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INTRODUÇÃO
Este relatório tem por objetivo apresentar o resultado da pesquisa referente à
Iniciação Científica financiada pela FAPESP, a qual versa sobre a participação do G-20
(coalizão internacional formada por países em desenvolvimento – PED) no âmbito das
negociações agrícolas da OMC. Como explicitado no projeto entregue à Fundação no
início de 2007, o objetivo central da pesquisa foi o de acompanhar, através da análise
dos position papers sobre o tema e de documentos expedidos pela própria Coalizão, a
evolução da atuação do G-20, as negociações intra-grupo e sua eficácia no campo
multilateral durante os anos de 2003 a 2006. Eficácia nem sempre identificada com
resultados positivos (dado que sua atuação ocorre num processo de negociação ainda em
andamento), mas, sobretudo, com a capacidade da coalizão de articular posições e
propor demandas específicas dos países membros.
Foi de fundamental importância o apoio de três Instituições para que essa
pesquisa fosse realizada com sucesso. São elas: a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo, que proporcionou a estrutura financeira para tal fim; a
Universidade Estadual Paulista, UNESP – FRANCA, local de minha graduação e onde
pude compartilhar opiniões, colher dados, e aprender efetivamente a pesquisar, e, por
fim, o Centro de Estudos de Negociações Internacionais (CAENI), que me
disponibilizou documentos e análises essenciais ao desenvolvimento deste trabalho,
principalmente por intermédio de minha orientadora, a Profa. Dra. Janina Onuki, exdocente do curso de Relações Internacionais da Unesp-Franca, atualmente, docente da
Universidade de São Paulo e pesquisadora do CAENI.
Os resultados desta pesquisa deram subsídios para a elaboração da monografia
de final de curso da graduação, intitulada “Coalizões e Multilateralismo: o G-20 e a
Cooperação nas Relações Internacionais”.
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Contextualização
As assimetrias políticas e econômicas entre os Estados num sistema
internacional anárquico1 são fontes de disputas de poder e influência. Através de
variados mecanismos, formais ou informais, os atores agem racionalmente em busca de
satisfazer seus interesses. Por sua vez, suas ações são definidas a partir da interação com
as estratégias dos demais atores, e podem ser arquitetadas de diversas maneiras, quais
sejam manobras políticas diretas, discursos, atos de cooperação, entre outros.
Assim, o poder, como forma de poder potencial2, no qual um Estado age
tentando influenciar ou se opor a outro, sempre foi um elemento chave nos debates
teóricos das relações internacionais, esteja ele inserido no âmbito econômico, político,
social ou cultural. Na visão de Norberto Bobbio (BOBBIO, 2000):
“Poder potencial é a capacidade de determinar o
comportamento dos outros. Enquanto o poder atual é uma
relação entre comportamento, o potencial é uma relação
entre atitudes para agir. Os modos de exercício do poder são
múltiplos: da persuasão à manipulação, da ameaça de
punição à promessa de uma recompensa”.

Nesse sentido, faz se mister a incorporação de elementos de cooperação capazes
de coordenar políticas entre diferentes indivíduos, organizações e Estados,
proporcionando a possibilidade que os interesses de cada um se concretizarem com um
máximo de conformidade recíproca. Keohane advoga da seguinte maneira:
“…intergovernmental

cooperation

takes

place when the policies actually followed by
one government are regarded by its
partners as facilitating realization of their
own objectives, as the result of a process of

1

Neste contexto, 'anarquia' é definida como ausência de hierarquia formalizada entre os países num
determinado sistema. Esta nota não tem como objetivo discutir o conceito de anarquia nas Relações
Internacionais, mas apenas contextualizar o ambiente em que ocorrem as relações interestatais.
2

BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política/ Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco
Pasquino. 5ª edição. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000.
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policy

coordination.”

(KEOHANE,

1984: 52)

A coordenação política intergovernamental ocorre, sobretudo através de regras
institucionais, visto que estas podem estar conjugadas dentro de um contexto formal
(instituições de caráter específico e com alta complexidade regulatória) ou informal
(regras interligadas, porém com menor complexidade e de eficácia ampla). O caráter
institucional seja ele formal ou informal deve, contudo, envolver um conjunto
conectado de regras que prescrevem papéis de comportamento, constrange atitudes
unilaterais e moldam as expectativas dos atores 3.
No século XX, a coordenação entre os interesses de diversos Estados, em grande
parte,

foi viabilizada e muitas vezes impulsionada por diversas Organizações

Internacionais. Estas, através de regras institucionais, proporcionavam um ambiente
amplo para a ação política legitimada dos Estados que delas faziam parte. No entanto,
podiam atuar como elementos de manobra dos Estados mais fortes, refletindo a
distribuição de poder no contexto político-econômico internacional vigente nesta época.
O fato é que a adesão de diversos países às mais variadas Organizações
Internacionais em tal período possibilitou o aumento da troca e do fluxo de informações
entre os mesmos, o que teve como conseqüência o incremento da interação política,
econômica, ideologia e até mesmo social entre tais nações.
Em um segundo momento, quando a Guerra Fria passou a ser caracterizada por
um arrefecimento dos ideais dicotômicos que marcavam sua estrutura operacional, o
aumento do fluxo informacional, dos diversos canais de comunicação e o crescimento
econômico dos países em desenvolvimento seriam fatores determinantes para uma
elaboração de uma nova dinâmica no sistema internacional. Na medida em que o
modelo capitalista se consolidava, as disparidades sócio-econômicas entre diversos
países também se fazia crescente. O surgimento de novos países, o fim da Guerra Fria e
o incremento de diversas Organizações Internacionais fizeram surgir um ideal de

3

KEOHANE, Robert. “International Institutions: Two Aproaches”. International Studies Quarterly, vol.
32, nº 4. December 1998, p. 383.
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disputa, sobretudo no âmbito econômico entre as Nações ricas do Norte e os países
pobres ou em desenvolvimento do Sul.
É dentro deste complexo cenário que algumas organizações internacionais, como
a Organização Mundial do Comércio (OMC), que apesar de estar alicerçada sobre bases
com alto grau de legitimidade e legalidade, não deixa de ser um palco de disputas de
poder entre os Estados que a compõe, haja vista o grande número de coalizões dispostas
em sua estrutura4. Dessa forma, conjuntos de países se passaram a ser reunir em torno
de um ou mais objetivos comuns, no intuito de negociar e promover a maximização de
seus interesses comerciais e políticos. O estudo sobre coalizões no âmbito da OMC nos
permitiu constatar que, estas podem agir em prol da manutenção do status quo
institucional ou como meio de reivindicação e reforma de alguns pressupostos
estruturais contrários ao desenvolvimento social e econômico de todos.
O G-20, coalizão de países em desenvolvimento da OMC, criado em 2003,
representa o segundo exemplo de coalizão que inferimos. Através da coordenação
política intergovernamental, o Grupo conseguiu mobilizar, de forma consistente,
diversos países para lutar em prol de um comércio internacional mais justo e favorável
aos países mais desfavorecidos economicamente. Como veremos a seguir, a coalizão
resulta de uma dinâmica interativa que mescla elementos racionais e reflexivistas de
cooperação internacional. Tal agrupamento político, passou a ter um grande respeito
frente aos países desenvolvidos e influência política crescente dentro de uma das mais
importantes organizações internacionais do Pós-Guerra, seja ela a OMC.

Estrutura do relatório
Este relatório está estruturado da seguinte forma: a primeira parte se ocupa de
analisar todo o contexto teórico que perpassa a cooperação internacional e as principais
instituições que a viabilizaram no século XX. Nesse sentido, expõem-se os principais
debates em Relações Internacionais sobre tal tema, relacionando-os, em uma espécie de
cronologia, com formação das principais Organizações Internacionais do Pós-Guerra.

4

Para uma tipologia de coalizões envolvendo países em desenvolvimento, atuantes no âmbito da OMC,
ver: PAULO, Cinthia Konishi e ONUKI, Janina. “Coalizões Sul-Sul: Mapeamento, Tipologia e
Estratégias”. Oliveira, A. e Onuki, Janina (orgs.). Coalizões Sul-Sul e negociações multilaterais. O papel
dos países intermediários e o caso IBSA. São Paulo: M. Alternativa, 2007.
6

Em uma segunda seção, o relatório dá conta de apresentar os principais
expoentes teóricos que analisam uma espécie de “Teoria das Coalizões” durante o
decorrer do século XX. Ver-se-á que tal tema adquiriu substantiva importância no
campo das Relações Internacionais, sobretudo após a Guerra Fria, período marcado pela
reconfiguração política, social e econômica do Sistema Internacional, ampliando o
conceito e o modelo de cooperação interestatal.
Nesta seção o relatório apresenta-se, tomando o livro de Amrita Narlikar, uma
tipologia das coalizões dentro na Organização Mundial do Comércio (OMC), Instituição
onde responsável pelo foco de atuação do G-20, e que será melhor analisada na seção
seguinte. Esta tipologia auxiliou a compreender a posição do G-20 no contexto
multilateral e da cooperação Sul-Sul.
A partir da terceira parte, o estudo se torna mais focado no G-20, seus
pressupostos teóricos, suas maneiras de atuação, sua classificação na tipologia de
Narlikar, alguns comentários acerca de sua evolução. A análise pode ser caracterizada
como objetiva, porém rica, tanto conceitual quanto analiticamente, explorando os
pilares da atuação da Coalizão na OMC.
A última parte deste relatório tem por objetivo expor de forma clara e esmiuçada
todas as ações que o Grupo realizou entre os anos de 2003 a 2006, período ativo do
Grupo na Organização. Para tanto, a seção inicia-se com uma exposição dos principais
elementos que se destacam na conjuntura de ação do Grupo nesse período, e se encerra,
com duas tabelas descritivas (Anexo I e Anexo II) que concernem tanto à cronologia de
ação do Grupo, bem como suas propostas gerais. Por fim, são realizadas breves
considerações sobre o tema.
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PRIMEIRA PARTE
A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL NO PÓS-GUERRA E A SUA
ABORDAGEM TEÓRICA

Há uma espécie de consenso entre diversos pesquisadores e teóricos das Relações
Internacionais que exprime a necessidade de entender o período pós – Segunda Guerra
Mundial (1939–1945) como uma fase na qual o maior objetivo se resumia à busca pela paz,
aliada à recuperação econômica dos grandes Estados europeus.
Tal contexto necessitava de um líder, alguém que proporcionasse aos outros Estados
um plano de ação que visasse contemplar ambos os objetivos supracitados. Em virtude de o
mundo da época encontrar-se política, econômica e em alguns casos, socialmente dividido em
duas espécies de ideologias de ação, tivemos dois líderes. Pelo lado socialista a União
Soviética (URSS) e por um outro lado, consensualmente rotulado de “capitalista” ou
“ocidental”,os Estados Unidos da América (EUA) despontavam como líder. Apesar da
Conferência de Bandung em 1955 ter representado um marco significativo para o não
alinhamento de diversos países às duas superpotências, a maioria desses mesmos países
sofreria influência direta da emergente reconfiguração econômica e geopolítica mundial do
Pós-Guerra.
De alguma forma, diversos Estados perceberam a urgência de estabelecer um
conjunto de regras, expressas ou tácitas, que regesse, ou pelo menos tentasse reger, essa nova
perspectiva internacional de maneira mais eficaz que a Liga das Nações de 1919.
Mesmo com o mundo bipolarizado política e economicamente, a dinâmica de
cooperação dentro desses dois planos era crescente e as Organizações Internacionais5 que
gradualmente eram criadas, se mostravam elementos precípuos em tal processo. A
Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 1945, talvez tenha sido o principal
modelo de institucionalização da cooperação internacional já existente, uma vez que, 51
Estados ratificaram, com base em diversos princípios como voluntariedade, paridade e

5

Norberto Bobbio explica que “Organização Internacional é uma associação entre sujeitos de Direito
Internacional, instituída e disciplinada segundo normas do mesmo direito, concretizada numa mesma
entidade de caráter estável e dotada de um ordenamento jurídico peculiar, bem como de órgãos e meios
próprios para cumprir os fins de interesse comum para que foi criada.” Em: BOBBIO, Norberto.
Dicionário de política. Brasília-DF. Editora UNB, 1986. p.856
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pluralidade6, a criação de uma Instituição dotada de dimensões técnicas, políticas,
sociais e administrativas, nunca antes vista no cenário internacional.
Dessa forma, diversos países encontravam na cooperação internacional um meio
de amenizar a ressaca, sobretudo econômica, remanescente das duas grandes guerras.
Nos anos 50, início do período conhecido como Era de Ouro7, o interesse de alguns
Estados como França, Reino Unido e Estados Unidos rumo à integração e face ao
aumento do volume de transações comerciais mundiais, pode ser visto através da
implementação de instituições “extra-Onu”. Dentre elas destacam-se a Organização
Européia de Cooperação Econômica (OEEC) criada em 1948, e que em 1961 contaria
com a participação de Estados não-europeus, originando a Organização Econômica de
Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), e o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
(GATT), criado em 19478.
A influência político-econômica norte-americana no cenário internacional da
época era latente, haja vista a criação de diversas Instituições Internacionais que
contaram com sua ativa participação, através da formulação de políticas e de
financiamentos diretos. Desse modo, em 1944, os EUA liderariam os Acordos de
Bretton Woods, responsáveis pela edificação de um conjunto organismos reguladores,
os quais agiriam no intuito de reordenar parte do novo cenário econômico mundial. Três
Instituições financeiras internacionais seriam as bases para tal dinâmica: O Fundo
Monetário Internacional (FMI), o Banco Internacional para a Reconstrução e

6

Para um maior aprofundamento dos conceitos expostos, ver: BOBBIO, Norberto. Dicionário de
política. Brasília. Editora UNB, 1986. p. 857-858.
7

“Na prática a Era de Ouro foi a era do livre comércio, livres movimentos de capital e moedas estáveis
que os planejadores do tempo da guerra tinham em mente. [...]Os países comerciavam uns com os outros
em medida cada vez maior. Mesmo os EUA, que tinham sido em grande parte auto-suficientes antes da
Segunda Guerra Mundial, quadruplicaram suas exportações para o resto do mundo entre 1950 e 1970,
mas também se tornaram um maciço importador de bens de consumo a partir do final da década de 50.
[...]o mundo ficava mais rico e o capitalismo ( acrescido do liberalismo político) tornava a florescer com
base na mistura de mercados e governos.” Em HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século
XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995 p. 266-271.
8

Apesar do GATT não ser uma Organização Internacional, representou mais que somente um simples
acordo entre os países signatários, uma vez que o estabelecimento de um conjunto de normas norteadoras
para o comercio interestatal, agiu como um elemento regulador das relações comerciais internacionais a
partir da segunda metade do século XX.
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Desenvolvimento ou Banco Mundial, (BIRD) e a Organização Internacional do
Comércio (OIC) 9.
O FMI, desde 1945, age na regulamentação do sistema financeiro
mundial através do monitoramento econômico dos Estados-Membros, além de
promover assistência financeira e técnica aos mesmos10. O Banco Mundial, por sua vez,
foi inicialmente criado em 1944 como alternativa para financiar a reconstrução européia
no Pós-Guerra, sendo depois ampliado e passando a operar como agência de fomento
para os países em desenvolvimento, através do financiamento de recursos financeiros
pra os mesmos11. A OIC, que mais tarde se transformaria no Acordo Geral de Tarifas e
Comércio ou GATT, criado em 1947, seria a responsável por regularizar as relações
comerciais internacionais no período, além de impulsionar a liberalização comercial12.
Além dessas Organizações Internacionais, a Era de Ouro contou com a criação
de diversas instituições que, através da cooperação internacional, seja no âmbito
econômico, político ou até mesmo militar, proporcionariam um maior aprofundamento
nas relações entre os mais diversos Estados. Dentre as principais podemos destacar: a
Organização dos Estados Americanos (OEA), criada em 1948 com o intuito de
promover uma maior integração do continente americano, baseada no respeito à
soberania de cada Estado-Membro13; a Organização do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN), fundada em 1949 sob diversos ideais de colaboração militar entre seus
membros14; a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), fundada
em 1960, e que atualmente é formada por países asiáticos, africanos e sul-americanos
interessados em controlar parte do mercado petrolífero mundial15; o já extinto Pacto de
Varsóvia, criado em 1955, no intuito de promover o alinhamento dos países do leste
europeu à União Soviética, além de firmar acordos de colaboração militar entre os
9

FIORATI, Jete Jane. Direito do comércio internacional: OMC, telecomunicações e estratégia
empresarial. Franca: FHDSS, Editora UNESP, 2006.
10

International Monetary Found Em: http://www.imf.org/external/about.htm Conteúdo acessado em
10/09/2007.

