2001 com 28,31% e 

2004 com 23,48% de participação relativa. Contudo, mesmo com valores significativos, o 

ritmo de crescimento tem se mostrado decrescente, somente apresentando sinais positivos de 

crescimento entre os anos de 2003/2004 e 2007/2008. 
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 Comparado com o Brasil, o Rio Grande do Norte, conforme mostra a Tabela 28, 

segue uma lógica similar em alguns aspectos, porém em ritmo e níveis de importância 

diferentes. Enquanto os dados nacionais apresentam crescimento de participação relativa das 

exportações, principalmente a partir de 2003 quando recupera o ritmo de crescimento até 

2006, quando inicia uma leva retração de participação; as importações, por sua vez, 

demonstram a redução de importância do MERCOSUL como fornecedor de produtos para o 

país, com decrescimento sistemático para toda a série.  

Tabela 28  Comparativo da participação relativa do MERCOSUL no total do comércio 
exterior do RN e do Brasil  1999 a 2008 

 

ANOS 
RIO GRANDE DO NORTE BRASIL 

% DAS 
EXPORTAÇÕES 

% DAS 
IMPORTAÇÕES 

% DAS 
EXPORTAÇÕES 

% DAS 
IMPORTAÇÕES 

1999 7,49% 8,45% 14,12% 13,63% 

2000 5,15% 31,28% 14,04% 13,96% 

2001 4,09% 28,31% 10,94% 12,61% 

2002 2,00% 13,46% 5,49% 11,88% 

2003 2,04% 11,08% 6,34% 11,76% 

2004 1,60% 23,48% 7,20% 10,17% 

2005 3,32% 21,47% 8,19% 9,58% 

2006 3,20% 16,17% 9,44% 9,82% 

2007 2,84% 14,17% 9,26% 9,64% 

2008 3,13% 17,50% 8,56% 8,62% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 No Rio Grande do Norte, por sua vez, segue a mesma tendência apresentada 

nacionalmente no lado das exportações, porém com níveis bem inferiores de importância do 

bloco para sua economia. As importações, por seu turno, se mostram bem mais relevantes, 

pois o bloco se apresenta como um grande parceiro para o estado, muito embora ao longo da 

série sua importância relativa tenha oscilado fortemente entre quedas abruptas e elevações 

igualmente fortes. Contudo, no período percebe-se uma linha de tendência de redução de 

importância relativa, tanto das exportações quanto das importações, o que abriu oportunidades 

para que outros blocos passassem a ter maior relevância para a economia potiguar, como foi o 

caso do Pacto Andino, tratado a seguir. 
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4.4 RIO GRANDE DO NORTE E O PACTO ANDINO 

 

 As relações comerciais do Rio Grande do Norte com o Pacto Andino se mostraram 

bem mais importantes para a economia potiguar do que o próprio MERCOSUL, 

principalmente como destino de nossas exportações. Estas cresceram fortemente ao longo da 

série, passando de US$ 3 milhões em 1999 para fechar a série em 2008 com valores 

superiores a US$ 13 milhões, isto é, um crescimento médio anual de 29,90%. Em outras 

palavras, o Pacto Andino tem se mostrado muito receptivo aos produtos potiguares, conforme 

atestam os dados contidos no Gráfico 59. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Valores FOB US$ 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 59  Exportações, Importações e Saldo Comercial com o Pacto Andino  1999 a 
2008. 

 As importações também cresceram no período, porém em ritmo muito mais 

acelerado do que as exportações. Enquanto estas cresceram a quase 30% ao ano, as 

importações tiveram uma taxa de crescimento impressionante, de 85,62% ao ano, muito 

embora em valores nominais, os recursos envolvidos não ultrapassaram os US$ 4 milhões em 

2008. Isso ocorreu porque no início da série esses valores eram pouco expressivos, com US$ 

266 mil.  

 Os saldos provenientes dessas relações comerciais sempre foram muito significativos 

para o Rio Grande do Norte, dado que sempre superaram, inclusive, os valores envolvidos nas 

importações, exceto pelo ano de 2001, quando apresentou o único déficit da série. 
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 Comparado aos dados nacionais, o Rio Grande do Norte segue a mesma tendência de 

crescimento. As exportações brasileiras para o Pacto Andino cresceram num ritmo de 30,33% 

e as importações 37,60%. Cabe ressaltar que, no caso potiguar, o ritmo de crescimento não se 

mostrou tão linear quanto o país como um todo, pois ao longo da série, ficam evidentes as 

grandes variações anuais, tanto das exportações quanto das importações, ao passo que no país 

seu crescimento se deu de forma mais linear em ambas as situações. 

Tabela 29  Comparativo da participação relativa do Pacto Andino no total do comércio 
exterior do RN e do Brasil  1999 a 2008 

 

ANOS 
RIO GRANDE DO NORTE BRASIL 

% DAS 
EXPORTAÇÕES 

% DAS 
IMPORTAÇÕES 

% DAS 
EXPORTAÇÕES 

% DAS 
IMPORTAÇÕES 

1999 3,25% 0,32% 5,68% 4,33% 

2000 3,54% 2,37% 6,26% 5,55% 

2001 1,00% 2,86% 6,86% 4,15% 

2002 1,27% 1,36% 7,08% 4,30% 

2003 2,09% 0,63% 6,34% 4,09% 

2004 1,39% 2,41% 7,20% 4,63% 

2005 1,96% 1,85% 8,19% 5,02% 

2006 1,55% 1,65% 9,44% 6,55% 

2007 1,78% 2,20% 9,26% 5,71% 

2008 3,87% 2,08% 8,56% 5,43% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 Analisando os dados da Tabela 29 observa-se que a participação relativa do bloco 

andino no total das exportações e importações do Rio Grande do Norte não alcançou a mesma 

dimensão mostrada pelos valores nominais, particularmente pelo lado das exportações. De 

certa forma surpreende, pois as exportações cresceram fortemente no período, e mesmo assim 

a participação relativa do Pacto Andino no total das exportações potiguares praticamente 

manteve a mesma média do início da série, quando comparado diretamente 1999 com 2008, 

não ultrapassando a média de 3%. Comparado aos dados nacionais, nota-se aqui uma 

mudança, pois para o Brasil, o Pacto Andino elevou sua importância relativa frente aos 

demais blocos, uma vez que saiu de uma média de 5% no início da série e subiu 

sistematicamente sua posição, até atingir 8,56% do total das exportações brasileiras. 

