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Objetivo: Avaliar os desafios e possíveis caminhos da política comercial do Brasil à luz das necessidades da 

economia brasileira e dos processos em curso no âmbito regional e global, buscando identificar elementos 

relevantes para a definição de uma estratégia para os próximos anos.  

Participantes: Pesquisadores, jornalistas, especialistas da sociedade civil e funcionários de governo.  Ver lista 

em anexo. 

Formato: O encontro terá lugar no Itamaraty, em Brasília (Palácio do Itamaraty, subsolo, Sala "San Tiago 

Dantas").  A participação estará restrita aos convidados, de modo a permitir um intercâmbio franco e aberto 

de visões, funcionando sob as regras de "Chatham House" (possibilidade de citar as ideias discutidas, mas 

sem atribuição nominal). Um relatório sobre os debates e principais conclusões (sem atribuição de 

responsabilidade) será elaborado pelo IPRI/FUNAG ao final dos trabalhos.  Ao final do encontro, se avaliará a 

conveniência de que o mesmo grupo volte a reunir-se em nova oportunidade. 
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Programa 

Local: Sala San Tiago Dantas (Palácio do Itamaraty, subsolo) 

 

 
8:45  

 
Chegada dos participantes 
 

 
9:00 –  9:15  

 
Abertura 
 

 
9:15 – 11:00 

 

1ª Sessão:  O Brasil e as cadeias globais de valor 

- Apresentação inicial – Susan Elisabeth M.C. Oliveira (UnB)  
- Debate 
 

 
11:00 – 11:10 

 
Coffee Break 
 

 
11:10 – 13:00 

 

2ª Sessão: Tendências Globais – os acordos megarregionais e as 

perspectivas do sistema multilateral de comércio 

- Apresentação inicial – Valdemar Carneiro Leão (MRE)  
- Debate 
 

 
13:00 – 14:45 

 
Almoço – Restaurante "Oscar" – Brasilia Palace Hotel (haverá transporte 
do local da reunião até o restaurante) 
 

 
15:00 – 16:30 

 

3ª Sessão: MERCOSUL – agenda comercial e produtiva para os próximos 

anos 

- Apresentação inicial: Mariano Laplane (CGEE)  
- Debate 
 

 
16:30 – 16:40 

 
Coffee Break 
 

 
16:45 – 18:00 

 

4ª Sessão: América do Sul – harmonização e convergência 

- Apresentação inicial: Renato Baumann (IPEA) 
- Debate 
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Temas para discussão 

A política comercial brasileira deve responder aos interesses do Brasil à luz de uma avaliação 

objetiva das características do cenário econômico-comercial global, regional e nacional.  No plano 

mundial, novas realidades e novos desafios emergem em uma conjuntura de baixo crescimento – 

que alguns chegam a caracterizar como de uma possível "estagnação secular" –, e de interrogações 

sobre o futuro do sistema multilateral de comércio, em razão da escassez de resultados na Rodada 

Doha e das iniciativas de negociação de acordos "megarregionais", como o da Parceria Trans-

Pacífico (cujo acordo foi recentemente assinado pelos Ministros de Comércio dos 12 países 

participantes) e o da Parceria Transatlântica.  Em palestra recente, Pascal Lamy chega a falar de um 

"novo mundo do comércio", destacando o maior espaço na agenda comercial de novos temas e 

novos enfoques que tenderiam a substituir-se às antigas dicotomias de proteção vs. abertura, ou de 

barreiras tarifárias vs. não tarifárias. Essas novas tendências desenham-se sobre um terreno já 

marcado pelas transformações registradas ao longo das últimas décadas, em particular o 

deslocamento do centro de gravidade da economia mundial em direção à Ásia, os avanços na 

erradicação da pobreza em grandes países emergentes – que têm como contrapartida uma 

significativa elevação da renda e do poder aquisitivo nesses países, com a formação de uma "nova 

classe média" em escala global –, e a crescente relevância da constituição de cadeias produtivas 

transnacionais e a consolidação de uma rede de acordos bilaterais de livre-comércio.  

No âmbito regional, os países da América do Sul, após um período de crescimento mais 

robusto e avanços na redução da pobreza e da desigualdade, fazem frente a uma circunstância de 

redução dos preços de commodities e à crescente presença comercial e financeira da China, que 

coloca, ao mesmo tempo, desafios e oportunidades para os processos de integração na região.  

Nesse contexto, o MERCOSUL, fortalecido pela adesão da Venezuela e pela normalização da 

participação do Paraguai, vê-se diante de tarefas complexas para o seu aperfeiçoamento interno e a 

construção da melhor e mais competitiva inserção nos fluxos internacionais de comércio, 

investimentos e tecnologia. Coloca-se, inevitavelmente, a questão do padrão de relacionamento e 

possíveis modalidades de aproximação e convergência entre os países do MERCOSUL, de um lado, e 

os membros da Aliança do Pacífico, de outro. 

No Brasil, em meio a todos esses desdobramentos globais e regionais, a discussão sobre a 

política comercial ganhou espaço destacado nas páginas de opinião da grande imprensa e marcou 

presença na campanha eleitoral de 2014.  Trata-se de um debate da mais alta relevância, não 

apenas pela necessidade permanente de avaliação das melhores opções e estratégias disponíveis 

para o País, mas também em função de uma conjuntura interna desafiante, caracterizada por um 

considerável esforço de ajuste fiscal, com a consequente redução do ritmo da atividade econômica 

e do nível de emprego.  Acresce a isso a necessidade de que a discussão sobre a política comercial 

se atualize e não deixe de refletir uma avaliação das tendências que se desenham nos planos global 

e regional. 
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Nesse quadro, o grupo de discussão se debruçaria sobre as diferentes opções de política que 

se oferecem ao Brasil no contexto atual, procurando avaliar, entre outros, os tópicos indicados a 

seguir.  Trata-se, naturalmente, de questões inter-relacionadas, que poderão, portanto, ser tratadas 

conjuntamente em diferentes momentos do debate. 

 

1. Tendências globais: o significado para o Brasil das iniciativas de negociações "mega-

regionais" (TTP e TTIP).  

2. Perspectivas do Sistema Multilateral de Comércio à luz dessas tendências e dos escassos 

resultados da Rodada Doha. 

3. MERCOSUL – agenda comercial interna: estado de situação da União Aduaneira e da área 

de livre comércio – diagnóstico e possíveis ações para a revitalização da integração no 

plano comercial 

4. MERCOSUL – agenda comercial externa: avaliação dos acordos negociados até agora e da 

perspectiva para novos acordos bilaterais, em particular com a União Europeia.  

5.  MERCOSUL – integração produtiva: os instrumentos utilizados até agora são suficientes?  

Que outras iniciativas poderiam fortalecer um maior entrelaçamento das cadeias 

produtivas em nível regional?  

6. Como se avaliam os acordos no âmbito da ALADI (grau de desgravação e funcionamento 

das comissões administradoras)? Seria recomendável um esforço de convergência e 

harmonização desses diversos acordos, em particular no âmbito sul-americano? 

7. Qual seria uma agenda para maior aproximação entre MERCOSUL e Aliança do Pacífico? 

8. Relevância das tarifas como instrumento de política comercial.  

9. Relação entre a política comercial e a política industrial. 

10. Como se avalia a atual inserção do Brasil nas CGVs e que estratégias permitiriam capturar 

uma parcela mais significativa de valor agregado? 

11. Em que medida a inserção em CGVs deve ser uma preocupação a nortear a política 

comercial e a política industrial? 

 

 

 