11

The World Bank. Em: http://www.worldbank.org Conteúdo acessado em 10/09/2007.

12

AMARAL JUNIOR, Alberto do. A OMC e o comércio internacional. São Paulo: Aduaneiras, 2002.

13

Organization of American States. Em: http://www.oas.org Conteúdo acessado no dia 10/09/2007.

14

North Atlantic Treaty Organization. Em: http://www.nato.int/issues/index.html Conteúdo acessado no
dia 10/09/2007.

15

Organization of the Petroleum Exporting Countries. Em:
http://www.opec.org/aboutus/history/history.htm Conteúdo acessado no dia 10/09/2007.
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mesmos; a Organização Internacional do Trabalho (OIT), que apesar de ter sido
criada após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), ganhou relativo destaque nos anos
40, quando sua luta pela paz através de uma maior justiça social ganhara uma projeção
internacional efetiva.
No que tange à ONU, diversas “sub-instituições” de desenvolvimento político,
econômico e social foram estabelecidas pela Organização nesse período, tais como, a
Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) em 1948, a United Nations for
Trade and Development (UNCTAD) em 1964, a Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO) em 1945, a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 1945, além dos já citados FMI e Banco
Mundial. 16
A participação dessas Instituições no Sistema Internacional a partir da segunda
metade do século XX foi evidente, tanto que, gradualmente, elas se transformaram em
atores de relativa importância dentro do Sistema Internacional, de modo a exercer vasta
influência nas formulações de interesses de diversos países.
Como conseqüência de tal quadro, um dos principais focos de estudo no campo
teórico das Relações Internacionais no período passou a ser o papel exercido pelas
Instituições Internacionais dentro do contexto global vigente que, mesmo tomado pela
dicotomia da Guerra Fria, contava com a crescente interação política, social, cultural e
principalmente econômica entre diversos países.
Os pressupostos do primeiro debate das Relações Internacionais17 se
expandiram e novos elementos políticos passaram a incorporar o arcabouço teórico da
16

Nações Unidas no Brasil. Em: http://www.onu-brasil.org.br/conheca_orgaos.php Conteúdo acessado no
dia 10/09/2007.

17

De maneira concisa, pode-se dizer que o primeiro debate das Relações Internacionais ocorreu entre
duas vertentes teóricas: o Realismo e Liberalismo. Característico do período entre guerras (1919 – 1939)
tal debate caracterizava-se pela discussão acerca de temas clássicos do campo político internacional,
como Anarquia, Paz, Guerra, Sistemas, entre outros.
Os Realistas se pautavam por destacar o interesse nacional definido em termos de poder, sendo a
segurança e a sobrevivência conceitos primordiais na relação entre os Estados. Os Liberais, também
chamados Idealistas, tinham como núcleo de interesse a paz mundial entre os Estados através da
cooperação, da ajuda mútua e do bem estar comum. Além dessas diferenciações básicas, as duas correntes
apresentavam uma série de divergências estruturais entre si diante de diversos temas, como natureza
humana, política interna e externa, interesses estatais, entre outros.

Para uma melhor abordagem sobre o tema, ver: CARR, Edward Hallet. Vinte anos de crise: 1919-1939.
Uma introdução ao estudo das relações internacionais. Brasília-DF: Editora UNB, 2001.
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Política Internacional. Se anteriormente a discussão relacionava-se a campos abstratos,
de natureza ontológica difusa e que visava contrapor o pragmatismo realista às soluções
utópicas dos liberais, na Era de Ouro o principal enfoque teórico ocorre em torno das
possibilidades de se alcançar uma cooperação internacional técnica, de cunho prático e,
sobretudo, de sucesso no âmbito micro-institucional, a qual se alargaria, transbordando
para outros elementos micro-institucionais, gerando uma espécie de estrutura (local,
estatal ou mundial) predisposta à cooperação.
Apesar das análises realistas perpassarem o período em questão, foi crescente o
debate e a produção teórica relativa à integração regional, cooperação institucionalizada,
e organizações internacionais. Dentre as principais vertentes teóricas da época que se
relacionam com esse tipo de estudo estão o Funcionalismo e o Neofuncionalismo.
O funcionalismo tem como núcleo central de sua análise a cooperação
transnacional alicerçada em micro-estruturas específicas, as quais tendem a ampliar-se
para outras áreas. Sendo assim, deflagra-se um processo gradual de transferência de
soberania estatal, em algumas áreas, às organizações internacionais, as quais passariam
a realizar determinadas funções que antes diziam respeito aos Estados. O principal
teórico do funcionalismo foi David Mitrany.
[...] Mitrany pregava que um sistema de paz mundial somente poderia ser
alcançado se fosse reduzida a soberania política dos Estados por meio de um
a processo de cooperação conhecido como bottom up (de baisco para cima).
Esse método consiste em um processo de integração das diversas funções dos
Estados até que sua soberania esteja tão minada a ponto de eles não
conseguirem agir soberanamente, por que todo o seu poder seria transferido
para as diferentes instituições internacionais. (...) as distintas funções estatais
seriam governadas por instituições anômalas tentando operar em um mundo
no qual a maior parte dos poderes é conduzida por organismos internacionais
com funções específicas.18

Dessa forma, os funcionalistas baseavam suas premissas em estudos técnicos e
observações da realidade a ser estudada, apresentando um corpo de ação às perspectivas

18

SARFATI, Gilberto. Teoria das relações internacionais. São Paulo: Saraiva, 2005 p. 185.
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de uma possível paz, não operando somente no campo da utopia. Se vários elementos
influenciam na política estatal de um país, predispondo-o ao conflito, outros elementos
podem influenciá-lo a cooperar em torno de assuntos específicos com outros Estados.
Nas palavras de Nogueira e Messari19:
[...] O objetivo principal dos funcionalistas era estudar o funcionamento das
organizações internacionais e analisar como a criação de agências
especializada no tratamento de questões específicas das relações entre
Estados poderia conduzir, gradualmente, ao aprofundamento da cooperação.

No processo de institucionalização das Relações Internacionais, “a forma segue
a função” moldando a estrutura organizacional da instituição de acordo com as funções
que ela desempenharia. Como se pode notar, há certa tendência utilitarista na teoria
expressada, sobretudo pelo fato da cooperação trazer benefícios para quem estiver
disposto a compartilhar sua soberania. A micro-cooperação ocorreria em diversos
níveis, sendo o corpo administrativo das organizações internacionais o mais profundo.
Essa dinâmica seria responsável pela criação do famoso lema funcionalista, “ Peace by
Pieces”, o qual expõe a necessidade dos Estados cooperarem por partes, ou seja, em
temas específicos, processo que geraria uma estrutura eficaz de cooperação.
Como bem enunciou Griffithis20:
[...] Mitrany sugeriu que a cooperação internacional deveria começar por
lidar com assuntos transnacionais específicos ( tais como o controle de
doenças) em que existia alguma possibilidade de aplicação de conhecimento
técnico especializado e que o sucesso de tais arranjos “ funcionais” levaria a
esforços futuros no sentido de reproduzir a experiência num processo cada
vez mais amplo.

Essa amplitude cooperacional recebe também o nome de efeito de
transbordamento (spill over effect), o qual indica que o sucesso da cooperação
19
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transnacional em uma determinada área pode ocorrer em um outro tema específico e
assim por diante. Contudo, deve-se dizer que tal processo possuía uma dinâmica
técnico-funcional de operação, em outras palavras, a cooperação não acontecia baseada
somente em função da vontade Estatal, mas principalmente, porque a estrutura de
cooperação técnica em uma área, formada por um corpo administrativo de funcionários,
se predispunha a cooperar em outra questão especifica. Dessa forma, a cooperação
técnica seria o cerne da institucionalização nas Relações Internacionais. 21
A teoria sofreu duras críticas em virtude desse pensamento demasiado tecnicista
que funcionaria como a mola-mestra para a promoção de uma paz utilitária. Apesar de
produzir análises inovadoras sobre o tema cooperação/integração, sobretudo em relação
a uma Europa que vivia respirava a recente criação da Comunidade Econômica
Européia (CEE), em 1956, a teoria funcionalista mostrava sinais que deveria ser
reinterpretada.
Nesse ínterim, o quadro político-econômico da Europa e do mundo passava por
diversas transformações. A Guerra Fria, ainda vigente, ditava suas regras. Algumas
crises militares como a de 1963 se faziam presentes, contudo, a ação de elementos de
cooperação como as organizações internacionais se tornavam realidades consolidadas
do Sistema. As principais mudanças ocorriam nas entrelinhas da economia, onde o
sentido da palavra desenvolvimento ampliava-se constantemente e o incipiente processo
de interdependência também fazia parte da dinâmica do Sistema Internacional.
Eric Hobsbawn assim analisou:
[...] começou a surgir, sobretudo a partir da década de 1960, uma economia
cada vez mais transnacional, ou seja, um sistema de atividades econômicas
para as quais os territórios e fronteiras de Estados não constituem o esquema
operatório básico, mas apenas fatores complicadores. (...) passa a existir uma
“economia mundial” que na verdade não tem base ou fronteiras
determináveis, e que estabelece, ou antes, impõe limites ao que mesmo as
economias de Estados muito grandes e poderosos podem fazer. 22

21

NOGUEIRA, João Pontes; MESSARI, Nilzar. Teoria das relações internacionais: correntes e
debates. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier, 2005 p. 78.
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Letras, 1995 p. 272.

14

No campo teórico das Relações Internacionais, um dos autores que se
encarregou de revisar a teoria funcionalista foi Ernest Hass, um dos criadores no
neofuncionalismo. Apesar de beber na fonte dos escritos de Mitrany, Hass incorporou
um elemento fundamental a essa teoria, qual seja o elemento político da integração.
Para ele a técnica não era por si só suficiente para promover o processo de integração,
havendo a necessidade de se caminhar rumo a uma estrutura política funcional cada vez
mais ampla, na qual determinados grupos nacionais expressem sempre sua opinião no
sentido de ratificar e solidificar uma decisão a ser tomada. 23
Hass assim define o processo de integração:
[...] processo pelo qual os atores políticos em diversos cenários nacionais
distintos são persuadidos a trocas suas lealdades, expectativas e atividades
políticas por uma novo centro mais amplo, cujas instituições possuem ou
demandam jurisdição sobre os Estados nacionais pré-existentes. 24

E o papel das organizações internacionais nesse processo de integração? Seria,
sobretudo através delas que a integração se legitimaria ou se preferirem, criaria seus
alicerces. Essas Instituições formais sustentariam os acordos realizados pelos Estados,
se portando como uma espécie de agente catalisador da integração, uma vez que o
sucesso em uma área poderia ser transferido à outra. O spill over effect ganhara, com
Hass, amplitude política, não dependendo unicamente da técnica para se perpetuar.
Andrew Hurrell expôs da seguinte forma tal processo:
[...] As Instituições supranacionais eram vistas como os meios mais efetivos
para resolver problemas comuns, começando pelas questões técnicas e não
controvertidas, com “respingos” ou efeitos secundários no domínio da alta
política e conduzindo a uma redefinição de identidade de grupo em torno da
unidade regional.25

23
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Organization 15, 1961, Pág 366.
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A teoria ainda afirmava que dentro dessa dinâmica de transbordamento, a
diminuição da soberania estatal seria evidente e as conseqüências desse processo seria a
elevação da autoridade soberana a um nível supranacional. Tal análise reflete,
evidentemente, o estudo de Hass sobre o crescente processo de integração em parte da
Europa da época, o que de certa forma serviria de pretexto para embasar as mais
fervorosas críticas em relação ao autor.
Nas palavras de Griffiths:
[...] ficou pouco claro também se o neofuncionalismo é aplicável a outras
áreas além da Europa ocidental nos anos 1950 e 1960. Nesse caso, sua
importância como teoria universal fica um pouco prejudicada. Em termos de
tamanho, contexto histórico e níveis de desenvolvimento e crescimento
econômico entre os Estados membros, a Europa ocidental pode ser
apropriada para o desenvolvimento de processos neofuncionais. Mas se a
eficácia desses processos depender de condições fortuitas de experiência, não
parece óbvio que eles possam ser copiados com sucesso em outro lugar,
mesmo que tenham sucesso na Europa ocidental. 26