 As importações, por sua vez, apresentaram grande crescimento de relevância para o 

RN, bem maior do que para o Brasil. Enquanto estes passaram de 4,33% em 1999 para 5,43% 



164 
Relações Internacionais: o comércio exterior do Brasil e Rio Grande do Norte no período de 1999 a 2008 

 

 

em 2008, aquele o crescimento foi muito mais relevante, pois saltou de 0,32% para 2,08% no 

mesmo período. 

 

4.5 RIO GRANDE DO NORTE E O MERCADO COMUM CENTRO AMERICANO  

MCCA 

 

 O Mercado Comum Centro Americano  MCCA possui pouca relevância no tocante 

ao comércio exterior do Rio Grande do Norte, principalmente em relação às exportações. 

Durante todo o período, somente nos anos de 1999 e 2000 que o Rio Grande do Norte 

exportou para os países do bloco, envolvendo US$ 559 mil e US$ 1,2 milhão, 

respectivamente. As importações, por sua vez, se mostraram mais relevantes, mesmo que não 

tenham ocorrido em todos os anos do período, ainda assim apresentam valores mais 

significativos, o que resultou em grandes déficits comerciais a partir de 2003, quando as 

importações começam a crescer e as exportações são inexistentes, conforme mostra o Gráfico 

60: 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Valores FOB US$ 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 60  Exportações, Importações e Saldo Comercial com o MCCA  1999 a 2008. 

 Os dados mostram uma situação interessante, pois enquanto as exportações são 

paralisadas a partir de 2001, e não mais ocorrendo nenhum tipo de comércio nesse sentido, as 

importações, que praticamente não existiram antes de 2003 (a exceção do ano 2000), passam 

a ter mais abertura da economia potiguar para receber a produção do bloco desde então. 
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Quando se compara com os dados nacionais, percebe-se uma posição oposta, pois o país, a 

partir de 2003, inicia uma retomada nas exportações para o MCCA, com um crescimento 

médio anual de 21,89%, passando de US$ 249 milhões em 1999 para US$ 1.295 bilhão em 

2008. As importações também cresceram e em ritmo mais acelerado (58,54% a.a.), porém 

com valores nominais bastante reduzidos (US$ 8 milhões em 1999 e US$ 246 milhões em 

2008) quando comparados com as exportações. 

Tabela 30  Comparativo da participação relativa do MCCA no total do comércio exterior do 
RN e do Brasil  1999 a 2008 

ANOS 
RIO GRANDE DO NORTE BRASIL 

% DAS 
EXPORTAÇÕES 

% DAS 
IMPORTAÇÕES 

% DAS 
EXPORTAÇÕES 

% DAS 
IMPORTAÇÕES 

1999 0,48% 0,00% 0,52% 0,02% 

2000 0,83% 1,33% 0,51% 0,06% 

2001 0,00% 0,00% 0,49% 0,07% 

2002 0,00% 0,00% 0,69% 0,07% 

2003 0,00% 0,22% 0,77% 0,10% 

2004 0,00% 0,49% 0,92% 0,13% 

2005 0,00% 0,52% 0,99% 0,13% 

2006 0,00% 1,39% 0,85% 0,14% 

2007 0,00% 2,78% 0,69% 0,15% 

2008 0,00% 1,31% 0,65% 0,14% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 A participação relativa do bloco é visivelmente mais importante para o estado pelo 

lado das importações do que pelas exportações, inexistentes desde o ano de 2001 

 A mesma irrelevância enquanto destino das exportações e origem das importações 

acontece em relação ao Brasil. O MCCA possui pouca relevância para o Brasil de uma forma 

geral e para o Rio Grande do Norte em particular, em termos de comércio exterior. 
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4.6 RIO GRANDE DO NORTE E O TRATADO NORTE-AMERICANO DE LIVRE 

COMÉRCIO  NAFTA 

 

 O NAFTA constitui o segundo destino das exportações norte-rio-grandenses e o 

primeiro nas importações do estado. Ao longo da série elevou significativamente o volume de 

recursos financeiros envolvidos nas negociações comerciais, passando as exportações de US$ 

41 milhões em 1999, atingiu US$ 139 milhões em 2005 (ano de maior volume exportado) e 

finalizou o período com US$ 99 milhões em 2008. Pode-se dizer, com pouco receio de errar, 

que a redução dos volumes negociados a partir de 2005 e principalmente em 2007, quando os 

sinais da crise que estava por vir começaram a aparecer com mais evidência, e 2008, quando 

efetivamente a economia entrou em colapso, foram reflexos da crise econômica que atingiu 

inicialmente os Estados Unidos e que, depois, se espalhou pela economia mundial, alguns 

países com maior ênfase do que outros, conforme pode ser observado no Gráfico 61. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Valores FOB US$ 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 55  Exportações, Importações e Saldo Comercial com o NAFTA  1999 a 2008. 

 Os dados mostram ainda a importância que o NAFTA tem como grande comprador 

dos produtos potiguares, se constituindo como o segundo destino das exportações no período, 

perdendo apenas para a União Européia. 

 No tocante as importações, o NAFTA aparece como principal fornecedor de 

produtos para o Rio Grande do Norte, cujo reflexo aparece no crescimento robusto das 

importações, cujos valores saltaram de US$ 20 milhões em 1999 e atingiu em 2008 a 

importância de US$ 67 milhões, com picos de US$ 102 milhões em 2003. Como os valores 
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exportados são substancialmente superiores aos importados, os resultados foram superávits 

comerciais elevados, como por exemplo, em 1999 com US$ 20 milhões, 2001 com US$ 60 

milhões, 2004 com US$ 99 milhões, 2005 com US$ 105 milhões e 2008 com US$ 32 

milhões. 

