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RESUMO 
O objetivo deste trabalho refere-se às profundas transformações que o processo de 
globalização está trazendo para as sociedades contemporâneas. A internacionalização das 
relações mercantis revela mudança nas relações entre os países que analisadas buscam 
explicar e compreender o mercado. A metodologia utilizada na elaboração da pesquisa 
constitui-se em estudo descritivo-analítico, desenvolvido através de pesquisa do tipo 
bibliográfica, pura quanto à utilização dos resultados, e de natureza qualitativa. A partir de 
pesquisas doutrinárias e bibliográficas, conclui-se que o relacionamento entre Brasil e Estados 
Unidos, dentro da seara econômica sente graves conseqüências no que se refere à política de 
subsídios.  
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INTRODUÇÃO 

O mundo globalizado determina suas diretrizes em diversas searas de constituição 

interna através de dinâmicas cíclicas de desenvolvimento. Este passa a estimular o surgimento 

de ideias, análises e debates sobre o relacionamento entre Estados, instituições sociais, 

normas vigentes dentro de sistema padronizado de caracteres internacionais, conexões entre 

países e reformas sistemáticas para elevar o referido desenvolvimento. Dentro do contexto de 

análise da política externa, existe quadro complexo no que se refere aos interesses 

econômicos que não se exaurem em si mesmos; está associado a interesses políticos capazes 

de alterar ou mesmo anular seus efeitos. 

A internacionalização das relações mercantis, que designa as transações comerciais 

entre agentes econômicos de diferentes nacionalidades, consiste em modificação das relações 

externas e das relações de valor, culminando na formação de processo produtivo de 

abrangência mundial. Deve-se considerar que, quanto mais poder detiverem os parceiros 

comerciais que engendram as relações econômicas aqui tratadas, maior será o impacto 

político de suas decisões, tanto nos acordos comerciais multilaterais, quanto nos esquemas 

pertinentes à integração econômica. 
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O trabalho tem como objetivo analisar a relações econômicas internacionais sob o 

aspecto das políticas de livre comércio e protecionistas entre Brasil e EUA, a globalização 

financeira, além de abordar especificamente a política de protecionismo, outras políticas 

comerciais e as relações de mercado entre EUA e Brasil no que concerne à exportação de 

algodão brasileiro.  A pesquisa realizada caracteriza-se como do tipo bibliográfica, de 

natureza qualitativa e, quanto aos fins, exploratória. 

 
1 GLOBALIZAÇÃO  FINANCEIRA 

O fenômeno da globalização pode ser caracterizado, basicamente, como a modificação 

da economia, em âmbito mundial, de países independentes, para economia integrada e 

interdependente, na qual as características que outrora se revelavam locais, agora passam a 

adquirir esfera global, atingindo valores e culturas, gerando influências em âmbito local, o 

que tende a padronizar hábitos e costumes, construindo novo modelo de consumo. Destaque-

se que não se trata de fenômeno inédito, haja vista que a capacidade de transmitir informações 

e instruções financeiras entre continentes é possível desde a colocação de cabos 

transatlânticos em 1860; ou seja, o principal entrave para o desenvolvimento das relações 

econômicas internacionais não está na tecnologia, e sim, na política. Entende-se por 

globalização financeira a combinação, nos últimos vinte anos, de três processos distintos “a 

expansão extraordinária dos fluxos financeiros internacionais, o acirramento da concorrência 

nos mercados internacionais de capitais e a maior integração entre os sistemas financeiros 

nacionais”. (BAUMANN; CANUTO; GONÇALVES, 2004, p. 221). 

Em termos econômicos, esta possui critérios de admissibilidade como a adoção de 

medidas para impulsionar a liberalização do comércio, aumento nos percentuais do comércio, 

elevação nos investimentos internacionais com relação ao PIB e aos investimentos realizados 

no país.  O capital volátil ingressa e abandona os países com diminuto ou pouco controle, e 

com cada vez menos compromisso no que diz respeito ao desenvolvimento local, além de 

gerar problema de vulnerabilidade externa para as economias nacionais.  