A produção teórica funcionalista e neofuncionalista é de fundamental
importância para compreender o contexto de mudança que a política internacional que
os anos 50 e 60 vivenciaram. Os debates acerca do papel funcional das Organizações
Internacionais proporcionaram-nas um lugar de destaque no campo teórico das Relações
Internacionais. As teorias de integração se apresentavam como uma alternativa para
tornar o mundo, ou pelo menos parte dele, mais inteligível, se contrapondo ao
paradigma realista, que ainda tinha força na época.
No período compreendido entre os últimos anos da década de 60 até
meados da década de 70, observou-se um crescente fortalecimento tanto das
Organizações Internacionais quanto de países em desenvolvimento, no contexto político
e econômico internacional. Diversos acontecimentos históricos delineavam o processo
de “degelo” da Guerra Fria, apontando para as latentes transformações que o panorama
global preconizava. A crise do petróleo de 1973, que demonstrou a força político26
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econômica da OPEP, o desgaste dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã (1959-1975),
a redefinição das prioridades na agenda da ONU em relação ao desenvolvimento dos
países do terceiro mundo e, por fim, o aparecimento de novos Estados advindos do
processo de descolonização, eram alguns fatos que davam corpo à nova dinâmica do
Sistema Internacional da época. Iniciava-se a dètente.
O período foi assim analisado por João Pontes Nogueira e Nizar Messari:
[...] A détente criou a percepção de que as questões tradicionais de segurança,
que dominaram as atenções dos analistas internacionais durante a Guerra Fria
até então, perderiam importância – em termos relativos, claro – diante dos
outros temas emergentes, em particular os de natureza econômica, como o
desenvolvimento e a interdependência... O panorama da política internacional
nos anos 70 fazia crer que a ordem mundial do pós-guerra estava em
transformação e que as mudanças indicavam um declínio relativo da
influência das duas superpotências em questões importantes das relações
internacionais. 27

Era notório o aumento da complexidade nas relações interestatais derivada,
sobretudo, do crescente fluxo do comércio internacional da época. Tal complexidade,
resultado tanto de uma maior interação entre atores estatais e não-estatais como do
declínio da importância das questões militares na política mundial, conferiu às
instituições internacionais um caráter de efetiva influência no cenário político
internacional.
Em virtude de todo esse processo estrutural de mudanças, o campo
teórico das Relações Internacionais não se mostrou inerte. Dessa forma, têm-se na
década de 1970 o surgimento de uma nova teoria, o Neoliberalismo, o qual trazia em
seu bojo um conceito-chave que visava corroborar esse rearranjo global de forças.
Estamos nos referindo ao conceito de interdependência complexa, proposto por dois dos
maiores expoentes teóricos da época, Robert Keohane e Joseph Nye.
Contudo, premilinarmente deve-se entender que, pelo o fato de a interação entre
os países sofrer variações de assimetria, interesses, e distribuição de recursos
27
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diferenciados, o conceito de interdependência complexa caracteriza-se por ser um tipo
ideal de realidade que descreveria um contexto político-econômico de interação entre
os diversos atores do sistema internacional da época, não se comportando como a
realidade propriamente dita.
Isso posto, descreveremos tal conceito, o qual, segundo Robert Keohane e
Joseph Nye, é constituído de três aspectos essenciais: múltiplos canais de comunicação
e negociação, agenda internacional não hierarquizada e o decrescente uso da força nas
relações entre os Estados. 28
O primeiro fator observa a diversificação dos atores existentes no contexto
internacional da época. Nesse contexto, as organizações internacionais teriam o seu
papel ampliado, assim como sua perspectiva de influência nas relações interestatais e
passariam a ser vistas como um mecanismo viabilizador e catalisador das relações de
cooperação entre atores estatais.
Ainda na visão liberal, a agenda internacional não-hierarquizada seria marcada
pelo aumento da complexidade das relações econômicas interestatais, e faria com que o
caráter protagonista da questão militar perdesse força. A ampliação e o aprofundamento
de vários novos elementos - aumento da imigração, processo de independência de vários
países em desenvolvimento, transnacionalização de empresas, aumento do comércio
internacional, entre outros – viriam a caracterizar de forma definitiva este processo,
demandando novas formas de governança.
A cooperação internacional deveria, então, ser interpretada de uma forma mais
específica, ou seja, deveria ser vista como um elemento intrínseco ao critério neoliberal
racionalista que enxergava a interação estatal, permeada pelas instituições
internacionais, como sendo a principal fonte de ganhos absolutos para os Estados. Isto
ocorreria, haja vista a instituição representar um campo de ação mais seguro para os
atores, já que as leis, regras e normas que regem tal instituição foram implementadas em
um contexto de conformidade recíproca entre tais atores.
Nos dizeres do próprio Keohane:

28
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[…] international cooperation has been defined as processes through which
policies actually followed by governments come to be regarded by their
partners as facilitating realization of their own objectives, as a result of policy
coordination. 29

As premissas do institucionalismo neoliberal foram de importância fundamental
para o entendimento da détente. Graças a tal teoria pôde-se compreender que a
cooperação internacional era possível em um ambiente anárquico, uma vez que ela
fundamentara as relações transnacionais e interestatais da época, promovendo a criação
de instituições e organizações internacionais. Tal panorama de interação e cooperação
internacional era, para os neoliberais, uma premissa chave no desenvolvimento de
novos canais de fluxos de informação, comércio e idéias, fatores que influenciariam
diretamente no fenômeno do globalismo.
No entanto, durante a década de 70 e 80 alguns fatos expuseram a premente
necessidade de observar a arena política mundial como um campo onde a cooperação
convivia com o conflito, mesmo que indireto, resultante da dicotomia inerente aos pólos
de poder da Guerra Fria. Na interpretação de João Pontes Nogueira e Nizar Messari:
[...] O contexto em que se desenvolveu o modelo (da interdependência
complexa) muda dramaticamente com o fim da détente, marcado pela
invasão soviética do Afeganistão em 1979”. No ano seguinte, Ronald Reagan
é eleito presidente dos Estados Unidos, trazendo um enfoque neoconservador
e anticomunista para a política externa americana. O endurecimento dos dois
lados do conflito bipolar conduziu ao que se convencionou chamar de
Segunda Guerra Fria, ou seja, à renovação da competição entre as
superpotências nos padrões anteriores à Crise dos Mísseis de Cuba.30

Em face de tal dinâmica e como resposta ao Neoliberalismo, Kenneth Waltz, em
sua obra Theory of International Politics de 1979, expande e aperfeiçoa os elementos
29
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Princeton: Princeton University Press, 1984 p.63.
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realistas, dando ênfase ao estudo de uma estrutura anárquica e descentralizada
responsável por determinar o comportamento egoísta de sobrevivência dos Estados,
inaugurando a Teoria Neo-Realista das Relações Internacionais. Tal abordagem se
focava nos ganhos relativos que um Estado podia obter em relação a outro, o que
dificultava o processo de coordenação política em busca da cooperação.
Os Institucionalistas neoliberais convergiam com os neo-realistas quanto à
existência de alguns fundamentos inerentes ao sistema internacional, sendo os
principais: a anarquia e o poder. No entanto, discordavam a respeito de como esses dois
fatores influenciavam a política mundial, sobretudo no que tange ao estudo da
cooperação entre os atores estatais.
Como já analisamos, os institucionalistas neoliberais entendiam as Instituições
como elementos inerentes ao contexto de cooperação e interdependência do Sistema
Internacional. Para Keohane e Nye, autores que confirmavam os Estados como seres
egoístas, a perspectiva da cooperação representava menos custos para a concretização
dos interesses individuais destes. As Instituições funcionariam como um elemento
mitigador dos efeitos da anarquia, acelerando a cooperação internacional através de
coordenações políticas.
Os neo-realistas entendiam que a partir do momento que as relações
internacionais são basicamente definidas em termos de sobrevivência e poder, a
cooperação entre os atores se torna cada vez mais difícil. Em um mundo onde os ganhos
relativos entre os Estados superam o interesse por seus ganhos absolutos, as Instituições
não facilitam tal processo de cooperação, uma vez que estas não afetam de forma
efetiva a estrutura internacional. Elas apenas reproduzem o contexto de distribuição de
poder e capacidades que impera entre os estados. Como Waltz observa:
[...] Mesmo com a perspectiva de ganhos absolutos para ambos, não se obtém
a cooperação por muito tempo, pois uma parte teme como que outra parte
usaria suas potencialidades aumentadas... a condição de insegurança – ao
menos, na incerteza de cada um sobre as intenções e ações futuras do outro –
trabalha contra a cooperação.31
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Dessa forma, fica evidente que, as instituições e os regimes internacionais, na
visão neo-realista, não interferem de forma incisiva no principio ordenador do sistema,
ou seja, em sua estrutura anárquica. Essas seriam apenas pequenas variações dentro de
uma dinâmica de âmbito proporcionalmente majoritário, qual seja o constrangimento
que o agente sofre da estrutura de acordo com a sua capacidade (poder) dentro do
Sistema Internacional32. Sendo assim, as Organizações Internacionais terão eficácia
somente enquanto forem ao encontro dos interesses dos Estados mais poderosos, os
quais configuram atores essenciais para a manutenção ou modificação intra-estrutura
anárquica do sistema.
Entre as décadas de 80 e 90, o mundo assistiu a uma complexa reconfiguração
econômica e geopolítica estrutural, que afetou sistemicamente diversos elementos que
corroboravam a Era da Guerra Fria. Concomitantemente, no campo teórico, nascia uma
diferente perspectiva de análise da Política Internacional, a qual buscava tornar a
realidade internacional mais inteligível a partir de pressupostos reflexivistas. O
Construtivismo, certamente, representou um marco estrutural de análise e como
veremos no próximo capítulo, influenciou, em diversos aspectos, o embasamento
teórico concernente a inúmeros tipos de coalizões.
Os pressupostos da vertente, que se divide em várias correntes de análise, são
relacionados com um contexto de amplificação e correlação temática, que vislumbra
diversas fontes de influência comportamental dos Estados, as quais se interagem em
diferentes níveis de estudo (por exemplo, enquanto encontramos expressivas
contribuições teóricas referentes às análises de discursos na Política Internacional –
Kratochwil - também é possível nos depararmos com uma abordagem mais centrada na
formação das regras – Onuf - ou na relação Agente-Estrutura – Wendt.).
Os construtivistas expressam uma profunda preocupação em analisar a gênese
do interesse estatal, acreditando que este é construído histórica e socialmente. Em
virtude das interações entres os diversos atores do Sistema Internacional, sejam eles
estatais ou não-estatais, a estrutura e os agentes que dele fazem parte estariam em
permanente e mútua construção (co-constituição) , a qual ocorreria em diversos níveis
de análise no âmbito das Relações Internacionais.
32
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Dessa forma, as relações sociais entre os diferentes atores moldariam suas
identidades e, como conseqüência, construiriam seus interesses cognitivamente e de
forma mais consistente. Novas relações, portanto, gerariam novos interesses, os quais
influenciariam diretamente na mútua constituição entre Agente-Estrutura. Qual é o
interesse de analisarmos a cooperação sob essa ótica? Fundamental, pois se partimos do
pressuposto de que o Sistema Internacional é um construto, seus princípios derivados
também devem ser. Com isso, tanto a anarquia quanto a cooperação são parte de uma
mesma dinâmica, ou seja, são construtos que derivam da vontade dos Estados, e não
dados fixos e algumas vezes vistos como elementos imutáveis presentes no Sistema.
Segundo Wendt, um dos maiores expoentes construtivistas:
Far from being exogenously given, the intersubjetive knowledge that
constitutes competitive identities and interests is constructed every day by
processes of “social will formation”. It is of States have made of
themselves.33

Certamente, uma das principais contribuições da vertente construtivista pode ser
vista na elaboração de uma nova agenda de pesquisa, cuja análise foca o aspecto
cognitivo e gerativo dos interesses, sobretudo dos Estados, os quais teriam como fonte
embrionária as relações sociais e a formação de identidades. Estas, por sua vez, seriam
influenciadas por diversos fatores, tais como: discursos, idéias, interpretações, entre
outros, que nos fariam perceber que importantes conceitos como anarquia, soberania,
cooperação, entre outros, são, em síntese, frutos de um entendimento compartilhado
entre os atores.
Como se pôde observar, o tema cooperação/instituições é uma rica fonte de
debates no campo das Relações Internacionais, que marcou profundamente os
elementos teóricos de diversas vertentes após o fim da Segunda Guerra Mundial. Tendo
isso em consideração, procuramos premilinarmente expor nesta primeira parte do
relatório a dinâmica de cooperação remanescente do Pós-Guerra, na qual a construção
de um novo mundo institucionalizado abrira novos horizontes para a reformulação das
relações interestatais. Em seguida analisamos as principais correntes teóricas que
33
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abordaram o tema de maneira própria, porém sempre visando expor os fatos pertinentes
às modificações ocorridas dentro do Sistema Internacional.

SEGUNDA PARTE
AS TEORIAS DE COALIZÃO E A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Se a sessão anterior nos proporcionou um breve histórico do tema
cooperação/integração a partir da segunda metade do século XX, agora devemos
procurar examinar de que forma os diversos elementos concernentes ao tema operam
funcionalmente no Sistema Internacional.
Contudo, deve-se levar em consideração que a cooperação que presenciamos não
se caracteriza por ocorrer de forma simples e estática; pelo contrário, é preciso observar
diversos modelos dinâmicos, os quais permeiam uma densa rede estrutural de
comunicação e fluxos de informação, que serve de suporte aos mais variados atores
nacionais e internacionais, estatais ou não-estatais, viabilizando sua interação.
SMOUTS expõe da seguinte forma:
Em menos de um século, a imagem da sociedade internacional passou do
modelo da “comunidade de Estados civilizados, todos orientados para a
competição”... para o de uma sociedade civil mundial heterogênea,
multicentrada, em busca de espaço público e de regulação. (...) A organização
dos homens e a gestão de seu destino comum não são mais pensadas apenas
no interior das suas fronteiras territoriais. A mundialização conduz a repensar
os modos de representação e participação políticas.34

Dentro dessa nova perspectiva do Sistema Internacional, é imprescindível que
haja uma análise mais apurada de como se estruturam as coalizões internacionais,
importantes peças políticas e geográficas que refletem e incidem diretamente na
34
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configuração

desse puzzle

geopolítico
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econômico
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nível

mundial.