-100,00%

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%
19

99
/2

00
0

20
00

/2
00

1

20
01

/2
00

2

20
02

/2
00

3

20
03

/2
00

4

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

CRESCIMENTO  EXPORTAÇÕES A.A CRESCIMENTO  IMPORTAÇÕES A.A -
 

 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 62  Variação percentual anual das exportações e importações com o NAFTA  1999 

a 2008. 

 O Gráfico 62 aponta a variação anual das exportações e importações com o NAFTA. 

O ponto de maior destaque fica com a queda sistemática no ritmo de crescimento das 

exportações para o bloco, com uma suave recuperação no final do período, mesmo 

considerando a redução dos valores nominais e o início da crise econômica nos EUA. As 

importações, por sua vez, oscilaram entre forte crescimento, como entre 2001/2002, atingindo 

um pico de 141% e logo a seguir uma forte retração entre 2002/2003 e 2003/2004, quando 

chega ao menor nível, com -71%, quando novamente recuperam o ritmo de crescimento e 

apresentam no final do período uma pequena retração, quando comparada com os anos de 

2003 e 2004. 

 Quando se compara os dados do Brasil com os do RN percebe-se o mesmo 

movimento de crescimento das exportações e das importações até 2005, onde a partir deste 

ano o bloco reduz a absorção de produtos do estado, enquanto mantém o crescimento do país 

e, o mais curioso, é que o Brasil reduz a importação de produtos do bloco, ao passo que o RN 

eleva o ritmo de crescimento, a partir de 2004. 
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 No ponto de maior relevância para esta pesquisa, aquele que identifica qual a 

participação relativa de cada bloco no total das exportações e importações, o Rio Grande do 

Norte apresentou os seguintes percentuais no período, em comparação com os dados 

nacionais, segundo a Tabela 31. 

Tabela 31  Comparativo da participação relativa do NAFTA no total do comércio exterior 
do RN e do Brasil  1999 a 2008 

ANOS 
RIO GRANDE DO NORTE BRASIL 

% DAS 
EXPORTAÇÕES 

% DAS 
IMPORTAÇÕES 

% DAS 
EXPORTAÇÕES 

% DAS 
IMPORTAÇÕES 

1999 35,80% 24,73% 25,89% 27,33% 

2000 45,88% 30,82% 28,40% 26,64% 

2001 46,12% 29,33% 28,87% 26,39% 

2002 45,11% 54,36% 30,92% 24,89% 

2003 37,53% 60,57% 28,23% 22,79% 

2004 22,48% 21,20% 26,44% 20,85% 

2005 33,83% 31,32% 24,32% 19,99% 

2006 32,95% 30,95% 22,87% 18,96% 

2007 27,85% 37,12% 19,88% 18,72% 

2008 28,70% 32,76% 17,07% 18,56% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 Neste aspecto, a estratégia brasileira de reduzir a importância relativa dos blocos 

tradicionais, estimulando a maior participação dos demais blocos econômicos, 

io Grande do Norte. Enquanto no âmbito nacional 

as exportações e importações tiveram redução de importância relativa, no estado esse redução 

se deu somente pelas exportações, que reduziu a relevância do bloco de 35,80% em 1999 para 

28,70% em 2008, quando em 2001 esse percentual atingiu 46,12%. Nas importações o 

NAFTA confirmou e ampliou sua relevância para o estado, cujo percentual subiu de 24,73% 

em 1999 para 32,76% em 2008, muito embora tenha atingido pico de 60,57% de relevância 

em 2003, quando inicia a redução desse percentual. 
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4.7 RIO GRANDE DO NORTE E A UNIÃO EUROPEIA  UE  

 

 A União Europeia é o principal bloco econômico com o qual o Rio Grande do Norte 

possui relações comerciais, principalmente como destino final das exportações. Desde 1999 

que elas crescem em ritmo acelerado, passando de US$ 34 milhões no início da série para 

US$ 161 milhões em 2008, tendo atingido um pico de US$ 185 milhões no ano anterior. Ou 

seja, as exportações potiguares multiplicaram-se seis vezes desde o início da série, como 

mostram os dados do Gráfico 63. 

 
 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Valores FOB US$ 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 63  Exportações, Importações e Saldo Comercial com a UE  1999 a 2008. 

 Se por um lado as exportações cresceram significativamente, numa média anual de 

30,95%; por outro lado, as importações oscilaram bastante ao longo da série. Em 1999 os 

valores envolvidos totalizaram pouco mais de US$ 38 milhões, caíram significativamente nos 

anos seguintes, chegando a movimentar US$ 12 milhões no ano 2000 e US$ 15 milhões no 

ano seguinte, para se recuperar apenas em 2004, quando inicia uma série com maiores 

importações e finaliza o período movimentando US$ 54 milhões em 2008.  

 Como resultado desse crescimento robusto das exportações e grandes oscilações nas 

importações, os saldos comerciais se mostraram superavitários em praticamente todo o 

período de análise, passando de um déficit em 1999 de US$ 4 milhões, único no período, para 

um superávit importante de US$ 107 milhões em 2008, depois de ter atingido um pico de US$ 

153 milhões no ano imediatamente anterior, como fica evidente pela representação gráfica. 
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Cabe ressaltar que a queda do superávit se deu pela combinação de redução das exportações, 

mas principalmente pela forte elevação das importações no último ano, conforme Gráfico 64. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 64  Variação percentual anual das exportações e importações com a UE  1999 a 

2008. 

 Comparando os dados de exportação e importação do RN com os dados nacionais vê-

se claramente que as exportações em ambos os casos assumem uma situação similar de 

crescimento, ao passo que as importações nacionais mantiveram um ritmo de crescimento 

constante, diferentemente do estado, que oscilou fortemente ao longo da série, recuperando 

somente nos anos finais considerados no estudo. 

 Analisando a participação relativa da União Europeia no total das exportações e 

importações do Rio Grande do Norte, conforme dados da Tabela 24, percebe-se que, 

diferentemente do que ocorreu com o NAFTA, que viu sua relevância enquanto destino da 

produção potiguar reduzir-se ao longo dos anos, com a EU ocorreu justamente o contrário. O 

bloco europeu passou a absorver mais a cada ano os produtos potiguares, ao passo que as 

importações assumiram a posição contrária. Em outras palavras, enquanto que o NAFTA 

fortaleceu sua posição de principal fornecedor de produtos para o Rio Grande do Norte, a UE 

teve fortalecida sua posição de destino final das exportações do estado. Comparado com os 

dados nacionais, o Rio Grande do Norte apenas se igualou no quesito importações, dado que 

as exportações brasileiras para o bloco europeu também sofreram reduções importantes. 