A globalização da produção justifica o surgimento de multinacionais que, baseadas no 

liberalismo, instalam empresas em países que lhes proporcionem mão-de-obra mais barata, ou 

o melhor acesso a matérias-primas, visando à diminuição dos custos de produção, 

concentrando grande parte da produção naquele país. 

A globalização do comércio justifica-se pela inexistência de barreiras que caracteriza o 
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comércio livre, o que vem a gerar mercado global. Enquanto que a globalização das finanças, 

por depender da velocidade com a qual se dão os investimentos em cada país, pode surtir 

efeitos drásticos em casos de crises internas, como a desestabilização do lastro nacional pela 

alta volatilidade de capitais.  

Todas as inovações econômicas oriundas do processo de globalização originaram 

transformações em relação ao modo de produção de mercadorias que, beneficiadas pelas 

vantagens fiscais, mão-de-obra e matérias-primas baratas, fizeram com que muitas 

multinacionais passassem a instalar fábricas em várias partes do mundo, o que torna o produto 

final mais barato e competitivo.  

 O comércio internacional possui como de suas características a disponibilidade de 

produtos, ou seja, aumento na oferta de produtos nos países envolvidos comercialmente, de 

modo propiciar desenvolvimento econômico contínuo e progressiva  interdependência 

econômica entre nações. Como consequência, esse aumento na oferta gera a diminuição no 

preço de muitos produtos, pela concorrência criada com produtos importados, e a inovação 

tecnológica, que se desenvolve para atrair o mercado consumidor através da qualidade. Nesse 

diapasão, resulta em incremento nas exportações, que geram divisas para o país e rendimentos 

para a Balança Comercial nacional.  

Depreende-se que o livre comércio seria a resposta perfeita para países em 

desenvolvimento de relações econômicas. Pertinente destacar que são muitas as justificativas 

utilizadas para a definição das medidas protecionoistas, dentre elas  a proteção da indústria 

local, a segurança nacional, os déficits nas balanças comerciais, o controle no que tange ao 

desemprego e salários, além do estímulo ao consumo dos produtos locais em detrimento dos 

importados. “Cabe ressaltar que os motivos aceitos internacionalmente são apenas os três 

primeiros, com algumas possibilidades no uso do quarto motivo (déficit em Balanço de 

Pagamentos)”. (LUZ, 2005, p. 66). 

 A economia política do protecionismo lida com o processo de definição sobre a política 

comercial externa e, assim, funciona como apoio à sua própria preservação. Nesse contexto, é 

necessário reconhecer certos danos colaterais intrínsecos à total abertura dos mercados 

nacionais, albergados pelo processo de globalização, tal como o enfraquecimento do Estado, 

seja pela insuficiência de recursos que possam qualificá-los como reais competidores pelo 

mercado consumidor, ou pelas imposições ditadas pelas instituições financeiras 

internacionais, que promovem essa competição.  

A política de protecionismo visa a implementação de medidas assecuratórias para a 

economia nacional, opondo-se ao livre comércio nos moldes em que é concebido. Tais 
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medidas enfocam, principalmente, a criação de elevadas tarifas para produtos importados, 

reduzindo a lucratividade dos mesmos, e o incentivo ao crescimento econômico interno 

através de subsídios às indústrias.  

Esse conjunto de medidas adotadas no sentido de favorecer a atividade econômica 

interna, dificultando ou limitando as importações e a concorrêcia com os produtos 

estrangeiros, tende, em tese, a favorecer a economia local de cada país, pelo fato de gerar 

maior segurança em relação à concorrência externa e valorizar a implementação de novas 

tecnologias, o que, por sua vez, acarreta em benefícios e desenvolvimento dos produtos e do 

comércio nacional, inclusive, no que tange à garantia dos postos de trabalho internos.  De 

forma mais ou menos evidente, é política adotada por muitos países, a exemplo dos Estados 

Unidos, principalmente diante do quadro atual, onde estes tentam proteger suas economias 

contra a queda das exportações causada pela crise internacional. Corroborando esse 

entendimento, é de bom alvitre destacar a seguinte opinião: 
A liberalização financeira deve ser rejeitada, uma vez que ela facilita o processo de 
endividamento externo de economias como a brasileira. Esse processo tem servido 
ao financiamento do consumo supérfluo das elites dominantes, ao mesmo tempo em 
que as economias nacionais encontram-se travadas com níveis baixos de 
investimento, alto desemprego e exclusão social. (GONÇALVES, 2000, p. 134). 