O

desenvolvimento de teorias que versam especificamente sobre as coalizões
internacionais confirma a intensificação da cooperação internacional, que se deu tanto
em fins do século XX quanto no início do século XXI.
Oliveira, Onuki e Pereira Neto esclarecem:
Em praticamente todos os campos das relações internacionais, o processo de
formação de coalizões interestatais tem adquirido relevância crescente. Em
que pese heterogeneidade quanto à natureza e aos objetivos, os esquemas de
ação coletiva internacional ganharam centralidade no âmbito da segurança
internacional, do comércio, dos esforços de constituição de regimes
internacionais sobre novos temas da agenda, tais como regimes de meio
ambiente e direitos humanos. A ponto de ser válido afirmar que a ação
individual dos países está mais para exceção do que regra em matéria de
dinâmica internacional. 35

No entanto, deve-se salientar que as Teorias sobre coalizões foram
premilinarmente, utilizadas na análise sobre a formação de governos em sistemas
parlamentares, sendo depois ampliadas e, diversas vezes, reconfiguradas para nos
proporcionar um aporte teórico-explicativo sobre os estudos de agrupamentos políticos
em nível mundial. 36
No intuito de traçarmos uma espécie de cronologia de como o tema vem sendo
abordado ao longo do tempo, utilizaremos o já citado artigo Coalizões Sul-Sul e
Multilateralismo: Índia, Brasil e África do Sul, autoria dos pesquisadores Amâncio de
Oliveira, Janina Onuki e Emmanuel de Oliveira, como base para tal proposta. Em parte
deste trabalho encontramos a exposição gradual de uma gama de teóricos que clarificam
o tema sob diversas perspectivas, desde quando era utilizado para o estudo de formação
de governos até sua conversão para a análise atual do processo negociações políticas
inter-governamentais.
35
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Os autores começam sua exposição referindo-se a um dos ícones do estudo sobre
coalizões, qual seja Willian Riker (1920-1993). Em sua obra de 1962 ( The Theory of
Political Coalitions) Riker foca sua análise sobre o “princípio do tamanho das
coalizões” ou size principle, o qual tem como cerne o fato dos participantes da coalizão
evitarem a sua saída da mesma, se tal êxodo interferir na capacidade de vitória
coalizacional. Marcado por intensa complexidade, o debate em torno do tema crescia, e,
em pouco tempo, o cientista político norte-americano Bruce Russett (1935 -) criticaria o
Princípio proposto por Riker, afirmando, entre outros, que tal modelo não pressupunha
a diversidade da configuração de poder característica ao interior da coalizão.
Outras formulações buscaram ampliar o Princípio de Riker, e introduziram
novas perspectivas de estudo, tais como as do pesquisador William Ganson, que na
década de 60 afirmava que os atores se pautavam também por processos cognitivos e
ideológicos na formação da coalizão. O custo para a formação dessas alianças, defendia
o autor, seria mais brando, sendo o retorno mais satisfatório, em relação às coalizões
formadas por interesses utilitários.
Outro autor de considerável relevância no tema e lembrado pelos três
pesquisadores, foi Theodore Caplow, que em 1956 expunha a necessidade de analisar o
“equilíbrio de poder intra-coalizão” e a competição entre diferentes coalizões. Vale
ressaltar a importância de outro teórico também citado no artigo: Mancur Olson, que na
década de 60 daria um enfoque mais racional-utilitário para a implementação das
coalizões. Bárbara Hincley, em 1979, contribuiria para expandir a natureza do tema e
proporcionar uma perspectiva de análise que poderia ser transposta para campo
internacional onde crescentemente operavam diversas coalizões. A partir de então, uma
gama de autores passaria a focar seus estudos nos tipos e no comportamento das
coalizões e estas receberiam classificações em virtude da natureza de sua formação e da
sua orientação de atuação (Coalizões temáticas, específicas, abrangentes, Sul-Sul,
Norte-Norte, entre outros).
Ainda no que se refere ao artigo supracitado, Oliveira, Onuki e Oliveira
depreendem uma tipologia para melhor compreendermos a formação e atuação das
coalizões no Sistema Internacional.
Segundo os pesquisadores:
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Esquematicamente, as coalizões, sejam elas Sul – Sul ou não, são criadas por
razões de cunho endógeno, ou seja, por motivações intra-aliança, ou por
razoes exógenas, com objetivos externos à aliança. Além disso, são formadas
com fins de caráter defensivo, com o fito de conter uma determinada agenda,
ou ofensivo, de cunho demandante de uma determinada pauta ou agenda no
plano internacional. 37

À imagem dessa constatação podem-se depreender, segundo os autores, quatro
tipos básicos de coalizões, quais sejam: a) Exógeno-ofensivas, a qual incumbe a
necessidade de mobilização maciça dos agentes frente a um objetivo definido e
convergente para que ocorra o sucesso do que se pleiteia; b) Exógeno defensivas, que
se assemelha à teoria das alianças, não havendo a necessidade de “convergência de
posicionamento extra-ação coletiva” e tendo como “elemento unificador uma
contrariedade ao tópico comum”; c) Endógeno-ofensivas, na qual deve ser estruturada
por um alto nível de interdependência entre seus membros, além de haver altas demanda
por cooperação e, por fim, d) Endógeno-defensivas, na qual também é imprescindível
se ter altos níveis de interdependência.38
A partir da década de 80, o Sistema Internacional passaria por diversas
transformações políticas, econômicas e sociais, e se por um lado, a decorrada da União
Soviética marcou o início do processo de consolidação do modelo capitalista em âmbito
mundial, o Neoliberalismo, um dos ícones operacionais de tal modelo, encontrava em
ambiciosos governantes como Reagan e Thatcher, uma base sólida para sua sustentação
e expansão.
Desde a Revolução Iraniana em 1979, passando pela Guerra das Malvinas em 82 e,
finalmente, chegando à Guerra do Golfo em 1991, a década de 80, apesar de apresentar
uma gama de importantes eventos ligados às questões de segurança militar, também
seria percebida, sobretudo, como uma época de questionamentos e experimentações
principalmente no âmbito econômico internacional. A globalização se expandia em
diversos tipos de globalismos e a interdependência político-econômica entre diversas
regiões do mundo ganhava dimensões nunca antes vistas. O aumento dos fluxos de
37
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investimentos e a elevação do volume do comércio internacional cresciam de forma
exacerbada, superando, em muito, a produção mundial de bens, como podemos observar
segundo o gráfico abaixo. 39

Tal fato engendrou mudanças teóricas em diversos campos das ciências sociais,
dentre os quais merecem destaque tanto a Ciência Política quanto a Teoria das Relações
Internacionais. O campo de estudo coalizacional, por sua vez, preocupou-se em analisar,
sobretudo elementos que viabilizavam o contínuo e crescente intercâmbio de
informações e idéias entre os agentes estatais. Dentre os principais elementos da época
que pertenciam a essa condição de palco para uma potencial aproximação entre os
Estados estão as Organizações Internacionais.
Onuki e Paulo assim analisam tal dinâmica:
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[...] É relevante destacar que a cooperação dificilmente será espontânea, ou
seja, os atores naturalmente não cooperam entre si. Tal movimento ocorre
quando os Estados percebem interesses comuns entre eles. Pode-se dizer que
as organizações internacionais incentivam esta cooperação de pelo menos
duas formas: Primeiramente, as organizações internacionais promovem
espaço para descobrir os interesses comuns, na medida em que incentivam o
diálogo entre os atores, reduzindo, assim os custos da negociação. Além
disso, o ambiente multilateral faz com que os Estados sejam incentivados a
agir de forma coletiva. Em segundo lugar, os organismos internacionais
incentivam a cooperação ao promover a transparência nas relações entre
Estados, proporcionando a troca de informações e controle sobre os demais
atores. Assim, os Estados são agentes racionais e podem ter a percepção de
que agir cooperativamente, especialmente em organismos multilaterais, reduz
custos, aumenta a eficácia e, consequentemente, os ganhos absolutos que
podem aferir. 40

Após tal constatação fica evidente que o plano institucional das Organizações
Internacionais funciona como um ambiente facilitador da cooperação interestatal,
principalmente através da formação de coalizões. Contudo, se por razões metodológicas
devemos nos focar em uma organização que sutilmente se enquadre nesse pressuposto e
que, certamente, seja fonte de pesquisas e análises no que tange ao tema proposto, não
poderíamos falar de formação de coalizões sem falar de OMC (Organização Mundial do
Comércio).
Apesar de o próximo capítulo apresentar de forma mais abrangente os diversos
fatores que fazem a afirmação acima ganhar veracidade, deve-se ter em mente que a
ampliação, em 1995, do GATT em uma organização de caráter supranacional que tinha
como pressupostos operacionais precípuos uma maior liberalização e igualdade
comercial foi, sem sombra de dúvida, um marco nas relações político-econômicas
internacionais até então conhecidas. Os países em desenvolvimento (PED) viam nesse
fato a possibilidade de, efetivamente, fazer parte de um conjunto de regras comerciais
multilaterais, que pelos menos em tese, daria ao comércio internacional elementos de
40
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maior justiça e igualdade de tratamento. Se o GATT até então era visto como uma
espécie de clube de ricos que às vezes ou quase nunca oferecia concessões aos países
mais desfavorecidos, a OMC vinha com a proposta inovadora de servir de palco, bem
estruturado por sinal, para a prática de um comércio internacional que também
oferecesse vantagens aos seus retardatários.
Por uma série de razões estratégicas, as quais serão vistas no próximo capítulo,
tanto os PED quanto os países desenvolvidos aceleraram o processo de criação de
coalizões na fase de negociação para a criação da OMC, também chamada Rodada
Uruguai (1986-1994). As negociações à época da OMC se tornaram mais complexas,
pois vários países passaram a defender seus interesses de maneira mais incisiva,
sobretudo porque através de uma coalizão, seus ideais ganhavam mais força e
notoriedade.
No que tange aos tipos de coalizão da OMC, faz-se mister analisarmos os
estudos de uma autora referência na área. Amrita Narlikar e o seu “International Trade
and Developing Coutries – Bargaining coalitions in the GATT &WTO” nos dão uma
clara idéia de como as estratégias coalizacionais se estruturam na Organização. A autora
destaca que os métodos para a formação de uma coalizão dentro da Instituição se
baseiam em pressupostos de três vertentes teóricas já analisadas por nós. São elas: a
Racionalista, a Neoliberal e a Construtivista.
A vertente racionalista engloba aspectos de outras três vertentes teóricas: as
Teorias Formais de Coalizão, as quais tendem a dar importância para a viabilidade e
eficiência de um agrupamento, além da operacionalidade do trade-off entre um grande
número de atores; as Teorias de Política Econômica Doméstica, que entendem a
negociação no comércio internacional como um jogo de dois níveis resultante das
pressões da barganha doméstica e do cenário internacional, (essa dinâmica influenciará
diretamente nas posições e nas estratégias internacionalmente adotadas pelo Estado) e,
finalmente, as Teorias que derivam de uma análise Realista das Relações Internacionais,
as quais enxergam os interesses dos atores como determinantes fundamentais para a
lealdade intra-coalizão, no entanto, por existirem fatores como anarquia, ganhos
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relativos, equilíbrio de poder, entre outros, a estabilidade de uma coalizão sofre sérios
riscos, uma vez que não existiria “amigos permanentes e sim interesses permanentes”.41
As coalizões que derivam de pressupostos Neoliberais “são aquelas que
enfatizam os processos e as instituições, sendo conscientemente criadas através da
alteração de estratégias, manutenção dos padrões de pay-off e side payments” além de
basearem a cooperação na reciprocidade intra-coalizão.42
Por fim, temos a vertente Construtivista que “vai além dos conceitos
racionalistas na formação de coalizões”. Os interesses estatais são fruto da interação e
do compartilhamento de idéias entre os Estados. A formação de uma identidade coletiva
e de uma agenda internacional devem ser os produtos finais de uma coalizão, a qual
deve buscar como fator predominante de sua coesão interna elementos de
solidariedade.43
Após a análise do conjunto de pressupostos teóricos que podem ser depreendidos
do processo de formação, manutenção e atuação de uma coalizão, Narlikar define tal
agrupamento como sendo “any group of decision-makers participating in... a
negotiation and who agree to act in concert to achieve a coomon end”44 e , em seguida
indica os quatro principais tipos de coalizão existente na OMC: Aliança, Bloco,
Combinação ou Sociabilização e Regionalista.
A coalizão do tipo Aliança, segunda a autora, agrega em sua estrutura elementos,
sobretudo de teorias Racionalistas, haja vista que tais agrupamentos dependem da
definição de um elemento específico para qual a ação de todos deva convergir (issued
based focus). Em virtude disso, tem-se um ambiente no qual ocorrem considerações
relativas de poder e flexibilidade na agenda, visando o interesse final. Dessa forma, não
importa se os países são alinhados política ou ideologicamente extra-coalizão, contanto
que trabalhem juntos em busca do objetivo final (que também é o objetivo individual de
cada membro) do agrupamento. A estabilidade desse tipo de agremiação depende da
41
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satisfação desses interesses e as razões de aproximação de seus membros são
majoritariamente instrumentais. No que concerne à duração deste tipo de coalizão,
pode-se inferir que esta está intrinsecamente ligada à sua causa original de criação, ou
seja, uma vez cumprido o objetivo inicial, ela está fadada a acabar ou pelo menos a
diminuir seu grau de atuação dentro da organização45. O Café au Lait, de grande sucesso
na década de 80 dentro do GATT/OMC é um exemplo desse tipo de coalizão.
A formação em Bloco apresenta diversos fatores de formação e, principalmente,
de manutenção concernente a elementos característicos do Construtivismo. Tal fato
decorre das similaridades político-ideológicas de seus membros já no período de
formação do Bloco. O compartilhamento de idéias e de identidades permite reconhecer
o aliado, gerando um tipo de perfil chamado “like-minded”, ou seja, Estados
ideologicamente conectados. Tal formação não necessita de um objetivo especifico, pois
geralmente os estados agem em torno de um ideal que se reflete em uma consistente
negociação “bloc-based”. Talvez seja essa a chave para a maior durabilidade desse tipo
de agremiação, uma vez que, por apresentar um ideal ou identidade comum que cimenta
a estrutura coalizacional, eles estão mais aptos a lidarem com o surgimento de novas
questões, mesmo que as outras tenham ou não sido completamente resolvidas.
Geralmente, esse tipo de coalizão ocorre em países que partilham os mesmos problemas
econômicos e sociais, como por exemplo, o G-10, do qual o Brasil fazia parte, que se
destacou dentro da Instituição na década de 80, frente às negociações gerais referentes
ao Acordo de Serviços. O grupo representou uma resposta à, até então, fraca
participação dos PED nas negociações mais salutares da Organização46.
Segundo a autora, as coalizões do tipo Combinação ou Sociabilização recebem
esse nome já que literalmente combinam tanto fatores referentes às Alianças quanto aos
Blocos. São coalizões que têm um foco de atuação (issued-based), porém que
representam um ideal, uma bandeira (“países em desenvolvimento”). Existem elementos
de reciprocidade e de similaridades de interesse, contudo os padrões e os meios de
atuação são consistentemente definidos e a estrutura de atuação de tal coalizão foca-se
em uma questão por vez (Bloc-type issued-based aproach), fato, porém, que não impede
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sua atuação em outro setor, uma vez que o assunto original tiver sido resolvido. Esse
tipo de coalizão será assunto de nosso próximo capítulo, uma vez que o G-20, formado
em 2003, é um tipo de sociabilização.47
O último tipo de coalizão que a autora analisa é a coalizão que tem suas origens
no regionalismo e o utilizam como facilitador de barganhas nas negociações. São as
chamadas “Coalizões Naturais”, pois seus membros se apóiam em fatores históricos,
elementos geográficos e instituições regionais compartilhadas que catalisam a
cooperação entre os aliados regionais. Contudo, a ação cooperativa ocorre somente no
momento em que haja convergência real de interesses particulares e que passam a ser
regionais, sendo que a partir de então, os aliados regionais operam através de uma
“plataforma de barganha”. Exemplos clássicos dessas formações são o Mercosul criado
em 1991 e a Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático) criada em 1967.48
Dessa forma, pode-se ver o quão amplo o tema da coalizão pode ser analisado
tanto em seu aspecto funcional quanto operacional. A formação e manutenção de
coalizões interestatais observam fatores de complexo engendramento, que devem ser
sempre clarificados no intuito de proporcionar com transparência “como”, “por quem”,
“de que modo” e “onde” uma coalizão opera. Esta parte do relatório analisou
sinteticamente a evolução das teorias de coalizão no decorrer do século XX, observando
seus principais expoentes. Além disso, procurou investigar elementos que denotassem
diversas causas do processo cooperação no âmbito institucional, sobretudo na OMC,
organização que favorece a presença maciça de coalizões. Em seguida, apresentou, sob
a ótica de Amrita Narlikar, três teorias que analisam de forma peculiar diversos
elementos coalizacionais, e, por fim, expôs os principais tipos de coalizões presentes na
OMC.
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TERCEIRA PARTE
A OMC E O G-20: O PERFIL DE UMA CONSISTENTE COALIZÃO