 As exportações do Rio Grande do Norte para a UE cresceram fortemente no período, 

resultando que este passasse de uma participação relativa de 29,87% do total das exportações 
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potiguares em 1999 para atingir 46,51% em 2008. Já no lado das importações, a relevância do 

bloco reduziu-se de 45,85% para 26,09%, respectivamente. Esse forte crescimento, enquanto 

destino principal das exportações do Rio Grande do Norte revela uma situação de, no mínimo, 

cautela, uma vez que qualquer mudança no cenário econômico da região afetará fortemente a 

economia do estado, pois praticamente metade das exportações tem como destino o bloco 

europeu, como mostra os dados da Tabela 32. 

Tabela 32  Comparativo da participação relativa da União Europeia no total do comércio 
exterior do RN e do Brasil  1999 a 2008 

ANOS 
RIO GRANDE DO NORTE BRASIL 

% DAS 
EXPORTAÇÕES 

% DAS 
IMPORTAÇÕES 

% DAS 
EXPORTAÇÕES 

% DAS 
IMPORTAÇÕES 

1999 29,87% 45,85% 29,58% 31,11% 

2000 34,03% 18,19% 27,84% 26,03% 

2001 33,11% 17,88% 26,57% 27,78% 

2002 34,23% 17,99% 25,83% 28,57% 

2003 36,47% 16,87% 25,70% 27,01% 

2004 24,62% 29,65% 25,52% 25,45% 

2005 39,08% 30,54% 22,81% 24,78% 

2006 41,79% 31,41% 22,53% 22,12% 

2007 48,87% 21,18% 25,17% 22,16% 

2008 46,51% 26,09% 23,44% 20,90% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 Esses dados mostram que no âmbito nacional, a estratégia pela diversificação 

implementada pelo governo, se mostrou positiva, pois a participação relativa dos blocos 

tradicionais foi reduzida, inclusive a União Europeia. No Rio Grande do Norte, por sua vez, 

tal estratégia se mostrou pouco eficaz, pois os blocos tradicionais ampliaram sua participação 

e influência no estado, tanto o NAFTA quanto a UE. 
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4.8 RIO GRANDE DO NORTE E A COMUNIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

ÁFRICA AUSTRAL  SADC 

 

 A relação comercial do Rio Grande do Norte com o bloco africano variou bastante ao 

longo dos anos em apreço. Pelo lado das exportações, os valores envolvidos, quando 

analisados o último ano da série e o primeiro, praticamente permaneceram os mesmos e os 

mais altos, com exceção do ano de 2005, o teto de todo o período. Nos demais anos, os 

valores sempre se mostraram inferiores. Ou seja, para o Rio Grande do Norte, o SADC não 

tem se mostrado importante enquanto destino de nossas exportações. As importações, por sua 

vez, apresentam crescimento constante nos valores negociados ao longo dos anos, passando 

de US$ 995 mil em 1999 e atingindo em 2008 mais de US$ 3 milhões, conforme dados do 

Gráfico abaixo. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Valores FOB US$ 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 65  Exportações, Importações e Saldo Comercial com a SADC  1999 a 2008. 

 Como é possível identificar, a partir de 1999 as exportações decrescem anualmente até 

atingir o nível mais baixo em 2002, e a partir do ano seguinte ensaia uma recuperação 

oscilante, fechando 2008 com um forte crescimento. As importações, por sua vez, se 

mostraram mais ascendentes em toda a série, o resultado, em termos de saldos comerciais, 

foram déficits em cinco anos e superávits nos demais cinco. 

 Os dados potiguares apresentaram comportamento diferenciado quando analisado 

comparativamente com os dados nacionais, pois o país como um todo apresentou crescimento 

constante e ininterrupto das exportações em toda a série, e as importações também cresceram 
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no período, apenas com uma pequena variação entre os anos de 1999 e 2002, e a partir do ano 

seguinte, cresceram fortemente. 

Tabela 33  Comparativo da participação relativa da SADC no total do comércio exterior do 
RN e do Brasil  1999 a 2008 

ANOS 
RIO GRANDE DO NORTE BRASIL 

% DAS 
EXPORTAÇÕES 

% DAS 
IMPORTAÇÕES 

% DAS 
EXPORTAÇÕES 

% DAS 
IMPORTAÇÕES 

1999 3,55% 1,18% 0,67% 0,41% 

2000 2,54% 2,56% 0,77% 0,48% 

2001 1,05% 1,87% 1,02% 0,85% 

2002 0,10% 1,40% 1,20% 0,43% 

2003 0,10% 1,18% 1,40% 0,47% 

2004 0,13% 1,27% 1,53% 0,46% 

2005 1,65% 2,01% 1,68% 0,49% 

2006 0,00% 1,75% 1,77% 1,14% 

2007 0,33% 1,86% 1,94% 1,38% 

2008 1,17% 1,84% 1,97% 1,75% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 Como mostram os dados da Tabela 33, a participação relativa do bloco africano no 

total das exportações do Rio Grande do Norte apresenta decrescimento ao longo dos anos, ao 

passo que as importações tiveram crescimento, porém pouco expressivo, quando comparado 

ao total das importações do estado. Comparando com os percentuais de participação relativa 

do país, de crescimento significativo, tanto das exportações quanto das importações, vê-se que 

no estado a estratégia do governo federal de procurar elevar as transações comerciais com os 

demais países e blocos econômicos fora dos já tradicionais NAFTA e UE, não surtiu o efeito 

desejado no Rio Grande do Norte, dado a pouca expressividade dos valores envolvidos e a 

baixa performance, em termos de crescimento da participação relativa frente aos demais 

blocos econômicos. 