 

Cumpre-se elucidar que a adoção dessa política de protecionismo pode fazer com que o 

país tenha restringido seu espaço no mercado externo e, consequentemente, tenha de aumentar 

os preços internos. Nesse caso, economia e política sofrem graves danos com a redução do 

volume do comércio em escala mundial. Ressalte-se que o protecionismo é apenas um dos 

aspectos presentes dentro do conjunto de mudanças com que a economia mundial se depara. 

 

2 POLÍTICAS COMERCIAIS 

As políticas comerciais e estratégicas tentam responder questões que envolvem a 

promoção de exportações e desestímulo às importações em setores específicos, com a adoção 

de altas tarifas sobre produtos estrangeiros, ou que associam a prosperidade do país a sua 

competitividade no mercado internacional. A ampliação de mercados consumidores por 

intermédio da aceleração do fluxo de pessoas, bens, capitais e serviços, corresponde a 

conjunto de transformações na ordem econômica e social mundial, cuja força motriz é a 

integração de mercados em aldeia global, realizada, principalmente, por empresas 

transnacionais que, devido ao avanço nas comunicações e à sofisticação do sistema financeiro 

mundial, passaram a contar com maiores facilidades para a expansão de suas fábricas e 

investimentos para diversos países.  
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Consideram-se como características positivas do livre comércio os aspectos não 

estáticos da integração internacional entre pessoas e produtos e a expansão de mercados para 

países cujo mercado interno encontra-se saturado. Nesse caso, o dinheiro dos investimentos 

passaria a emergir e a circular além das fronteiras nacionais, em busca de melhores condições 

financeiras e maiores e mais promissores mercados. Na perspectiva da globalização 

financeira, maiores corporações internacionais passariam a liderar nova fase de integração dos 

mercados mundiais. 

As vantagens da globalização são as do livre comércio, são os efeitos dinâmicos da 
integração mundial, com a melhor alocação dos fatores produtivos. Uma 
desvantagem é o alto grau de interdependência- onde uma crise em um país distante, 
que não tenha maiores relações com os outros países, acaba refletindo nestes 
últimos. É o caso recente da crise na Turquia em 2002/2003 que trouxe problemas 
para a economia brasileira, apesar de as relações comerciais entre os dois países 
serem ínfimas. Outra desvantagem é a alta instabilidade dos fluxos financeiros que 
podem ser cortados se houver algum risco de perda de rentabilidade ou de confiança 
no país. (LUZ, 2005, p. 312). 

 

A política que envolve o comércio internacional é definida por diretrizes que 

regulamentam as relações comerciais entre países, avaliam impacto de medidas cambiais e 

fiscais, indicam parâmetros para negociação internacional, estabelece alíquotas e normatiza os 

impostos sobre os produtos produzidos, voltados à exportação e importação.   

A expansão do comércio mundial desencadeada no início do século XX, aliada às 
idéias de Smith e Ricardo sobre as vantagens comparativas das trocas internacionais 
foi estancada com a crise capitalista de 1929, que redundou na maior onda 
protecionista registrada. Cada país procurou resolver seu problema de balança 
comercial adotando medidas protecionistas. Esse movimento desordenado perdurou 
até 1947, quando foi criado o Gatt, que tinha como objetivo regulamentar algumas 
relações bilaterais no que concerne à tarifas no comércio internacional. (MARINHO, 
2008, p. 164). 

Com o advento de tais regras, coordenadas pela Organização Mundial do Comércio, os 

Estados passam a ser limitados no que concerne às exigências feitas aos parceiros comerciais, 

o que os sujeita à regulação por normas internacionais, instituídas na tentativa de estabelecer 

equilíbrio de benefícios para os países.  

 

3 RELAÇÕES DE MERCADO ENTRE ESTADOS UNIDOS E BRASIL : OS EFEITOS 

SOBRE A IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS BRASILEIROS 

Ao tratar das relações de mercado entre Estados Unidos e Brasil, faz-se necessária 

análise prévia das relações bilaterais entre esses dois países, razão pela qual se justificará a 

relevância da questão do protecionismo americano à produção e comercialização do algodão. 