When spider webs unite, they can tie up a lion. (Ethiopian proverb)
A single arrow is easily broken, but not ten in a bundle. (Japanese proverb)

A Organização Mundial do Comércio, criada em 1995, caracteriza-se por ser
uma organização econômica de caráter supranacional, com personalidade jurídica e
capacidade de interferência direta na soberania econômica de seus países membros. Tal
Instituição atua com o propósito de regular o comércio de bens e serviços entre os mais
de 140 países que dela fazem parte, além de expressar-se como um fórum multilateral
de interesses variados, que propicia aos países a possibilidade de satisfazer seus
interesses político-econômicos por meio da negociação comercial. A sua criação inserese num contexto de ampliação dos fluxos comerciais em nível mundial nos últimos
trinta anos e à crescente adesão de inúmeros países, a maioria em desenvolvimento49, ao
sistema GATT/OMC50
Diante de tais fatos fazia-se necessária a implementação de uma plataforma
institucional que proporcionasse mais transparência nas negociações comerciais, além
de regras que gerassem hard law e, assim, fornecessem elevado grau de eficiência à
fiscalização em prol de práticas comerciais mais justas e igualitárias. A transparência e
isenção da instituição repousavam sobre três pilares: o princípio de Single
Undertaking51, o princípio da Nação mais Favorecida52 e o voto por consenso53.
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Tal estrutura institucional, embora já bastante aperfeiçoada e alicerçada em
bases com alto grau de legitimidade e legalidade infelizmente permitiu, e ainda permite
identificar fatores e meios de interferência de poder, sobretudo no contexto da tomada
de decisão54. Richard Steinberg problematiza a questão acerca dos trâmites internos de
formação consensual das decisões e normas da OMC, observando que essa estrutura
produz determinados padrões de comportamentos:
[…] the GATT/WTO consensus decision-making process is organized
hypocrisy in the procedural context. Sociologists and political scientists have
recently identified hypocrisy as patterns of behavior or action that are
decoupled from rules, norms, scripts, or rituals that are maintained for
external display.”55

Dessa forma, a Organização, que a princípio deveria ser um ambiente
multilateral e igualitário de negociação interestatal, no qual as assimetrias políticoeconômicas seriam mitigadas pelo caráter de excelência das regras e procedimentos de
tomadas de decisão, na verdade se porta como um palco de disputas de poder entre os
Estados que a compõe. Desse modo, torna-se evidente que a formação de coalizões de
PED na OMC deriva de sua estrutura que permite, e de certa forma incentiva, países de
pequeno porte, a atuarem de forma conjunta no intuito de enfrentar a assimetria presente
na elaboração do conjunto de normas que define o corpo de negociações.
Contudo, cada vez mais no âmbito da OMC, temos visto que as coalizões são
mais que simples caracteres de uma negociação multilateral, agindo na verdade como
protagonistas de embates políticos, econômicos e comerciais em um sistema
complexamente interligado por uma densa rede de interesses múltiplos. No caso das
coalizões de PED encontramos diversas razões que alimentam tal dinâmica, sejam elas:
o crescente fluxo comercial entre esses países, a incapacidade de emergirem como
jogadores completos nas negociações intra-instituição (Agenda Setters), busca por
52
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maior peso externo, ampliação da capacidade de barganha, aumento da credibilidade
das propostas, compartilhamento de mercados, incremento de pesquisas, maior
legitimidade nas decisões, entre outros56
Notadamente, a coalizão que mais se destaca no âmbito institucional da OMC,
fazendo frente aos interesses das grandes potências, é o G-2057, haja vista o destaque
dos seus membros na produção e no comércio agrícola mundial (60% da população
mundial, 70% da população rural em todo o mundo e 26% das exportações agrícolas
mundiais), a notória coordenação dos seus membros visando o interesse coletivo, e a
capacidade de interlocução deste grupo com outras coalizões.58
O G-20 foi criado em 2003, na V Conferencia Ministerial da OMC em Cancún
e tem como tema central de atuação a agricultura, hoje responsável por uma gama de
discussões entre os membros da OMC. Como se pode notar, os principais membros do
G-20 são países em desenvolvimento (liderados por Brasil e Índia), o que denota um
exemplo de aliança Sul-Sul, que busca implementar medidas efetivas acerca das
disparidades do comércio agrícola internacional, atuando no combate de políticas
protecionistas dos países desenvolvidos, sobretudo no que tange ao problema dos
subsídios às exportações e acesso aos mercados.
Kamal Nath, Ministro do Comércio e Indústria da Índia, destaca:
A força do G-20 baseia-se em dois pilares: seu objetivo de integrar
plenamente a agricultura em um sistema multilateral de comércio justo e
fundado em regras; e sua capacidade de conciliar interesses agrícolas
divergentes dentro do próprio grupo. Esses dois pilares outorgaram ao G-20
credibilidade sem precedente e evidenciaram que é possível encontra m meio
termo nas negociações quando há honestidade nos propósitos e probidade na
abordagem.59
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O sucesso do G-20 repousa sobre o fato de possuir em seu núcleo de formação
países que tenham interessem divergentes quanto ao tema de liberalização de seus
mercados agrícolas, como é o caso de Brasil (que pode competir de igual para igual com
EUA e UE) e Índia (que é mais defensiva no tema agrícola e busca dar proteção ao seu
mercado interno por razoes de segurança), porém que aceitam cooperar com eficácia em
outros temas como acesso aos mercados e diminuição dos subsídios agrícolas dos países
desenvolvidos (PD)60. Dessa forma, as diferenças entre esses dois países são de certo
modo mitigadas, em que pese a busca pela implementação de outras propostas, que
atendam aos interesses da coletividade.
Sendo assim, os dois principais fatores destacados por Narlikar como
fundamentais para a coalizão, quais sejam a coesão interna e o peso de
representatividade externa, ocorrem com sucesso na coalizão, uma vez que, no caso do
G-20, os interesses de seus Estados-membros convergem para a criação de uma agenda
demandante consistente e que ganha

notoriedade internacional vis-à-vis tal

proatividade, fato que permite ao grupo ocupar um importante lugar de Agenda Setter
ao invés de comporta-se somente como Rules Taker dentro da OMC61. Tal afirmação
pode ser evidenciada tendo em vista o número e a diversidade de propostas de autoria
do Grupo encaminhadas à OMC, dentre as quais podemos destacar: as Propostas de
incrementação no Acesso aos Mercados, Tratamento Diferenciado para Membros em
Desenvolvimento e Redução de Tarifas; Proposta de Aumento da Transparência e
Monitoramento no Acordo sobre Agricultura; Proposta sobre a Regulamentação das
STE´s ou State Trading Enterprises, no intuito de que sua atuação não distorça os preços
dos produtos agrícolas no mercado internacional; Proposta de Redução do Apoio
Doméstico, Proposta de Liberalização do Comércio para Produtos Tropicais e, por fim,
Proposta de Eliminação dos Subsídios às Exportações62.
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Sendo assim, os potenciais problemas em coalizões de PED detectados por Odell
e Narlikar63, sejam eles o peso externo mínimo, em virtude das posições de pouco
destaque que os PED ocupam no Comércio Mundial, e o risco de fragmentação, que
tem como fontes a densidade estrutural, a flexibilidade dos interesses estatais e a coesão
nas estratégias a serem adotadas, vão de encontro ao tipo de coalizão em que o G-20 se
estruturou.
Segundo Narlikar e Tussie64, o segredo deste agrupamento consiste no
aprendizado que obteve com o fracasso de outras coalizões de PED na OMC, as quais
eram estruturadas em torno dos ideais de Bloco, mais abrangentes, ou de estratégias do
tipo Aliança, do tipo issued-based. Ao invés de operar sob a égide de um só tipo de
estratégia, o G-20 agrega fatores de ambas e assim, cria uma nova dinâmica estrutural,
qual seja a de “Sociabilização”. Tal dinâmica é sustentada por uma estratégia
distributiva65 e de resistência focada no tema agricultura (issued-based), porém suas
propostas são fruto de extensas deliberações, pesquisas e análises, que agem no intuito
de flexibilizar a agenda, conseguindo o máximo de coesão interna e potencializando a
legitimidade externa da coalizão (bloc-based).
Como denotam Narlikar e Tussie:
The G20 has set an important precedent. The coalition has demonstrated that
unlike coalitions of the past that succumbed far more easily to divisive tactics
in the endgame, at least some coalitions today have devised methods of
maintaining internal coherence and also external weight to be able to hold
66

out even in the face of some tempting side-deals.

63

NARLIKAR, A. and ODELL, J. (2003), The Strict Distributive Strategy for a Bargaining Coalition:
The Like Minded Group in the World Trade Organization, 1998–2001’, Paper Presented at a Research
Conference, Developing Countries and the Trade Negotiation Process (6–7 November,UNCTAD,
Palais des Nations, Geneva).

64

NARLIKAR, Amrita, TUSSIE Diana. The G20 at the Cancun Ministerial:Developing Countries and
Their Evolving Coalitions in the WTO. The World Economy Jornal July 2004 - Vol. 27 Issue 7. Págs.
947-966

65

“A estratégia distributiva é aquela com elevado grau de demanda e que não apresenta nenhuma, ou
quase nenhuma concessão em troca. Geralmente ocorre entre 2 agentes ou 2 grupos de agentes em
confronto.” Em: ONUKI, Janina , PAULO, Cinthia Konishi. Coalizões Sul-Sul: Mapeamento, Tipologia e
Estratégias. Op. cit.

66

NARLIKAR, Amrita, TUSSIE Diana. The G20 at the Cancun Ministerial:Developing Countries and
Their Evolving Coalitions in the WTO. The World Economy Jornal July 2004 - Vol. 27 Issue 7. Págs.
963.

37

Além disso, a coalizão representa um marco nas luta dos PED contra a
hegemonia dos EUA e EU na implementação de diversas regras no corpo institucional
tanto do GATT quanto da OMC. A pressão que os PD exercem sob os PED, pode ser
vista ao longo da história Instituição e evidenciada em diversos elementos, tais como:
diplomacia informal, side payments, reuniões dos Green Rooms, “fabricação” de
consenso, disparidades entre delegações, tanto no âmbito físico (número de membros)
quanto técnico (alto nível de preparo de seus membros), enfim, elementos que
demonstram que as negociações tanto no GATT quanto na OMC refletem as forças e as
assimetrias entre os atores que deles fazem parte.67
Dessa forma, pode-se dizer que o grupo inovou ao estruturar-se sob os moldes
da sociabilização como base para a implementação de uma agenda demandante nas
negociações da OMC. Mais que isso, os países que formam seu eixo principal (Brasil,
Índia e China) mostraram elevada maturidade e senso de cooperação, comportando-se
como exímios empreendedores políticos, no sentido de buscarem alternativas conjuntas,
as quais se refletem em propostas técnicas coesas e que beneficiam a todos os países da
coalizão de uma forma ou de outra, gerando, inclusive, um sentimento de confiança
intracoalizacional, que só tende a crescer e permear ainda mais sua coesão interna.
O G-20 demonstra coragem ao desafiar os interesses políticos e econômicos das
grandes potências, sobretudo UE e EUA, através da busca por uma maior
regulamentação das práticas comerciais desses países, principalmente no que tange a
diversos elementos técnicos ligados à questão agrícola. Nesse âmbito, demonstra
iniciativa tanto ao lutar pela implementação da Rodada Doha quanto por ir de encontro
ao consenso fabricado e a falta de transparência que assombram essa que deveria ser
uma das organizações mais imparciais do nosso sistema. Enfim, o G-20,
gradativamente, prova o contrário àqueles que duvidaram de seu ideal de ação e de sua
estabilidade institucional, mostrando que a cooperação Sul-Sul, apesar de suas
dificuldades, pode apresentar uma forma viável para representar os interesses de países
economicamente desfavorecidos em face das distorções e assimetrias econômicas
existentes no comércio internacional.
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QUARTA PARTE
A EVOLUÇÃO DO G-20