A exceção a esta regra tem sido a recuperação apresentada nos anos finais da série, 

com crescimento das exportações, porém abaixo das médias apresentadas no início do período 

analisado. Nesse caso, as importações têm se mostrado uma leve tendência de recuperação, 

porém não é possível confirmar se vai se constituir em algo mais sustentável, uma vez que a 

partir do último trimestre de 2008 a crise econômica mundial afetou fortemente as transações 

comerciais entre os países. 
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4.9 RIO GRANDE DO NORTE E A LIGA ÁRABE 

 

 A Liga Árabe aparece como o bloco econômico com o qual o Rio Grande do Norte 

teve o maior nível de crescimento das exportações na última década em apreço. O valor das 

exportações cresce a níveis significativamente altos, principalmente nos últimos anos da série, 

pois saltaram de pouco mais de US$ 66 mil no ano de 1999, atingindo um pico de US$ 20 

milhões em 2007 e fechando a série com uma forte queda, porém ainda assim valores 

expressivos, totalizando US$ 9 milhões em 2008. Os dados a seguir ilustram o enunciado. 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Valores FOB US$ 
 Elaborado pelo autor. 

Gráfico 66  Exportações, Importações e Saldo Comercial com a Liga Árabe  1999 a 2008. 

 Pelos dados do Gráfico 66 fica evidente que já em 2001 as exportações cresceram 

significativamente em relação aos anos anteriores, porém, a partir de 2006 é que o volume de 

recursos realmente toma uma nova dimensão. As importações, por sua vez, mantiveram uma 

média ao longo dos anos, com poucas variações. O resultado foi que o estado passou de 

deficitário nos primeiros anos para auferir enormes superávits quando as exportações 

cresceram abruptamente. Estas cresceram a uma taxa média anual de 550%, ao passo que as 

importações cresceram a 8,53% ao ano. 

 Quando se compara os dados do Rio Grande do Norte com os dados nacionais, 

percebe-se que o movimento nacional de crescimento das exportações foi bastante elevado, 

multiplicando os valores envolvidos por dez, porém seu crescimento ocorreu de forma 

gradual ao longo dos anos. Da mesma forma ocorreu com as importações, que praticamente 
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seguiu a mesma trajetória das exportações, sendo que esta apresentou uma taxa de 

crescimento anual levemente inferior ao apresentado por aquela. 

 Analisando a participação relativa do bloco no total das exportações e importações do 

RN, o bloco árabe apresentou, no lado das exportações, um forte crescimento relativo, pois 

passou de uma representação que não ultrapassava 0,06% do total das exportações em 1999 e 

no ano 2008 atingiu 2,64%, sendo que no ano de 2007 chegou a representar 5,36% das 

exportações potiguares. As importações, por sua vez, apresentaram forte declínio relativo, 

pois passou de 6,20% em 1999 para 1,90% em 2008, em um movimento de forte perda de 

participação no total das importações do Rio Grande do Norte, como mostra dos dados da 

Tabela 34. 

Tabela 34  Comparativo da participação relativa da Liga Árabe no total do comércio 
exterior do RN e do Brasil  1999 a 2008 

ANOS 
RIO GRANDE DO NORTE BRASIL 

% DAS 
EXPORTAÇÕES 

% DAS 
IMPORTAÇÕES 

% DAS 
EXPORTAÇÕES 

% DAS 
IMPORTAÇÕES 

1999 0,06% 6,20% 3,22% 3,82% 

2000 0,10% 6,69% 2,72% 5,16% 

2001 2,64% 6,53% 3,85% 4,20% 

2002 1,95% 3,48% 4,31% 4,86% 

2003 0,18% 2,13% 3,77% 5,63% 

2004 0,64% 2,54% 4,17% 6,62% 

2005 0,29% 1,44% 4,40% 7,21% 

2006 4,12% 3,28% 4,84% 5,88% 

2007 5,36% 2,63% 4,34% 5,35% 

2008 2,64% 1,90% 4,96% 6,05% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 No caso nacional, a participação relativa da Liga Árabe cresceu, tanto do lado as 

exportações quanto das importações, com crescimento mais importante deste do que daquele. 

Nesse aspecto, o Rio Grande do Norte cumpriu parcialmente a estratégia nacional de ampliar 

o comércio exterior com os demais blocos econômicos mundiais, reduzindo a participação 

dos blocos tradicionais. 
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4.10 RIO GRANDE DO NORTE E A COMUNIDADE DOS ESTADOS INDEPENDENTES 

 CEI 

 

 As relações comerciais do Rio Grande do Norte com os países da Comunidade dos 

Estados Independentes  CEI apresentou momentos onde não houve nenhuma 

comercialização entre ambos, como nos anos de 1999 e 2001. No ano de 2000, 2007 e 2008 o 

RN não importou nenhum produto do bloco soviético e em 2002 ocorreu o contrário. Logo, 

de todos os blocos analisados, este foi o único no qual nenhum dos seus países membros 

comercializou, em algum momento, com o Rio Grande do Norte. 

 Dos dados abaixo observa-se que, efetivamente, somente a partir de 2003 que se inicia 

uma relação estável de exportações e importações entre o estado e a CEI, principalmente 

como destino das exportações potiguares. Estas experimentaram crescimento de 2003 a 2005, 

quando a partir do ano seguinte novamente as exportações se retraíram, porém com valores 

superiores a 2003. As importações, por sua vez, somente existiram entre os anos de 2002 e 

2006, nos demais anos da série o Rio Grande do Norte não importou nenhum produto do 

bloco, como ilustra a Tabela 35. 

Tabela 35  Exportações, importações e saldo comercial com a CEI  1999 a 2008 

ANOS EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO COMERCIAL 

1999 - - - 

2000 1.363.600,00 - 1.363.600,00 

2001 - - - 

2002 - 290.247,00 (290.247,00) 

2003 514.963,00 120.000,00 394.963,00 

2004 929.428,00 618.382,00 311.046,00 

2005 1.691.112,00 3.069.050,00 (1.377.938,00) 

2006 1.293.115,00 404.556,00 888.559,00 

2007 653.095,00 - 653.095,00 

2008 877.101,00 - 877.101,00 

 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
 Valores FOB US$ 
 Elaborado pelo autor. 