Apesar dos Estados Unidos ser o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil isso 
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não quer dizer que as relações sempre foram amenas. Durante a história dessa relação vários 

atritos surgiram no campo dessas relações. Com a Constituição brasileira de 1891, fora 

firmado o primeiro acordo aduaneiro Brasil-EUA, em 31 de janeiro de 1891, que outorgava 

favores comerciais aos Estados Unidos e, consequentemente, a política brasileira voltou-se 

para referido país.  

O acordo acabou por demonstrar o interesse norte-americano em aumentar sua 

influência sobre o Brasil; que a época mantinha basicamente relações com a Europa, em 

especial com a Grã-Bretanha e pelo lado brasileiro existia a preocupação com as exportações 

e a manutenção das instituições republicanas recém-criadas que foram inspiradas no 

federalismo dos EUA. Amado Cervo, na obra intitulada História da política exterior do 

Brasil, faz referência aos percentuais e às políticas do primeiro acordo bilateral realizado 

entre esses dois países: 
De acordo com o tratado – que tanta celeuma provocou em razão de certas 
circunstâncias não suficentemente esclarecidas durante a sua elaboração -, foi 
comtemplada uma lista de produtos norte-americanos com tratamento tarifário 
preferencial no mercado brasileiro. Parte deles isenta – como o trigo em grão e 
farinha de trigo -, outra parte com redução de 25%. Em troc o Brasil continuaria a 
colocar o café isento de direitos no mercado norte-americano e, o mais importante, 
os açúcares seiam também objeto de favores alfandegários com os quais esperava-se 
competir, em melhores condições, com o açúcar antilhano e, assim, dar novo alento  
à produção nordestina. (2010, p.172).  
 
 

Com a crise de 1929 o Brasil precisou redefinir as políticas internacionais e passou a 

relacionar-se com a Alemanha, haja vista ter passado a ser alvo de interesse tanto dos norte-

americanos como dos alemães. Durante os anos de 1934-1938 tanto as importações quanto 

exportações brasileiras cresceram em relação ao país europeu e, em contrapartida, 

retrocederam quanto aos EUA. 
Mais especificamente: a Alemanha, que em 1932 participava com um percentual de 
9,0% nas importações brasileiras, em 1936,1937 e 1938 elevou esse índice para 
23,5, 23,9 e 25,0 respectivamente. Os Estados Unidos, que  detinham a cifra de 
30,2% das importações brasileiras em 1932, nesses últimos anos citados viram-na 
reduzida para 22,1, 23,0 e 24,2, [...]. No referente às exportações: os Estados 
Unidos, que recebiam 45,8% das vendas brasileiras em 1932, em 1938 compraram 
34,3%. A Alemanha, em contrapartida, que comprara 8,9% das exportações do 
Brasil em 1932, em 1938 comprou 19,1%. (2010, p. 254). 
  

Com o advento da 2ª Guerra mundial e a criação de dois polos de relações, EUA e 

Alemanha, Getúlio Vargas, o então presidente brasileiro, declarou a neutralidade do país. Em 

se tratando das relações comerciais a parceria com a Alemanha sofreu acentuado declínio 

enquanto aumentaram as trocas com a Grã-Bretanha e EUA. (CERVO, 2010). A retração na 

comercialização de produtos com a Alemanha, a pressão popular e a Guerra em si levou o 

Brasil a retomar o alinhamento com os Estados Unidos.  
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No momento de retomada de negociações e comércio entre os dois países, conhecida 

no Brasil como missão Aranha (nome do então ministro das Relações Exteriores brasileiro), 

foram tratados de itens concernentes às relações políticas, comerciais e financeiras. O objetivo 

principal era vincular o país latinoamericano ao siste de poder norte-americano. No contexto 

da ordem interncional, com o fim da guerra consolidou-se a primazia econômica norte-

americna que, posteriormente, veio a novamente dividir o mundo em dois polos – Leste/Oeste 

– quando da Guerra-Fria. 