A parte final deste relatório tem como objetivo analisar tanto as Reuniões da
Cúpula do G-20 quanto suas propostas, no intuito de clarificar os aspectos principais do
modus operandi e da estrutura interna da Coalizão. No que tange às reuniões do grupo,
pode-se identificar frutíferas discussões, que ao passar dos anos, originaram uma
estratégia de ação consistente do Grupo. Já as propostas são o resultado da interação e
convergência ideológica entre os membros da Coalizão, o que caracteriza a dinâmica
interna de sociabilização, já explorada na terceira parte deste relatório.
Ao observarem-se as reuniões e as propostas do G-20, fica evidente que a
Coalizão enfatiza em seu núcleo de ação três precípuos elementos, quais sejam: a
defesa dos PED e o fortalecimento das relações Sul-Sul; o posicionamento de
contraponto em relação aos PD e, por fim, a manutenção do multilateralismo na
OMC, estrutura que notadamente favorece a Coalizão.
Uma das diretrizes fundamentais do Grupo é a defesa dos países em
desenvolvimento e o fortalecimento das relações Sul-Sul no intuito de angariar forças
para barganhar com as potências mundiais presentes na OMC. Se Estados Unidos e
União Européia são potências políticas e econômicas, também são profundamente
dependentes das exportações agrícolas dos PED. Nesse sentido, Celso Amorim,
Ministro das Relações Exteriores do Brasil, analisa que:
Além de sua contribuição técnica e política, o G-20 foi instrumento central na
modificação do paradigma negociador da OMC, cujo processo decisório era,
até então, marcado por consultas e entendimentos limitados a um pequeno
grupo de países desenvolvidos. Uma das características centrais da atuação
do G-20 é justamente aumentar a transparência nas deliberações e promover
a participação dos países em desenvolvimento nas instâncias de tomada de
decisão. 68
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Dessa forma, observa-se que o G-20, mesmo sendo composto, ao longo de sua
existência, por uma média de 20 membros (o número de membros variou entre os anos
de 2003 a 2006), sempre procurou, em suas reuniões, dialogar com outras coalizões,
como o G90, as PMDRs, o G-33, o GRUPO, AFRICANO, a ACP, o CARICOM, o
Grupo de Cairns, o Grupo das Economias Pequenas e Vulneráveis, o NAMA 11, o C-4,
entre outros69. Como fruto deste diálogo, o G-20 passou a expor em suas propostas a
necessidade de uma implementação efetiva do Tratamento Especial e Diferenciado
(S&D) para os PED, no intuito de estes poderem participar ativamente das negociações
agrícolas da OMC, as quais deveriam “levar em conta suas necessidades de
desenvolvimento, incluindo segurança alimentar e desenvolvimento rural.”70
A elaboração de pareceres e propostas alvos de discussão e de análise dos
membros do Grupo e dos representantes de outras coalizões, os quais, frequentemente,
participavam das reuniões de Cúpula do G-20, passou a ser um fator que fortalecia a
sociabilização dos PED em geral. Entre 2003 e 2006, o G-20 passou a ser o principal
interlocutor entre as nações ricas e pobres no referente às negociações agrícolas da
OMC, fato que lhe conferiu um status de prestígio dentro da Organização.
Kamal Nath, Ministro do Comércio e Indústria da Índia, observa que:
Simultaneamente, o G-20 estendeu a mão para outros países em
desenvolvimento, contribuindo para a promoção de suas necessidades
fundamentais de segurança alimentar, segurança dos meios de vida e
desenvolvimento rural, mediante a defesa de tratamento especial e
diferenciado para países em desenvolvimento - significativo e efetivo - em
todos os aspectos das negociações. A agricultura é uma das principais fontes
de sobrevivência para os países em desenvolvimento, o que torna imperativo
para os governos desses países mitigar os riscos das flutuações dos preços
globais e de surtos de importações para seus pequenos e vulneráveis
produtores. Famílias de baixa renda e carentes de recursos têm pouca
capacidade de se proteger contra esses riscos. Países em desenvolvimento
devem ser capazes de promover preços estáveis e rentáveis para os
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produtores domésticos, de forma a aumentar a produtividade e gradualmente
reduzir sua dependência da agricultura de baixa produtividade.71

O G-20 passou a assumir o que chamamos de “custos de ação coletiva” das
negociações agrícolas na OMC, ou seja, no intuito de representar uma classe, uma
posição, ou um conjunto de interesses dos chamados PED, o Grupo ampliou suas
estratégias de negociação e suas demandas iniciais, tendo em mente que isso poderia
postergar o prazo para o alcance dos seus objetivos. No entanto, passou a atuar com
mais força política, credibilidade e legitimidade dentro da Instituição, uma vez que não
falava somente em nome de seus membros, mas também, em nome dos PED e de países
mais desfavorecidos, ambos maioria na OMC.
À medida que ampliava seus interesses e atuava como representante dos PED, o
G-20 buscava mais que a consolidação do mandato de Doha, buscava uma estrutura
institucional mais transparente e justa no processo de tomada de decisões. Buscava a
contínua inserção dos países que recentemente aderiam à Instituição e, por fim, buscava,
através de interesses convergentes em agricultura, fortalecer a cooperação Sul-Sul no
âmbito multilateral da Organização.
Em 2003, durante a Reunião Ministerial do Grupo em Brasília, o presidente do
Brasil Luís Inácio Lula da Silva assim enfatizava:
O G-20 busca uma combinação equilibrada entre a agricultura familiar e o
agronegócio, entre os interesses sociais e empresariais. Para os países em
desenvolvimento, equilibrar essa equação é fundamental e indispensável em
qualquer discussão comercial. Precisamos de um comércio internacional
verdadeiramente aberto e equilibrado. Não podemos abrir mão da promoção
do desenvolvimento com justiça social. [...] A demonstração de engajamento
que o G-20 está dando nas negociações da Rodada Doha é motivo de
satisfação e orgulho para todos os seus integrantes. Certamente, este é o
sentimento do meu país. Estamos certos de que nossa articulação inspirará
outras nações. E não só para a defesa de interesses comuns em fóruns
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internacionais,

mas
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para

o

nosso
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especialmente para a intensificação do comércio Sul-Sul.

recíproco,
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Como se pode observar ao analisarmos os resultados das reuniões, diversas
vezes o S&D foi lembrado pelo Grupo como parte integral de qualquer acordo que
viesse a ser consolidado. Além disso, diversos elementos de convergência Sul-Sul,
potencialmente vistos como estratégias de ação conjunta ou mesmo interesses
complementares ( por exemplo, entre G-20 e Grupo Africano em 2003) eram citados
como diretrizes de ação do Grupo nas negociações agrícolas da OMC.
Outro fator que perpassa as propostas e os resultados das Reuniões do Grupo diz
respeito à posição de contraponto que este dispõe em relação aos países desenvolvidos
dentro das negociações agrícolas da OMC. Desde a V Conferência Ministerial da OMC
em Cancún, em 2003, esse tipo de ação se consolidou como a raison d´être da coalizão,
uma vez que a oposição do Grupo a um acordo agrícola proposto por EUA-UE gerou
tanto um impasse nas negociações da época, quanto uma reconfiguração das propostas e
um novo contexto de negociação, mais complexo, transparente e eqüitativo.
Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores do Brasil, em 2006, durante a
Reunião do G-20 no Rio de Janeiro, período em que as negociações agrícolas
começavam a entrar em colapso, assim analisava:
Não aceitaremos a saída fácil de retroceder face às divergências ou de reduzir
o nível de ambição. Muito menos aceitar resultados desequilibrados que mais
uma vez penalizem os países em desenvolvimento.
Todos sabemos que as distorções e restrições impostas pelos países ricos em
agricultura são elemento central do impacto negativo que aflige o comércio
internacional. Esta foi a razão do nascimento do G-20 e da continuidade de
sua luta.
No curso da Rodada, o G-20 vem atuando de modo relevante e eficaz, com
legitimidade, solidez técnica e realismo, sobretudo em momentos críticos. Na
Conferência Ministerial de Cancún, o G-20 se opôs a um acordo bisonho,
incapaz de modificar a face do comércio agrícola mundial.
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No pós-Cancún, o Grupo foi co-artífice da movimentação que culminou no
“Acordo-Quadro de Julho” de 2004. Mais à frente, apresentou propostas que
são hoje referência para a conclusão das negociações em agricultura. 73

Quando se verifica os focos de atuação do G-20 (Apoio interno, Subsídios à
exportação e Acesso a mercados) e as propostas que os corroboram, têm-se uma clara
configuração de como o Grupo agrega à sua estratégia de ação elementos ideológicos de
uma classe (PED) que vai de encontro à outra (PD).
Mesmo com a melhora significativa no que tange ao problema dos subsídios às
exportações74, ficou clara, durante esses últimos 4 anos, toda divergência entre as
nações desenvolvidas (leia-se protecionistas) e o G-20, que representava, em diversas
propostas (produtos sensíveis, Medidas Agregadas de Apoio, Acesso a Mercados, entre
outras) interesses não somente do grupo, mas dos PED em geral.
Certamente 2005 foi o ano em que tais divergências se tornaram mais latentes,
uma vez que o G-20 apresentava diversas propostas referentes ao pilares estratégicos da
negociação, as quais se chocavam com os interesses dos EUA e UE. Os principais
embates político-econômicos deram-se em três setores principais: reduções tarifárias,
uma vez que a média de corte proposta pela EU era vista como insuficiente pelo G-20;
acesso a mercados, o qual tinha como principal entrave às negociações a necessidade
da definição de cortes e faixas de produtos comercializáveis e, por fim, subsídios
internos à produção, um dos setores que mais afeta as economias agrícolas dos PED,
já que

tais incentivos causam enormes distorções no comércio internacional,

inviabilizando a produção dos países menos desenvolvidos75.
Em discurso realizado na Sexta Conferência Ministerial da OMC, em 2005, o
Ministro das Relações Exteriores do Brasil observou que:
É amplamente reconhecido que o sistema multilateral de comércio
sofre de um déficit de desenvolvimento. O lançamento da Agenda de
73
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Desenvolvimento de Doha, quatro anos atrás, constitui reconhecimento desse
fato. Em grande medida, o déficit de desesnvolvimento resulta da
insuficiência das regras aplicáveis à agricultura quando comparadas a outras
atividades econômicas. O “déficit” agrícola agrava o “déficit” de
desenvolvimento. Durante um tempo, mesmo depois do lançamento da
Rodada de Doha, os países desenvolvidos tentaram camuflar essas realidades.
Eles tentaram vender ao resto do mundo uma rodada “pechinchada”. Em
Cancún, os países em desenvolvimento tiveram de elevar sua voz contra tal
estratégia. Eles foram firmes contra um acordo minguado que nem mesmo
arranharia as estruturas de privilégios e injustiças incorporadas ao comércio
mundial, especialmente em agricultura. Os países em desenvolvimento da
África, da Ásia e da América Latina representam a maioria da população
rural do mundo e uma parcela substancial do comércio internacional de
produtos agrícolas. Muitos deles conjugaram seus esforços para criar o G-20,
que inclui grandes países exportadores agrícolas, países que dependem da
agricultura familiar e países menos desenvolvidos, todos com um objetivo
comum: a erradicação das práticas que distorcem o comércio agrícola.
Os subsídios e as barreiras nos países desenvolvidos deprimem os preços,
deslocam a produção e ameaçam a subsistência nas nações em
desenvolvimento. É precisamente aqui onde a reforma é mais necessária e
mais urgente. Os países ricos não podem esperar receber pagamento por
fazerem aquilo que já deveriam ter feito há muito tempo. Após tantos anos –
devo dizer décadas ou séculos? – resquícios do feudalismo têm sobrevivido
lado a lado com outras formas de privilégios inaceitáveis. Os países pobres
não podem esperar por mais vinte anos para ver uma verdadeira reforma no
comércio agrícola. O momento de agir é agora.76

Um outro fator de destaque passível de análise quando observamos a cronologia
do G20, dentro do contexto negociador agrícola da OMC, é a defesa que o grupo realiza
pela manutenção da estrutura multilateral da Organização como meio de ação principal
para suas reivindicações. Tanto em propostas quanto nos pareceres das Reuniões, o
Grupo alerta para necessidade de aperfeiçoar o multilateralismo, único meio efetivo
para um comércio mundial mais igualitário e menos distorcivo. Além disso, faz menção
à importância do Sistema Geral de Preferências (SGP)77, porém sempre lembrando que
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somente concessões dos PD aos PED não acabarão com a dependência econômica que
estes têm em relação àqueles. Desse modo, somente através de reformas efetivas na
estrutura legal de alguns temas que regem o comércio internacional, as disparidades e
assimetrias econômicas poderão ser combatidas permitindo que se constitua uma
estrutura multilateral mais justa e igualitária.
Todas as propostas que o G-20 realizou, bem como a maioria dos pareceres das
Reuniões do Grupo são entregues aos Estados-Membros da OMC. A atuação do Grupo
foi fundamental para a implementação do Acordo-Quadro em Julho de 2004, o qual teve
como objetivo proporcionar algumas mudanças em relação aos principais elementos da
agenda da negociação agrícola da OMC. O G-20 não procurou acordos bilaterais com os
PD, pelo contrário, concatenou interesses quanto às propostas dos PED meses antes do
fechamento do Acordo-Quadro de 2004.
Nesse sentido, o foco de atuação do Grupo foi, e continua sendo, totalmente prómultilateralismo, ou seja, visa transparência nas negociações e fechamento de acordos
que possam representar interesses da grande maioria dos membros da OMC, sejam eles
PD ou PED. Foi assim em 2004, quando o Non-group 5, formado por Austrália, Brasil,
EUA, Índia e União Européia tentaram com tal o Acordo desbloquear as negociações
em 3 temas fundamentais: agricultura, bens não-agrícolas e serviços.
Dessa forma, o G-20 apresentou propostas referentes ao seu tripé de negociação
agrícola (Apoio Interno, Subsídios às exportações e Acesso a Mercados), e conseguiu
galgar alguns importantes passos na época. No que se refere ao apoio interno, foram
acordadas algumas medidas que aumentavam a transparência na aplicação dos apoios
relativos às caixas de subsídios78, bem como a Revisão do Artigo 6.5 sobre Agricultura
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da Rodada Uruguai, referente à Caixa Azul. No tema subsídios às exportações, acordouse que tais subsídios seriam eliminados em um prazo de 10 a 12 anos. Em relação ao
acesso a mercados, firmou-se um acordo que possibilitaria um corte substancial e
proporcional em todas as tarifas mais altas, bem como o aumento substancial do acesso
a mercados a diversos produtos79.
Tal Acordo significou muito para o G-20 e em geral para os PED, uma vez que
possibilitou nortear diversos fatores entravados anteriormente nas negociações
agrícolas. Mesmo com a posterior paralisação das negociações em 2006, o Acordo
proporciona legitimidade às ações Grupo caso haja uma retomada nas negociações, uma
vez que foi implementado pelos principais países da Instituição e aprovado pelo
Conselho Geral da OMC.
Dessa forma, fica evidente que a estrutura multilateral da OMC favorece a
atuação do G-20, proporcionando-lhe mais legitimidade e credibilidade em suas ações,
razão pela qual o Grupo enfatiza a necessidade de aperfeiçoar tal estrutura e promover,
cada vez mais, a adesão de novos membros a ela.
O Presidente do Brasil Luís Inácio Lula da Silva, em um discurso realizado em
2003 na Reunião Ministerial do G-20 em Brasília, assim referiu-se ao tema:
Graças à nossa reunião, a voz do G-20, além de se fazer ouvir na OMC,
ganha ressonância em todos os debates sobre o aperfeiçoamento do
multilateralismo. São muitos os nossos aliados, inclusive no mundo
desenvolvido, onde um número crescente de organizações e interlocutores
não-governamentais apóia o nosso trabalho e se associa às nossas
plataformas. 80

Outros fatores são passíveis de análise, como, por exemplo, a evolução técnica
das propostas e das Reuniões do Grupo. Se em 2003 o G-20 ainda era visto como uma

79

Para uma melhor abordagem sobre o Acordo-Quadro de julho de 2004, ver: PRESSER, Mario
Ferreira: Um Breve Guia para o Acordo-Quadro Firmado na OMC em 1º de Agosto. Economia Política
Internacional - Análise Estratégica, CERI/IE/UNICAMP, v. 2, p. 38-46, 2004. Disponível on-line em
http://www.eco.unicamp.br/asp-scripts/boletim_ceri/boletim/boletim2/06-Presser.pdf.
Acesso
em
23/11/2007
80