 A grande variação nas transações comerciais entre o estado e o bloco contrasta 

fortemente dos dados nacionais. Estes apresentaram forte crescimento ao longo do período 

analisado, em especial a partir de 2003, quando a média de crescimento anual das exportações 
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é de 28,23%, contra a média do Rio Grande do Norte de 13,75%. As importações, por sua 

vez, oscilaram com mais intensidade na esfera estadual, com destaque para o biênio de 

2004/2005, quando estas crescem 396% e, logo no período seguinte, recuam mais de 86,82%. 

Por sua vez, nacionalmente os dados apresentaram crescimento constante e significativo ao 

longo dos anos, ao ponto de elevar a importância relativa do bloco frente ao total das 

importações brasileiras. 

Tabela 36  Comparativo da participação relativa da Comunidade dos Estados Independentes 
no total do comércio exterior do RN e do Brasil  1999 a 2008 

ANOS 
RIO GRANDE DO NORTE BRASIL 

% DAS 
EXPORTAÇÕES 

% DAS 
IMPORTAÇÕES 

% DAS 
EXPORTAÇÕES 

% DAS 
IMPORTAÇÕES 

1999 0,00% 0,00% 1,66% 0,89% 

2000 0,91% 0,00% 0,90% 1,34% 

2001 0,00% 0,00% 1,99% 1,05% 

2002 0,00% 0,25% 2,24% 1,24% 

2003 0,17% 0,07% 2,31% 1,70% 

2004 0,16% 0,44% 2,06% 1,99% 

2005 0,41% 2,78% 2,81% 1,47% 

2006 0,35% 0,31% 2,81% 1,57% 

2007 0,17% 0,00% 2,65% 2,29% 

2008 0,25% 0,00% 2,79% 3,08% 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 A CEI praticamente não possui relevância no total das exportações e importações do 

Rio Grande do Norte, como fica evidenciado pela Tabela 36. Situação bem diferente da 

trajetória nacional. O resultado da oscilação das exportações e importações com o bloco 

econômico em questão espelha na sua reduzida relevância para a economia potiguar, tanto em 

termos de exportações quanto de importações. Comparando com os dados nacionais, constata-

se que a maior participação que o CEI vem alcançando no cenário nacional não se constituiu 

em ganhos de mercado para o Rio Grande do Norte, uma vez que o bloco importa do Brasil, 

basicamente produtos de origem animal (carnes de boi e suínos) representam mais da metade 

da pauta de exportação brasileira e cuja produção se concentra na região Centro-Sul do país. 
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4.11 PRINCIPAIS PRODUTOS E O AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO 

 

 Basicamente a produção do Rio Grande do Norte se resume a produtos básicos, 

principalmente frutas, castanha de caju e açúcar, voltados para exportação. Ao longo dos anos 

da série, o estado não conseguiu transformar sua estrutura produtiva, de modo a dotar-lhe de 

capacidade produtiva de produtos com maior valor agregado e de maior intensidade 

tecnológica, confirmando sua condição de estado primário exportador. 

 Além dessa questão, analisando a pauta dos dez principais produtos exportados pelo 

Rio Grande do Norte e o destino dessa exportação, o que se observa é a ampliação da 

concentração em basicamente dois mercados, o Europeu e o Norte-Americano, aqui 

caracterizados pela União Europeia e o NAFTA. Constata-se ainda o peso cada vez maior da 

União Europeia como destino preferencial das exportações potiguares, em particular nos 

produtos oriundos da fruticultura irrigada, como o melão, a banana, além dos camarões 

inteiros, conforme os dados das Tabelas 37 e 38. 

Tabela 37  Principais produtos exportados pelo RN e respectivos destinos  1999 a 2003 

PRODUTOS 1999 2000 2001 2002 2003 

Melões frescos U E           
(96%) 

U E        
(96%) 

U E         
(98%) 

U E         
(98%) 

U E        
(98%) 

Castanha de caju, fresca 
ou seca, sem casca 

NAFTA          
(93%) 

NAFTA        
(90%) 

NAFTA         
(87%) 

NAFTA         
(80%) 

NAFTA        
(81%) 

Camarões, inteiros, 
congelados, exceto "krill" - - - 

U E         
(63%)       

NAFTA         
(37%) 

U E        
(94%)       

NAFTA        
(6%) 

Outros açúcares de cana, 
beterraba, sacarose 

SADC           
(39%)           

LIGA ARABE 
(36%) 

SADC         
(33%) 

LIGA ARABE  
(29%)          
SADC          
(9,5%) 

LIGA ARABE   
(31%) - 

Consumo de bordo - 
combustíveis e lubrif. 
p/aeronaves 

- - - - - 

Álcool etílico 
n/desnaturado c/vol. teor 
álcool 

- - - - - 

Bananas frescas ou secas 

U E           
(60%)     

MERCOSUL   
(40%) 

U E        
(64%)     

MERCOSUL   
(36%) 

U E         
(68%)     

MERCOSUL   
(32%) 

U E         
(81%)     

MERCOSUL   
(19%) 

U E        
(94%)     

MERCOSUL   
(6%) 

Outras lagostas, 
congeladas, exceto as 
inteiras 

- - - - NAFTA        
(100%) 

Cobertores e mantas de 
algodão, não elétricos - - - - - 

Consumo de bordo - 
combustíveis e lubrif. 
p/embarcações 

- - - - - 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 
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Tabela 38  Principais produtos exportados pelo RN e respectivos destinos  2004 a 2008 

PRODUTOS 2004 2005 2006 2007 2008 

Melões frescos U E         
(99%) 

U E            
(99%) 

U E          
(98%) 

U E      
(99%) 

U E          
(99%) 

Castanha de caju, fresca 
ou seca, sem casca 

NAFTA         
(85%) 

NAFTA         
(81%) 

NAFTA         
(85%) 

NAFTA      
(86%) 

NAFTA         
(77%) 

Camarões, inteiros, 
congelados, exceto "krill" 

U E      
(94,5%)       
NAFTA         
(5,5%) 

U E           
(97%)       

NAFTA         
(2,5%) 

U E         
(99%)       