Novo enfoque às relações brasileiras foi tomada quando o então presidente Juscelino 

Kubtscheck assumiu o governo. Analisando o relativo desinteresse norte-americano em 

relação à América-Latina, a postura do Brasil deixou de obedecer ao eixo Leste/Oeste da 

Guerra-fria e concentrou-se no que achou o maior problema brasileiro, o subdesenvolvimento. 

Croiu-se então a Operação Pan-Americana, que nas palavras de Celso Lafer: “Colocava, em 

síntese, que o problema do Brasil como dos demais países latino-americanos no plano 

mundial no plano mundial, não era apenas a relação Leste/Oeste, mas sim também o do 

subdesenvolvimento”. (1982, p.180). 
 

Durante o período, as exportações norte-amereicanas para o Brasil foram superiores 

às destinadas a qualquer outro país europeu. Fora fornecido ao Estado brasileiro bens duráveis 

de consumo e bens de capital. O inverso não ocorreu; pelo contrário, houve declínio nas 

importações dos EUA aos produtos brasileiros, onde, em 1958, atingiu a 566 milhões de 

dólares; considerado o nível mais baixo do governo JK. (CERVO, 2010). 

Os governos seguintes – Jânio Quadros e João Goulart – tiveram como objetivo 

divulgar e valorizar a política Externa brasileira. Surge a PEI, Política Externa Independente, 

que vinha mostrar que a América Latina, para aquele momento, possuia interesses próprios na 

esfera internacional e conseguiu desvincular-se da idéia de alinhamento à superpotências, 

tornando-se modelo de alinhamento negociado. 

Com Castelo Branco assumindo a presidência do Brasil é retomada a política de 

alinhamento aos EUA, sendo, consequentemente, abandonada a PEI.  Quando dá-se início ao 

governo Geisel a busca pela autonomia e universalismo é retomada e para que isso ocorresse 

era necessário o fim do alinhamento automático des Estados Unidos e outras osturas que 

culminam com a denúncia do Acordo Militar de 1952 que celebrara com os EUA e celebrou 

acordo nucleal com a República Federal da Alemanha. Nos anos de 1979 a 1984, governo de 

João Figuereido, nas palavras de Diego Campos citando Monica Hirst: 
[...] Ainda que o Brasil tivesse condenado a invasão soviética ao Afeganistão em 
1979, negou-se a aderir às sanções contra a União Soviética, propostas pelos Estados 
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na ONU (...). Após as expectativas geradas pela visita do presidente Regan (1981-
1989) ao Brasil em 1982, prevaleceu o desencontro entre os dois governos, visível 
sobretudo no que dizia respeito á política latino-americana – particularmente centro-
americana – adotada pela administração republicana; a controvérsias bilaterais e 
torna da cooperação militar, e aos atritos comerciais. (2010. p. 43).   
 

Novos conflitos comerciais surgiram entre Brasil e EUA no governo Sarney, 

decorrentes da decisão norte-americana de impor barreiras contra a política de informática 

brasileira e das pressões das empresas farmaceuticas daquele país para que fosse modificada a 

legislação brasileira de proteção intelectual. Em contrapartida, com a ajuda dos norter-

americanos o Brasil conseguiu negociar sua dívida com o Clube de Paris, grupo formado 

pelos maiores credores internacionais. 

No Governo Collor buscou-se integrar o Brasil á comunidade de democracia de livre 

mercados. Manteve-se alinhamento com os EUA. Com a saíde de Collor assume Itamar 

Franco que buscou a consolidação do MERCOSUL – criado no governo anterior – a criação 

de Área de Livre Comércio Sul-Americana, a aproximação de outras potências mundiais – 

como Cina, Índia e Rússia – e a despolitização das relações com os EUA. Neste mesmo 

período, os EUA eram governados pelo presidente Bill Clinton (1993-2001) que defendia os 

própositos idealistas da política exerna americana exarcebando a defesa da democracia e da 

economia de mercado, consequencia dessa política foi a criação do Tratado Norte-Americano 

de Livre Comércio.   

No governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) o país buscou reaver a 

credibilidade internacional nas áreas da economia e das finanças. Neste contexto um dos 

maiores entraves das relações entra Brasil e EUA foram solucionadas, na medida em que a 

nova Lei sobre a Propriedade Intelectual fora aprovada. Com essas mudanças os Estados 

Unidos passam a ser vistos como imporante investidor no Brasil, esses dois países na esfera 

regional – NAFTA e MERCOSUL - assumiram posições de lideranças, mas mesmo assim 

não conseguiram, efetivamente, criar processo unificado de regionalização do comércio 

interamericano. 

Com o Governo Lula a relação com os norte-americanos amadureceu, muito como 

consequência natural das novas posições adquiridas pelo Brasil e do relevante papel que 

passou a exercer nos organismos internacionais. Em 2003, o Embaixador Celso Amorim 

proferiu discurso onde demonstra a intenção brasileira de manter e fortificar essas relações 

bilaterais, ainda no Governo Bush: 
[...] No diálogo que com ele mantive, nesses dias, reforçou-se minha disposição de 
continuar cooperando com os Estados Unidos, dentro do espírito de pragmatismo, 
franqueza e lealdade que tem caracterizado o diálogo entre os dois Governos. (...) 
Aúnica coisa que nós não queremos é ser tratados como cidadãos de segunda classe. 
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Queremos ser tratados de forma equânime. O mesmo respeito que temos pelos 
outros queremos que tenham por nós, porque os interesses do Brasil, para o Brasil, 
são tão importantes quanto os interesses dos Estados Unidos para os Estados 
Unidos. ( BRASIL, 2007, p.87-88). 
 

O Presidente  Lula juntamente com o Presidente George W. Bush, em 2007, também 

reafirmaram o compromisso com o aprofundamento do diálogo entre os dois países, 

aumentando a relação bilateral com enfoque “em valores compartilhados nos planos da 

democracia, dos direitos humanos, da diversidade cultural, da liberalização do comércio, do 

multilateralismo, da proteção ao meio ambiente, da defesa da paz e da segurança 

internacionais e da promoção do desenvolvimento com justiça social.” (BRASIL, 2007, p.89). 

Com a eleição de Barack Obama, este apresentou as três prioridades principais do 

Departamento de Estado: o fortalecimento das instituições internacionais, a não proliferação 

nuclear e a paz no Oriente Médio. Constata-se, assim, a preocupação dos Estados Unidos com 

a solidariedade social, que muito se assemelha com a preocupação brasileira e harmonizam-se 

com muitos temas de interesse da noiva Secretária de Estado Hillary Clinton. 

Com esse novo governo norte-americano as relações bilaterais deste com o Brasil, se 

beneficiarão dos impulsos e conquistas dos últimos anos, ainda no governo Bush. Patriota faz 

retrato das perspectivas acerca dessas futuras relações: 
Entre 2000 e 2008, as exportações brasileiras para os Estados Unidos passaram de 
US$ 13,2 bilhões para US$ 27,4 bilhões (crescimento de 108%), as passo que as 
importações forsm de US$ 12,9 bilhões para US$ 25,6 bilhões (crescimento de 
98%), desempenho mais dinâmico que o do intercâmbio com diversos países com os 
qwuais os Estados Unidos mantém acorde de livre comércio. Em 2008, os Estados 
Unidos foram o maior investidor externo no Brasil (US$ 7 bilhões) e também o 
maior receptor  de investimento externo brasileiro (US$ 4,8 bilhões). Os estoques de 
investimento entre  os EUA e o Brasil são significativamente maiores que entre os 
EUA e os demais BRICs (China, Índia e Rússia). Tanto o Presidente Obama quanto 
a Secretária Clinton manifestam interesse em relações mais estreitas com o Brasil no 
plano ecoômico e comercial, como se depreende, por exemplo, o apoio demonstrado 
por ambos á manutenção do Fórum de Altos Executivos. (2009, p. 30). 

Deste modo, demonstra-se o interesse desses dois países e manterem estreitos laços 

de relações, mas nada impede de que controvérsias pontuais existam e gerem 

posicionamentos contrários quanto às medidas a serem adotadas. Para isto existem os 

organismos internacionais criados para solucionar controvérsias diversas com o intuito maior 

de se preservarem essas relações e o bem-estar global   

Os Estados Unidos, com o intuito de estimular a produtividade e avanço da economia 

local, adotou políticas de concessão de subsídios agrícolas destinados ao benefício de 

produtores de algodão. A referida ação, entretanto, surtiu efeitos para o mercado brasileiro, 

visto ter causado prejuízos de cunho econômico no que concerne a exportação de produtos de 

natureza agrícola considerando o Brasil, inclusive, que as referidas ações teriam estreita 
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relação com a esfera da ilegalidade. 