G-20 e a OMC: Comunicados e Documentos. – Brasília: Ministério das Relações Exteriores, Fundação
Alexandre de Gusmão, 2007. pg. 68.
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promessa, um ator gigante em números, porém com duvidosa representação política,
com o passar do tempo o Grupo passaria a participar ativamente do processo de
negociação agrícola da Organização. Fosse apresentando diversas propostas, sobre os
mais variados temas, à OMC, fosse organizando reuniões que contavam com a
participação ativa de um número crescente de representantes de PED, o Grupo impôs
seu ritmo, seus valores e seus interesses na mesa de negociações. Talvez seja por isso
que elas estejam paradas há mais de um ano e só agora, em finais de 2007, possam
voltar a ser discutidas. O fato é que, ao analisarmos a evolução das propostas e da
dinâmica de sociabilização entre os membros da Coalizão, têm-se claramente um
panorama da sua importância para um comércio internacional menos distorcivo e menos
prejudicial aos interesses dos PED.
O tripé de negociação continua o mesmo, porém agora embasado em propostas
firmes e demandas consistentes pela reforma nos acordos sobre Agricultura. O
multilateralismo e a defesa dos PED são a bandeira do G-20. As propostas que
demonstram iniciativas por mudança, bem como as reuniões que as aperfeiçoem
gradualmente, são importantes elementos do modus operandi da Coalizão. No intuito de
clarificarmos ainda mais tal quadro de ação do G-20 apresentam-se abaixo duas tabelas
explicativas, sendo a primeira referente à Cronologia de ação do Grupo, e, a segunda,
referente às Propostas que a Coalizão apresentou no decorrer de sua existência.
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CONSIDERACÕES FINAIS

“De pouco vale sermos convidados para a sobremesa no banquete dos poderosos”
Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente do Brasil, acerca dos impasses da questão agrícola na conclusão da
Rodada de Doha da OMC. Tal declaração foi realizada em outubro de 2007 na reunião do Fórum IBSA
(Brasil, África do Sul e Índia).81

Como vimos até aqui, os principais exemplos de cooperação interestatal ocorrem
sob a forma de coalizões internacionais. Estas, por sua vez, operam, na maioria das
vezes, permeadas por um engendramento institucional formal, representado
materialmente pelas Organizações Internacionais.
No caso do G-20, a coalizão procurou operar sob os ditames institucionais da
OMC, haja vista a necessidade de aliar às suas reivindicações específicas preceitos que
as corroborem e que as legitimem. Em outras palavras, esse exemplo de cooperação
entre PED, quando cerceada por um ambiente multilateral, apresentou maior
legitimidade de ação e de mobilização político-ideológica. O G-20 reflete na prática a
conjunção de diversos elementos resultantes de uma interação que há tempos acontece
no cenário econômico internacional, como por exemplo, a consistente e crescente troca
comercial entre países emergentes, como mostra o gráfico abaixo82 :

81

Fonte: Jornal Folha de São Paulo. 18/10/2007 Pág. B14

82

Fonte: Jornal Folha de São Paulo. 02/09/2007 Pág. B4.
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Tal fator explicitado acima, aliado a outros, como, por exemplo, o ônus das
distorções resultantes da prática indevida do comércio internacional recair, em grande
parte, sobre os PED, constituem-se como estruturas identitárias que potencializam a
ação dos países do Sul de forma conjunta. Contudo, tal ação conjunta enfoca a
regulamentação das práticas comerciais agrícolas internacionais, no que tange a
diversos elementos técnicos, como subsídios à exportação por parte dos PD, ajuda
doméstica, barreiras tarifárias, entre outros.
Esta junção de elementos cognitivos, de ação e de ideal terceiro-mundista, com
objetivos específicos de atuação, como o tema agrícola, agregados ao plano institucional
em que opera o grupo, proporciona ao G-20 um papel de destaque coalizacional no
cenário político-econômico mundial. Um papel que reflete o propósito de nãosubmissão dos PED ao PD e que dá sobrevida ao ideal de mudança e reforma
institucional em relação à principal agência regulamentadora do comércio internacional,
qual seja a OMC. Portanto, busca-se através do diálogo e da barganha fornecer
elementos essenciais que visam uma prática mais justa do comércio internacional.
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CRONOLOGIA DA ATUAÇÃO DO G-20

REUNIÃO MINISTERIAL DO
G-20i

PAUTA / OBJETIVOS

RESULTADOS

- Apresentar, na V Conferência Ministerial da OMC,
realizada entre os dias 10 e 14 de setembro de 2003, uma
proposta efetiva que vise combater as distorções no comércio
interna-cional agrícola, provocadas, sobretudo por me-didas
econômicas advindas dos países desenvolvidos (PD).

- Elaboração da Proposta-Quadro (WT/MIN
(03)/W/6), que se baseia em três pilares
fundamentais, e que se tornaram, ao longo do
tempo, a bandeira de atuação do G-20 :

LOCAL / DATA
Cancun, México
9 de setembro de 2003

- Discutir a inegável relação entre agricultura e
desenvolvimento, no intuito de anexar à carta-proposta um
arcabouço de medidas que trabalhem em prol de um comércio
agrícola mais justo e eqüitativo.
- Incorporar à proposta preocupações legítimas relativas ao
desenvolvimento dos países em desenvolvimento (PED), bem
como estabelecer o modo de atuação destes no que concerne à
reforma agrícola. Nesse sentido, a participação dos PED
ocorreria sob as premissas do princípio do Tratamento
Especial e Diferenciado contido na Declaração de Doha.

I)

Cortes substanciais ao apoio interno
distorcivo por parte dos PD.

II)

Eliminação
dos
subsídios
à
exportação e estabelecimento de
regras mais estreitas sobre créditos à
exportação e ajuda alimentar.

III)

Aumento substancial em acesso a
mercados através de cortes tarifários
mais profundos e da eliminação de
salvaguarda especial para os PD.

- Operacionalização efetiva do tratamento
especial e diferenciado nas negociações, para
que os PED possam se beneficiar da
liberalização do comércio agrícola, bem como
aliar desenvolvimento rural à segurança
alimentar.

Brasília, DF - Brasil
12 e 13 de dezembro de 2003

- Intercambiar opiniões entre os países-membros do Grupo.

- O Grupo manteve um diálogo positivo tanto
com
Pascal
Lamy
quanto
Supachai
- Coordenar posições sobre como prosseguir nas negociações Panitchipakdi sobre as respectivas posições em
agrícolas e como obter avanços na Rodada Uruguai.
agricultura, chegando a coordenar novos
- Discutir as questões referentes ao panorama das negociações enfoques para alcançar progressos nas

agrícolas da Rodada Doha com Supachai Panitchipakdi e
Pascal Lamy, à época Diretor-Geral da OMC e Comissário da
União Européia para o Comércio, respectivamente. Ambas as
autoridades compareceram a Reunião Ministerial do G-20 em
Brasília.

negociações agrícolas da Rodada Doha.
- Os Ministros reiteraram a importância que
atribuem à OMC e ao sistema de regras
multilaterais, além de defenderem uma efetiva
liberalização e reforma do comércio agrícola.
- Os Ministros tomaram nota da Declaração do
Cairo, adotada por ocasião da Reunião MiniMinisterial dos países Africanos, em que
reconhecem
existir
grandes
áreas
de
convergência entre o Grupo Africano e o G-20.
Dessa forma foi observado que se deveria
perseguir uma cooperação mais estreita entre os
dois Grupos.
- Adoção de algumas diretrizes de atuação do
Grupo, todas relacionadas aos PED:
I)
II)
III)

Eliminação de práticas que distorcem o
comércio e a produção agrícolas
Busca de um aumento substancial de
acesso a mercados
Desenvolvimento rural, segurança
alimentar e/ou necessidades de
subsistência dos agricultores nesses
países.

- Além de enfatizarem sua disposição para
retomar as conversações nos organismos
negociadores, os Ministros informaram que o
único caminho exitoso para se promover um
resultado consistente nas negociações seria
estabelecer uma base justa para s negociações,
que não predetermine seu resultado, nem
implique redução no nível de ambição do

mandato de Doha.
-Os Ministros instruíram seus representantes em
Genebra, Suíça, a desenvolver um Programa de
Trabalho para o Grupo baseado nas discussões
em Brasília e no comunicado expedido pelo
Grupo após o fim da reunião.

São Paulo, SP – Brasil
12 de junho de 2004

- Discutir a elaboração de propostas para um possível
consenso em torno de um acordo-quadro para as negociações
agrícolas até o final de julho de 2004.
- Implementar diálogos construtivos com as delegações de
outros PED, sobretudo por conta da XI UNCTAD, que
ocorreu no mesmo período na cidade de São Paulo, e que
contava com representantes de diversos grupos como o G-90
e o Grupo de Países de Menor Desenvolvimento Relativo
(PMDRs)ii.

- Elaboração, em 7/05/2004, de um Comunicado
do Grupo (TN/AG/GEN/9), o qual foi,
posteriormente, entregue às delegações dos
estados-membros da OMC. Tal Documento
visava apontar para a premente necessidade de
mudanças no que tange ao acesso aos mercados
dos PD, sobretudo por meio de reformas nas
legislações tarifárias e de proteção de “produtos
sensíveis”.
- Os Ministros reiteraram a manutenção do nível
de ambição do mandato de Doha, o qual
permaneceu como princípio orientador das
negociações. Dessa forma, foi definido que
qualquer acordo-quadro deveria ser coerente
com a Rodada do Desenvolvimento de Doha,
devendo estabelecer modalidades capazes de
assegurar reduções substanciais no apoio interno
distorcivo ao comércio, incremento substancial
no acesso a mercados, eliminação progressiva de
todas as formas de subsídios à exportação e
tratamento especial e diferenciado operacional
que levem em conta a segurança alimentar e de
meios de vida e as necessidades de
desenvolvimento rural.

- Analisar, dentro do contexto das negociações, interesses
essenciais à economia dos PED, PMDRs, países em
desenvolvimento importadores líquidos de alimentos e
membros que recentemente aderiram à OMC, como, por
exemplo, questões relativas ao tratamento especial e
diferenciado e ao sistema geral de preferências.
- Os Ministros reafirmaram a importância da
OMC e do sistema multilateral de comércio

embasado em regras consistentes e expuseram a
dificuldade da verdadeira liberalização do
comércio agrícola causada, sobretudo por
barreiras e distorções.
- Os Ministros, com vistas a negociar uma data
final para a eliminação progressiva de todas as
formas de subsídios às exportações, fizeram
menção à necessidade de se estabelecer, de
forma precisa, efetiva e operacional, um
calendário e as disciplinas a serem discutidas
entre as partes negociantes.
- Os Ministros enfatizaram que para alcançar
redução substancial dos subsídios internos, deve
haver cortes profundos no total global do apoio
distorcivo ao comércio, o que requer, entre
outros ponto, clareza a respeito do ponto de
partida para os compromissos de redução na
caixa azul.iii
- Os Ministros reafirmaram sua solidariedade
com os países da África Central e Ocidental
produtores de algodão e clamaram por uma
solução, com urgência, para o problema do
algodão, em benefício dos PED produtores.
- Os Ministros expressaram sua crença
compartilhada de que a intensificação do
comércio Sul-Sul deveria receber consideração
prioritária por todos os membros do Grupo.
- Aprimoramento da proposta do dia 28/05/2004
em relação às modalidades que seriam
posteriormente negociadas no Acordo-Quadro iv
da OMC (WT/L/579).

Nova Delhi – Índia
18 e 19 de março de 2005

- Aprofundar as discussões técnicas sobre a Rodada Doha
- Impulsionar as discussões preparatórias para a Sexta
Reunião Ministerial em Hong Kong, China.
- Coordenar junto aos representantes de outros Grupos de
PED como o G-33, Grupo Africano, Grupo da África –
Caribe – Pacífico (ACP), CARICOM e PMDRsv, todos
presentes a reunião, posições diversas e diretrizes de ação em
âmbito multilateral.

Bhurban, Paquistão
9 e 10 de setembro de 2005

Genebra, Suíça
Outubro e Novembro de 2005

Hong Kong, China
13 de dezembro de 2005 vi

- Fomentar uma discussão construtiva acerca dos principais
pilares temáticos de atuação do Grupo, quais sejam: Apoio
interno, subsídios à exportação, acesso a mercados e
tratamento especial e diferenciado.
- Avaliar o status das negociações realizadas na Reunião
Ministerial informal da OMC em Dalian, China, realizada em
12 de julho de 2005, além de coordenar a posição negociadora
do Grupo frente à próxima Reunião Ministerial da OMC, que
ocorreria em Hong Kong em dezembro de 2005.
- Incrementar propostas sobre os principais pilares da
negociação do Grupo e articular o diálogo com outros grupos
de PED.
- Tratar da disposição em face da relutância dos países desenvolvidos em apresentar propostas condizentes com o
nível de ambição da Rodada Doha.
- Trabalhar, conjuntamente com outros Grupos de PED, para a implementação de uma proposta concreta referente aos
pilares das negociações agrícolas da OMC.

Genebra, Suíça
29 de junho de 2006

- Avaliar os progressos nas negociações da Rodada Doha e - Os Ministros do G-20 constataram que:
discutir o desafio de se chegar a modalidades plenas em
1) Apesar do sério engajamento em Hong Kong,
agricultura nas próximas semanas.
um resultado consistente para as negociações
- Buscar avanços para os assuntos deixados pendente na agrícolas ainda não está à vista em razão da
Reunião em Hong Kong, uma vez que questões substantivas resistência dos países desenvolvidos em reformar
suas políticas agrícolas e abrir seus mercados às
permaneciam sem solução.
exportações
agrícolas
de
países
em
desenvolvimento.
2) É necessário avançar, de modo pragmático e
efetivo, em disciplinas sobre ajuda alimentar,
empresas estatais exportadoras e créditos à
exportação de forma a se obter paralelismo em
todas as formas de subsídios à exportação.
3) Disciplinas aprimoradas de monitoramento e
supervisão são também parte fundamental de um
resultado em agricultura..

Rio de Janeiro, Brasil
9 de setembro de 2006

- Um comunicado conjunto foi expedido em 1º
de julho de 2006 pelo G-20, G-33, Grupo ACP,
PMDRs, Grupo Africano, Economias Pequenas e
Vulneráveis, NAMA 11, C-4 e CARICOMvii,
com o objetivo de expor a necessidade de se
alcançarem
resultados
consistentes
nas
negociações agrícolas, sobretudo em favor dos
PED.
- Restabelecer o diálogo entre as partes, de modo a encontrar - Paralisação das negociações da “Agenda para o
caminhos que levassem à superação do impasse evidenciado Desenvolvimento” de Doha.
na última tentativa de negociação entre os ministros do G-6
(EUA, UE, Brasil, Índia, Austrália e Japão) em 23/07/2006 na - Discussão de temas referentes aos pilares da
cidade de Genebra, Suíça.
negociação agrícola entre os Ministros do G-20 e
Chefes da delegação de outros grupos de PED.
- Essa Reunião contou com representantes dos EUA, UE,

Japão, bem como do Diretor-Geral da OMC Pascal Lamy. Do
lado dos PED, compareceram à Cúpula representantes do
Grupo Africano, C-4, ACP,G33 e PMDRs.