NAFTA         
(0,06%) 

U E   
(99,5%)      
NAFTA      

(0%) 

U E        
(100%)       
NAFTA         

(0%) 

Outros açúcares de cana, 
beterraba, sacarose 

LIGA ARABE   
(26%) 

SADC          
(37%) 

LIGA ARABE   
(65%)         

NAFTA       
(25%) 

LIGA 
ARABE    
(74%) 

LIGA ARABE    
(32%)           
SADC          
(15%)           

NAFTA         
(12%) 

Consumo de bordo - 
combustíveis e lubrif. 
p/aeronaves 

- - - - - 

Álcool etílico 
n/desnaturado c/vol. teor 
álcool 

- 

NAFTA         
(53%)          
U E        

(1,6%) 

NAFTA         
(100%) 

NAFTA      
(57%)       
U E   

(43%) 

U E        
(100%) 

Bananas frescas ou secas 

U E      
(99,5%)     

MERCOSUL   
(0,5%) 

U E        
(99,5%)     

MERCOSUL   
(0,2%) 

U E      
(99,2%)     

MERCOSUL   
(0,5%) 

U E   
(100%) 

U E       
(99,8%)     

MERCOSUL   
(0,2%) 

Outras lagostas, 
congeladas, exceto as 
inteiras 

NAFTA         
(100%) - - NAFTA      

(100%) 

NAFTA         
(99,2%)         

U E         
(0,8%) 

Cobertores e mantas de 
algodão, não elétricos - - - NAFTA      

(100%) 
NAFTA         
(100%) 

Consumo de bordo - 
combustíveis e lubrif. 
p/embarcações 

- - - - - 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2009. 
Elaborado pelo autor. 

 Com base nos dez principais produtos que compõem a pauta de exportações do Rio 

Grande do Norte em 2008 produziu-se as duas tabelas acima. Analisando seu comportamento, 

sete possuem como destinos prioritários a União Europeia e o NAFTA, basicamente os 

ligados a fruticultura irrigada, a pesca, a produção de álcool etílico e o da indústria têxtil.  

 Apenas em um tipo de produto surgem outros blocos econômicos não tradicionais, 

como é o caso do açúcar de cana, cujos destinos principais são a Liga Árabe e a África, por 

via da SADC. Os dois produtos restantes são ligados ao consumo de bordo das aeronaves e 

embarcações em trânsito no estado, mas com destino ao exterior. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Desde a década de 1990 as exportações mundiais crescem aceleradamente, contudo, 

a participação do Brasil no total das exportações globais não cresceu no mesmo ritmo, 

praticamente mantendo a mesma média histórica de participação no mercado mundial de 

1,4% desse total. 

 A compreensão das razões que levaram o Brasil a não ascender no ranking dos países 

que mais contribuem com as exportações mundiais não é somente o resultado das decisões 

políticas ou econômicas adotadas pelos agentes (públicos e privados) nesse período, mas é 

decorrente também de todo um processo histórico, desenhado desde o pós-guerra. Assim, 

buscou-se mostrar ao longo deste trabalho, mesmo que de forma introdutória, os principais 

movimentos decorrentes das transformações econômicas do pós-guerra que originaram boa 

parte dos desequilíbrios econômicos mundiais. 

 A reconstrução da Europa e da economia mundial nesse período, capitaneada pelos 

Estados Unidos, garantiu a este a adoção de políticas que terminaram por transformá-lo no 

principal país capitalista do sistema econômico mundial, ampliando ainda mais os 

desequilíbrios globais. 

 A partir da década de 1970 alguns movimentos centrais e interdependentes 

promoveram enormes transformações na economia mundial, dentre eles pode-se destacar 

como os mais importantes: a) liberalização financeira e cambial; b) a mudança nos padrões 

tecnológicos e de concorrência e; c) as mudanças nas regras institucionais do comércio e do 

investimento. Todas elas dentro do que se convencionou chamar de globalização. 

 Portanto, é desse período que ocorre um forte movimento acerca da construção de 

uma nova divisão internacional do trabalho. Ou seja, grande parte dos fluxos de investimentos 

produtivos se transferiu para a Ásia, em especial o Japão, a Coréia, a China e Taiwan. Os 

demais países, em particular os da América Latina, passaram a disputar fortemente os 

regiões com forte crescimento econômico, como a própria Ásia, e outras regiões de baixo 

crescimento, como a América Latina, inclusive com sérios riscos de desindustrialização. 
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 Todas essas transformações produziram também mudanças na ordem internacional. 

Isto é, no imediato pós Guerra Fria, o mundo viu surgir a emergência de um novo 

ordenamento internacional sem, contudo, construir novas instituições. O que se observa é que 

a ordem internacional da Guerra Fria foi substituída, não por uma nova ordem internacional 

consolidada, mas por uma nova ordem internacional em transição, em meio a novos temas 

internacionais em discussão e a os novos desafios globais. 

 Mesmo diante de todas as transformações econômicas, políticas e sociais do período, 

no tocante ao comércio exterior, boa parte dos avanços teóricos ainda têm como base os 

pressupostos oriundos de Smith, das vantagens absolutas, mas principalmente de Ricardo, 

com a teoria das vantagens comparativas, que ainda hoje são usados como argumento para 

justificar algumas opções políticas. São visões teóricas que, com base na teoria das vantagens 

comparativas, defendem a especialização produtiva dos países, retardando, inclusive, seu 

próprio desenvolvimento industrial. 

 A condição brasileira no comércio internacional é o reflexo, em grande parte, de todo 

esse processo histórico de mudanças na divisão internacional do trabalho, bem como pelas 

visões baseadas na especialização produtiva, entre outras, que levaram o país a não romper 

totalmente com sua condição de grande exportador de produtos básicos e de commodities, 

como demonstrado ao longo deste trabalho. 