Em junho de 2008, o Órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio – 

OMC, estabeleceu prazo de trinta dias para que os EUA dessem fim a aplicação de subsídios 

ao cultivo de algodão, por serem considerados pela Instituição, como ilegais. E o Brasil, à 

época, anunciou que buscaria mecanismos de retaliação contra o Estado Norte-Americano, 

orçado no montante de 4 bilhões de dólares. 

No ano seguinte, em 2009, a OMC, pelo Órgão de Solução de Controvérsias, 

autorizou o Estado brasileiro a adotar política de retaliação aos subisídios agrículas, afetando, 

inclusive, os direitos de propriedade intelectual de firmas estadunidenses. Em virtude disso, o 

Brasil, em novembro desse ano, divulga lista com 222 produtos que podem sofrer retaliação e 

abre consulta pública para definir e confirmar os que serão afetados. (CORECON-RJ, 2010, 

on line). Tal postura forçou a negociação entre os dois países a fim de buscar acordo, evitando 

as retaliações brasileiras, cujo prazo limite era 19 de junho de 2010. 

Desta forma, após dois meses de intensas negociações reservadas, autoridades 

comerciais de Brasil e Estados Unidos da América concluiram acordo para evitar 

provisoriamente as retaliações devidas no contencioso do algodão, que se processa perante a 

Organização Mundial do Comércio. Tal acordo, chamado de “Acordo-Quadro para Solução 

Mutuamente Acordada para o Contencioso do Algodão na Organização Mundial do 

Comércio3”, foi divulgado pela Câmara de Comércio Exterior (Camex) em 17 de junho de 

2010, dois dias antes do prazo estipulado, estabelecendo parâmetros para nova fase de 

consultas e negociações com vistas à redução dos efeitos negativos dos subsídios concedidos 

pelo governo estadunidense ao setor doméstico de algodão. O prazo estipulado para este 

processo estende-se até 2012, quando a Lei Agrícola será revisada no Congresso dos EUA. 

Esta legislação define o programa global de subsídios ao setor agrícola do país. (ICTSD, 

2010, on line). 

O representante comercial dos EUA (USTR, sigla em inglês), por meio de porta-voz, 

reconheceu que o acordo não oferece solução permanente para a disputa. Entretanto, o oficial 

destacou a importância de definir passos intermediários para a continuidade das discussões, a 

                                                
3 O acordo acatou a proposta de criar um fundo no valor de US$ 147,3 milhões, financiado pelos EUA e 
destinado a prover assistência técnica aos produtores agrícolas brasileiros. Estipula a definição de um limite 
anual para os programas de subsídios, bem como a realização de consultas trimestrais entre as Partes até 2012, 
quando os montantes estipulados na Lei Agrícola poderão ser contabilizados dentro desse teto. São previstas 
revisões semestrais do programa de garantias de crédito à exportação, com foco nos prazos de pagamentos e 
prêmios de risco. Assim, o objetivo é aproximar gradualmente as características desse programa àquelas 
verificadas no mercado. Destaca-se que há provisões que resguardam o direito de retaliação por parte do Brasil, 
porém vedam a sua utilização enquanto o acordo estiver em vigor. (ICTSD, 2010, on line). 
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fim de alcançar solução amigável. Pelo lado brasileiro, Roberto Azevedo, embaixador da 

Missão do Brasil perante a OMC, adotou tom parecido ao afirmar que os elementos do 

acordo, embora não sejam suficientes para satisfazer os interesses brasileiros, poderão 

direcionar as consultas até a reforma da legislação estadunidense, visto que, advertiu,  o Brasil 

não descarta a possibilidade de aplicar medidas retaliatórias a qualquer momento, 

renunciando ao acordo. (ICTSD, 2010, on line). 