PROPOSTAS DO G-20

DATA

PROPOSTA

04.Set.2003

AGRICULTURE – FRAMEWORK PROPOSAL

28.Mai.2004

G-20 PROPOSAL ON A FRAMEWORK FOR
ESTABLISHING MODALITIES IN
AGRICULTURE: MARKET ACCESS

Jun.2005

5.Jul.2005

G-20 PROPOSAL – REVIEW AND
CLARIFICATION OF GREEN BOX CRITERIA
G-20 DRAFT ELEMENTS FOR DISCUSSION ON
DOMESTIC SUPPORT: REDUCTION IN AMS

OBJETIVOS

Contrapor a proposta dos EUA e UE em Cancún. A
proposta do Grupo propunha mudanças em 3 pilares
fundamentais das negociações agrícolas, quais sejam:
Apoio Interno, Acesso a Mercados e Subsídios às
exportações.
Proposta com os principais elementos de acesso a
mercados para um acordo-quadro. Os principais itens
da proposta se relacionam a uma possível fórmula de
redução tarifária, bem como a dispositivos efetivos de
tratamentos especial e diferenciado, por exemplo, um
mecanismo especial de salvaguarda e produtos
especiais para PED.
Promover mudanças relacionadas à “Caixa Verde”, no
intuito de inviabilizar ao máximo as distorções
comerciais no tangente à produção e apoio doméstico..
Proposta de redução das Medidas Agregadas de Apoio
sobre diferentes bandas (setores).

G-20 DRAFT ELEMENTS FOR DISCUSSION
BLUE BOX
5.Jul.2005

Apresentar mudanças referentes à “Caixa Azul” para
que esta seja usada como um instrumental real de
reforma, viabilizando novas formas de apoio nãodistorcivas do comércio internacional.
Apresenta itens relacionados a fórmula de redução
tarifária, um dos pilares para a discussão sobre acesso
a mercados

7.Jul.2005

G-20 PROPOSAL – ELEMENTS FOR DISCUSSION
ON MARKET ACCESS

7.Out.2005

G-20 PROPOSAL FOR THE ESTABLISHMENT OF
PRODUCT-SPECIFIC CAPS IN AMS.

Estabelecimento de tetos a produtos específicos na
Medida Agregada de Apoio (AMS).

G-20
ARTICLE 12.1 – EXPORT PROHIBITIONS AND
RESTRICTIONS (PARAGRAPH 50)

Apresenta medidas relacionadas ao fortalecimento das
disciplinas sobre proibição de exportações e restrições
permitidas ao amparo do Artigo 12.1 do Acordo sobre
Agricultura.
Promover uma futura discussão acerca da atuação das
STEs tanto em países desenvolvidos quanto em
desenvolvimento.

07.Out.2005

08.Out.2005

G-20
MAINTAINING THE SPECIAL STATUS OF
EXPORTING STEs (STATE TRADING
ENTERPRISES) IN DEVELOPING COUNTRIES

12.Out.2005

G20 PROPOSAL ON DOMESTIC SUPPORT

12.Out.2005

G-20 PROPOSAL ON MARKET ACCESS

Combinando elementos como cortes, disciplina e
monitoramento, a Proposta apresenta algumas medidas
que atuam no intuito de reduzir o apoio doméstico
distorcivo, que ocorre principalmente através da
Medida Agregada de Apoio (AMS).
O Grupo realiza algumas considerações sobre a
necessidade da efetivação de uma Fórmula de Redução
tarifária com corte linear sobre bandas e apresenta uma
tabela indicativa de tais cortes. Além disso, enfatiza
que o tratamento Especial e Diferenciado para PED é
parte integral de todos os elementos da negociação.

14.Out.2005

19.Out.2005

SOME GUIDELINES FOR TROPICAL AND
PRODUCTS OF PARTICULAR IMPORTANCE
TO THE DIVERSIFICATION OF PRODUCTION
FROM GROWING OF ILLICIT NARCOTIC
CROPS
G-20 PROPOSAL ON SENSITIVE PRODUCTS:
SELECTION AND TREATMENT

19.Out.2005

IMPROVING MONITORING AND
SURVEILLANCE MECHANISMS

20.Jun.2007

IMPROVING MONITORING AND
SURVEILLANCE MECHANISMS

Estabelece 5 diretrizes para a implementação de
acordos entre PD e PED no que tange à liberalização de
produtos agrícolas tropicais e à programas de
diversificação da produção em PED que sofrem com o
aumento do cultivo de culturas ilícitas.
Estabelece critérios para a adoção transparente e efetiva
de medidas relacionadas à seleção e ao tratamento de
produtos sensíveis tanto em PD quanto em PED.
O Documento apresenta uma tabela que contempla a
operacionalização consistente e efetiva, segundo o
Grupo, de um sistema de monitoramento e vigilância
das regras acordadas em Agricultura.
O Documento reafirma a importância de um efetivo
sistema de monitoramento e
vigilância para o
cumprimento das regras acordadas em Agricultura na
OMC, além de apresentar novas propostas referentes ao
tema, como, por exemplo, a criação de um Sub-Comitê
de Monitoramento e Vigilância, uma revisão anual das
políticas agrícolas dos membros e a conformidade
destas com os seus compromissos, um Relatório sobre a
implementação dos Acordos, entre outros.

Fontes:
www.wto.org Acesso em 26/11/2007
Agtrade Policy, Resources on agriculture trade: WTO documents. Em: http://www.agtradepolicy.org/page/resource/wto.htm Acesso em: 26/11/2007

G-20, PROPOSALS. Em: http://www.g-20.mre.gov.br/proposals.asp Acesso em 26/11/2007
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As principais fontes consultivas para execução deste trabalho são: www.g-20.mre.gov.br e O G-20 e a OMC: Comunicados e Documentos. – Brasília: Ministério das Relações
Exteriores, Fundação Alexandre de Gusmão, 2007.
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G90: África do Sul, Angola, Antígua e Barbuda, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Cambódia, Chade, Costa do Marfim, Cuba, Djibouti,
Dominica,Egito, Fiji, Gabão, Gâmbia, Gana, Granada, Guiana, Guiné, Guiné Bissau, Haiti, Ilhas Maurício, Ilhas Salomão, Jamaica, Lesoto, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mali,
Marrocos, Mauritânia, Mianma, Moçambique, Namíbia, Nepal, Niger, Nigéria, Papua Nova Guiné, Quênia, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, República do
Congo, República Dominicana, Ruanda, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, Senegal, Serra Leoa, Suazilândia, Suriname, Tanzânia, Togo, Trinidad e Tobago,
Tunísia, Uganda, Zâmbia, Zimbábue.
PMDRs (Least – Developed Countries – LDCs): Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambódia, Chade, Djibouti, Gâmbia, Guiné, Guiné Bissau, Haiti, Ilhas Salomão,
Lesoto, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mali,Mauritânia, Mianma, Moçambique, Nepal, Níger, República Centro-Africana, República do Congo, Ruanda, Senegal, Serra Leoa, Tanzânia,
Togo, Uganda, Zâmbia.
Em: ONUKI, Janina; PAULO, Cinthia Konishi. Coalizões Sul-Sul: Mapeamento, Tipologia e Estratégias. Oliveira, A. e Onuki, Janina (orgs.). Coalizões Sul-Sul e negociações
multilaterais. O papel dos países intermediários e o caso IBSA. São Paulo: M. Alternativa, 2007.
iii

No intuito de limitar a política de subsídios agrícolas, a OMC adotou um sistema de “caixas de subsídios”, sendo que cada caixa indica o tipo de subsídio praticado (não-distorcivo, pouco
distorcivo, altamente distorcivo), além de indicar o seu grau de operacionalidade (limitados ou não-limitados) .
Segundo o analista Mário Ferreira Presser a “Caixa Azul compreende formas de apoio interno capazes de distorcer o comércio internacional, isentas de compromissos multilaterais por
estarem relacionadas a programas de limitação da produção interna, independentemente de serem consideradas pagamento direto aos agricultores. Devem estar atreladas a uma área fixa ou
sobre 85% (ou menos) de um nível-base de produção ou número de animais. O apoio previsto é aceitável, considerado exceção aos apoios internos ligados à produção que estão
compreendidos na caixa amarela. Atualmente, apenas a Eslovênia, Islândia, Japão, Noruega, República Eslovaca e União Européia utilizam este tipo de apoio interno”. A “Caixa Amarela
compreende as políticas de apoio interno capazes de distorcer o comércio agrícola internacional, sujeitas a limites de uso global de subsídios durante um período de tempo determinado,
assim como a acordos de redução (são autorizadas a adotá-las somente as partes que se comprometerem areduzi-las). São compostas por sistemas de sustentação de preços de mercado e
pagamentos diretos aos produtores. Atualmente (junho/2003), são 34 os membros que utilizam a caixa amarela: África do Sul, Argentina, Austrália, Brasil, Bulgária, Canadá, Chipre,
Colômbia, Coréia, Costa Rica, Croácia, Eslovênia, EUA, Hungria, Islândia, Israel, Japão, Jordânia, Lituânia, Marrocos, México, Moldávia, Nova Zelândia, Noruega, Papua Nova Guiné,
Polônia, República Eslovaca, República Tcheca, Suíça-Liechtenstein, Tailândia, Taipé Chinesa, Tunísia, União Européia e Venezuela.” E a “Caixa Verde é utilizada para qualificar
medidas de apoio interno que supostamente pouco ou não distorcem o comércio agrícola. Está isenta do compromisso de redução, mas não pode estar vinculada a nenhum tipo de garantia
de preços aos produtores. Geralmente, não são direcionados a um produto particular, compreendendo maneiras de manutenção direta da renda dos produtores por meio de pagamentos
diretos dissociados do nível corrente de produção ou preços. São exemplos: assistências a desastres, programas governamentais de pesquisa, extensão rural, infra-estrutura e controle de
pestes e doenças.”
Em: PRESSER, Mario Ferreira: Um Breve Guia para o Acordo-Quadro Firmado na OMC em 1º de Agosto. Economia Política Internacional - Análise Estratégica, CERI/IE/UNICAMP,
v. 2, p. 38-46, 2004. Disponível on-line em http://www.eco.unicamp.br/asp-scripts/boletim_ceri/boletim/boletim2/06-Presser.pdf. Acesso em 23/11/2007
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O Acordo-Quadro de julho de 2004 representou uma grande vitória para o G-20, uma vez que indicava a liderança de Brasil e Índia frente às negociações agrícolas na OMC. Tal
Documento foi firmado pelo Non-Group-5 (Brasil, Índia, União Européia, Estados Unidos e Austrália) durante o mês de julho, sendo finalmente aprovado pelo conselho Geral da OMC no
dia 1º de agosto do mesmo ano. O documento versava sobre temas importantes como Agricultura, Bens não-agrícolas e Serviços. No campo da agricultura Brasil e Índia representaram,
além dos interesses do G-20, uma gama de objetivos a serem perseguidos por todos os PED em temas como: Apoios Internos, Subsídios às exportações e Acesso a Mercados. Para
visualizar o acordo na íntegra: http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/ddadraft_31jul04_e.pdf . Acesso em: 22/11/2007.

v

G-33: Antígua e Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Botswana, China, Coréia do Sul, Costa do Marfim, Cuba, Filipinas, Granada,Guiana, Haiti, Honduras, Ilhas Maurício, Índia,
Indonésia, Jamaica, Madagascar, Moçambique, Mongólia, Nicarágua, Nigéria, Panamá, Paquistão, Peru, Quênia, República do Congo, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e
Nevis, São Vincente e Granadinas, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanzânia,
Trinidad e Tobago, Turquia, Uganda, Venezuela, Zâmbia, Zimbábue.

GRUPO AFRICANO: África do Sul, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Chade, Costa do Marfim, Djibouti, Egito, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné Bissau,
Ilhas Maurício, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mali, Marrocos, Mauritânia, Moçambique, Namíbia, Niger, Nigéria, Quênia, República Centro-Africana, República Democrática do Congo,
República do Congo, Ruanda, Senegal, Serra Leoa, Suazilândia, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia, Zimbabwe.
ACP: Angola, Antígua e Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Chade, Costa do Marfim, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabão, Gâmbia, Gana,
Granada, Guiana, Guiné, Guiné Bissau, Haiti, Ilhas Maurício, Ilhas Salomão, Jamaica, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritânia, Moçambique, Namíbia, Niger, Nigéria, Papua Nova
Guiné, Quênia, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, República do Congo, República Dominicana, Ruanda, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e
Granadinas,
Senegal, Serra Leoa, Suriname, Tanzânia, Togo, Trinidad e Tobago, Uganda, Zâmbia, Zimbábue.
CARICOM: Antígua e Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Jamaica, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vincente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago.
Em: ONUKI, Janina; PAULO, Cinthia Konishi. Coalizões Sul-Sul: Mapeamento, Tipologia e Estratégias. Oliveira, A. e Onuki, Janina (orgs.). Coalizões Sul-Sul e negociações
multilaterais. O papel dos países intermediários e o caso IBSA. São Paulo: M. Alternativa, 2007.
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A Reunião Ministerial do G-20 em Hong-Kong se realizou durante a “ VI Conferência Ministerial da OMC”, ocorrida entre os dias 13 e 18 de dezembro.
Economias Pequenas e Vulneráveis: Barbados, Dominica, Fiji, Granada, Ilhas Maurício, Ilhas Salomão, Jamaica, Lesoto, Papua Nova Guiné, Santa Lúcia, Trinidad e Tobago. Em:
ONUKI, Janina; PAULO, Cinthia Konishi. Coalizões Sul-Sul: Mapeamento, Tipologia e Estratégias. Oliveira, A. e Onuki, Janina (orgs.). Coalizões Sul-Sul e negociações multilaterais. O
papel dos países intermediários e o caso IBSA. São Paulo: M. Alternativa, 2007.

vii

NAMA 11: Argentina, Venezuela, Brasil, Egito, Índia, Indonésia, Namíbia, Filipinas, África do Sul e Tunísia. Em: NAMA 11 Ministerial Communiqué, 29 de June de 2006, Geneva,
Suíça. Disponível on-line em: http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?refID=88375 Acesso em 26/11/2007.
C-4: Benin, Burkina Faso, Chade e Mali. Em: PIA, Maria H. : The Outcome of Hong Kong: Reflections from a gender perspective. IGTN-Geneva Office January 5, 2006 Disponével online em: http://www.e-alliance.ch/media/media-6280.pdf Acesso em 26/11/2007.