 A década de 1990 foi marcada pela introdução, nos países da América Latina de uma 

forma geral e no Brasil em particular, das políticas neoliberais. O ideário neoliberal não foi 

uma construção oriunda das forças sociais do país, e sim um arcabouço teórico importado do 

centro do sistema capitalista, como forma de homogeneizar as políticas econômicas dos 

países latino-americanos em prol do mercado financeiro internacional. Iniciada no Brasil 

durante o curto governo de Fernando Collor de Melo, contudo, foi no governo de Fernando 

Henrique Cardoso que boa parte das ideias neoliberais foram postas em prática nas políticas 

públicas estabelecidas pelo governo e em certa medida continuados pelo governo Lula, em 

especial na política econômica. Porém, em outros aspectos, houve avanços sobre o 

entendimento (mesmo que retóricos) do verdadeiro papel do Estado, inclusive assumindo a 

condução de indutor do desenvolvimento econômico e social. 

 Nesse ínterim cabe destacar o papel das relações internacionais estabelecidas pelo 

governo FHC e de Lula. Durante o governo FHC, buscou-se implementar uma política 

externa com base na autonomia pela participação, isto é, uma política que busca maior adesão 

aos regimes internacionais, cujo objetivo seria influenciar a própria formulação dos princípios 
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e regras que regem o sistema internacional. Já no governo Lula ocorre uma transição na 

condução da política externa com a adoção dos princípios da autonomia pela diversificação. 

Ou seja, busca-se a partir de então o estreitamento político e comercial por meio de alianças 

regionais com países e blocos econômicos em desenvolvimento, tais como a China, a África, 

a Europa Oriental e o Oriente Médio, além do maior estreitamento das relações com os países 

da América Latina e do próprio MERCOSUL. Acredita-se assim que, ao buscar estreitar as 

relações políticas e comerciais com países em nível similar de desenvolvimento, reduziria as 

assimetrias nas relações exteriores com os países e blocos econômicos mais poderosos, 

ganhando capacidade de negociação internacional.  

 Um exemplo importante dessa nova política de condução da política externa foi a 

forte participação brasileira na criação do G-20 e, posteriormente, do IBAS, ambas com claro 

objetivo de influenciar as negociações internacionais nos mais diversos fóruns, em particular 

nas questões econômicas. 

 O resultado em termos comerciais com os blocos econômicos selecionados foi o 

ganho de importância relativa do NAFTA e da União Europeia no governo FHC, ao passo que 

no governo Lula os demais blocos econômicos, em especial os da América Latina, da África, 

do Oriente Médio e da Europa Oriental ganharam maior importância relativa e os blocos 

tradicionais (NAFTA e União Europeia) perderam espaço, muito embora ainda concentrem a 

maior parcela do comércio exterior brasileiro. 

 Entretanto, algumas tendências se confirmaram ao longo dos anos. O forte 

crescimento das exportações e importações brasileiras para o mundo e para os blocos 

econômicos selecionados, sendo que estes mesmos blocos econômicos continuaram perderam 

importância relativa frente total do comércio exterior brasileiro. Outro ponto importante é 

quanto ao sentido dessa maior inserção brasileira no mundo. Isto é, que tipo de produto o país 

exporta, e nesse sentido constata-se uma inserção cada dez mais conservadora, tendo em vista 

que se amplia a exportação de produtos básicos em detrimento da exportação de produtos 

manufaturados. Uma das explicações se encontra também na forte valorização dos preços 

internacionais para as principais commodities produzidas no Brasil, como de minério, por 

exemplo. 

 O Rio Grande do Norte, no período compreendido desse estudo, viu crescer a 

produção oriunda da fruticultura irrigada e da carcinicultura, ambas voltadas principalmente 

para a exportação, que contribuiu para o crescimento do potencial exportador do estado, 

tornado-o um pólo exportador regional. Cabe ressaltar que, o tipo de inserção no comércio 
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internacional se dá por vias da exportação de produtos básicos, de baixo teor tecnológico e 

valor agregado, seguindo a tendência nacional. 

 Na comparação dos dados do Rio Grande do Norte com os dados nacionais, várias 

outras tendências se assemelham como é o caso da redução da participação relativa dos blocos 

econômicos selecionados no total do comércio exterior do estado, além do crescimento das 

exportações e importações ao longo do período em apreço. Comparando-se também as 

relações comerciais com esses mesmos blocos econômicos, percebe-se a forte concentração 

das exportações potiguares para a União Europeia, destino de praticamente 50% do comércio 

exterior do estado. Nesse aspecto considerou-se como um ponto de preocupação, dado que 

qualquer redução no ritmo de crescimento e consumo dos países do bloco europeu traria 

grandes repercussões para a economia potiguar. Isto porque, como se trata de produtos 

agrícolas, os ajustes produtivos não acontecem na mesma velocidade do que no setor 

industrial, por exemplo. A perda de mercado acarretaria momentânea acarretaria em produção 

elevada sem um mercado que demandasse toda a produção. O resultado seria uma pressão 

pela redução dos preços, dos lucros e dos investimentos futuros. 

 Analisando-se a pauta de exportação do Rio Grande do Norte e elegendo os dez 

principais produtos exportados, em quatro deles mais de 90% são exportados para a União 

Europeia, e os principais produtos, o melão e camarões, praticamente toda a exportação segue 

para a União Europeia. A exemplo do país durante do governo Lula que ampliou as relações 

comerciais com outros países e blocos econômicos não tradicionais, o Rio Grande do Norte 

deveria aproveitar essa maior abertura para buscar igualmente diversificar seus parceiros 

comerciais, bem como sua pauta de exportação, com a introdução de produtos de maior valor 

agregado. 

 Considerando que o objetivo deste trabalho era o de realizar uma análise descritiva e 

crítica das relações internacionais e do comércio exterior do Brasil e Rio Grande do Norte nos 

últimos dez anos, ainda assim vários aspectos ficaram de fora deste estudo. Por exemplo, qual 

a razão dessa diversificação maior nos mercados conquistados durante o governo Lula não 

promoveu uma inserção comercial baseada em produtos de maior conteúdo tecnológico e 

valor agregado? Como a crise econômica deflagrada no último trimestre de 2008 

comprometeu as exportações brasileiras, quais os produtos mais afetados e quais serão as 

oportunidades para o país com a retomada do crescimento econômico mundial pós-crise? 

Essas e outras questões que não fizeram parte do foco deste trabalho serão objeto de novas 

propostas futuras de estudo. 
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