O tom de cordialidade vigiada entre os países visa assegurar a continuação dessa 

importante parceria comercial entre ambos. Nesse sentido, cabe elucidar que eles “podem 

manter, em certos momentos e temas, políticas divergentes, no nível dos Governos, mas sem 

chegar a ter confllitos fundamentais de interesse, no nível dos Estados. A ambos interessa, 

primordialmente, a paz, estabilidade e prosperidade nas Américas e no mundo”. (PATRIOTA, 

2009, p. 27). Tal interesse é refletido em números cada vez mais interessantes para o 

comércio entre Brasil e Estados Unidos, seja na balança comercial, seja nos investimentos, 

pois: 
 
As relações econômicas entre os dois países também se beneficiarão do impulso 
positivo dos últimos anos. Entre 2000 e 2008, as exportações brasileiras para os 
Estados Unidos passaram de US$ 13,2 bilhões de para US$ 27,4 bilhões 
(crescimento de 108%), ao passo que as importações foram de US$ 12,9 bilhões 
para US$ 25,6 bilhões (crescimento de 98%), desempenho mais dinâmico que o 
intercâmbio com diversos países com os quais os Estados Unidos tem livre 
comércio. Em 2008, os Estados Unidos foram o maior investidor externo no Brasil 
(US$ 7 bilhões) e também o maior receptor de investimento externo brasileiro (US$ 
4,8 bilhões). Os estoques de investimentos entre os EUA e o Brasil são 
significativamente maiores que entre os EUA e os demais BRICs (China, Índia e 
Rússia). Tanto o Presidente Obama quanto a Secretária Clinton manifestaram 
interesse em relações amis estreitas com o Brasil no plano econômico e comercial, 
como se depreende, por exemplo, do apoio demonstrado por ambos à manutenção 
do Fórum de Altos Executivos. (PATRIOTA, 2009, p. 29-30).    

 
Cumpre salientar que os Estados Unidos constituem hoje grande parceiro comercial do 

Estado brasileiro e que, no entanto, a recíproca não corresponde completamente à realidade, 

pelo menos, não no que se refere às condições de paridade em parâmetros de concorrência. 

Enleve-se análise econômica no sentido de se avaliarem critérios de valoração que vão muito 

além dos aspectos materiais. É necessário enfatizar, ainda, “um valor social em si; um valor 

social máximo, cuja realização torna evidente a eficiência da sociedade e de suas instituições. 

Passa a ser de fundamental importância, então, que as economias trabalhem juntas, vencendo 

suas dicotomias em nome da governabilidade por parte do Estado, no cenário mundial”. 

(STELZER; GONÇALVES, 2008, p. 39). 

 
CONCLUSÃO 
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A transformação da economia mundial é fato incontestável, haja vista que países cujas 

fronteiras pareciam intransponíveis para investimentos estrangeiros parecem hoje sinalizar 

mudanças no sentido de admitir a concorrência e o capital estrangeiro. Assim, mercados e 

serviços passaram a apresentar-se como internacionais, promovendo a abertura de mercado à 

livre circulação de mercadorias e forte mobilidade de capitais. 

A globalização financeira possui como efeitos mais visíveis a dimensão econômica, 

pois a partir desta, formar-se-ão novos sujeitos para determinar os rumos do Estado e os entes 

políticos. A pesquisa realizada abordou análise sobre consequências desse processo como a 

nova ideia de protecionismo, adotada por alguns países, na tentativa de proteger suas 

economias locais da desigualdade  competitiva dos negócios de abrangência internacional, 

assim como as políticas comerciais presentes, com enfoque no relacionamento comercial 

entre Brasil e Estados Unidos. 

Trata-se a discussão sobre o comércio internacional dos pontos mais antigos e 

controversos no debate econômico. Historicamente, a política de livre comércio tem sido 

adotada nas relações econômicas internacionais como a mais adequada, ante as necessidades 

entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. No entanto, a visão protecionista ainda 

perdura por considerar vulneráveis as políticas econômicas difundidas pelas relações 

internacionais que envolvem o mercado. Ademais, dada a complexidade que o tema envolve, 

não existe estrutura teórica única que aborde de forma completa as diretrizes sistemáticas do 

comércio internacional. 
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