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RESUMO 

 

BUENO, Adriana Mesquita Corrêa. A intersecção das agendas de política externa 
comercial e de cooperação sul-sul para o desenvolvimento: a (não) estratégia 
brasileira para o setor algodoeiro dos países do C4 e do Togo. 2018. 254 f. Tese 
(Doutorado em Ciência Política) – Instituto de Estudos Sociais e Políticos, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. 
 

A tese analisa a intersecção de duas agendas relevantes da Política Externa 
Brasileira: a comercial e a de Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento (CSS-D). 
O Brasil, por meio de uma atuação consistente no campo multilateral da 
Organização Mundial do Comércio (OMC), questionou a política doméstica de 
subsídios ao algodão dos Estados Unidos no âmbito do Dispute Settlement 267. A 
partir da vitória obtida e confirmada pelos diversos painéis do contencioso, o país 
recebeu fundos compensatórios do governo estadunidense que totalizaram pouco 
mais de US$ 800 milhões – dos quais US$ 80 milhões destinaram-se a financiar 
projetos de cooperação técnica em matéria algodoeira com países em 
desenvolvimento. Paralelamente aos esforços na agenda comercial, o país buscou 
fortalecer sua presença no Sistema Internacional por meio da cooperação técnica 
internacional, ao executar diversos projetos em países da África, América Latina e 
Caribe e Ásia. Tendo como estudo de caso os dois projetos desenvolvidos com os 
países do grupo Cotton-4 (Benim, Burquina Faso, Chade e Mali), grupo este 
originado na OMC para combater os subsídios ao algodão dos países 
desenvolvidos, e o Togo, a tese busca responder se houve uma estratégia que 
orientou a confluência de ambas as agendas por meio da análise do processo 
decisório e da participação dos atores domésticos, sobretudo burocracias 
governamentais e setor privado. Além do já mencionado estudo de caso, as 
metodologias utilizadas na realização da pesquisa compreendem a pesquisa teórico-
bibliográfica, a pesquisa histórico-documental e a pesquisa empírica, por meio de 
entrevistas. 
 

Palavras-chave: Política Externa Brasileira. Cooperação Sul-Sul para o 

Desenvolvimento. Análise de Política Externa. Organização 

Mundial do Comércio. Contencioso do algodão. Cotton-4. 



ABSTRACT 

 

BUENO, Adriana Mesquita Corrêa. The intersection of the trade and South-South 
cooperation for development foreign policy agendas: the Brazilian (non-)strategy for 
the cotton sector of the C4 and Togo countries. 2018. 254 p. Tese (Doutorado em 
Ciência Política) – Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. 

 

The present thesis analyzes the confluence of two relevant agendas of the 
Brazilian Foreign Policy: the commercial and the South-South Cooperation for 
Development (SSC-D). Brazil, through consistent action in the multilateral field of the 
World Trade Organization (WTO), questioned the United States’ domestic policy of 
cotton subsidies under the Dispute Settlement 267. From the victory obtained and 
confirmed by the various litigation panels, the country received compensatory funding 
from the US government totaling just over US$ 800 million - of which US$ 80 million 
were destined to finance cotton technical cooperation projects with developing 
countries. Parallel to efforts on the trade agenda, Brazil sought to strengthen its 
presence in the International System through international technical cooperation, by 
executing several projects in African, Latin American and Caribbean and Asian 
countries. In order to answer if there was a strategy that guided the convergence of 
both agendas two projects with the Cotton-4 group (Benin, Burkina Faso, Chad and 
Mali), a group that originated in the WTO to fight cotton subsidies in developed 
countries, and Togo were chosen as case study. The study took into consideration 
the analysis of the decision-making process and the participation of domestic actors, 
especially government bureaucracies and the private sector. In addition to the 
aforementioned case study, the methodologies used in conducting the research 
include theoretical-bibliographic research, historical-documentary research and 
empirical research, through interviews. 

 

Keywords: Brazilian Foreign Policy. South-South Cooperation for Development. 

Foreign Policy Analysis. World Trade Organization. Cotton dispute. 

Cotton-4. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta tese é analisar a agenda de Cooperação Sul-Sul para o 

Desenvolvimento do Brasil (CSS-D), suas especificidades e examinar se a 

convergência das agendas comercial e de cooperação internacional fora concebida 

ex ante como estratégia da PE brasileira ou se essa intersecção ocorreu de forma 

não-planejada, a partir do desenrolar das negociações internacionais e domésticas. 

Como estudo de caso, serão estudados, em especial, dois projetos1 desenvolvidos 

pelo Brasil voltados ao fortalecimento do setor algodoeiro de países em 

desenvolvimento do Oeste africano. A cooperação cotonícola2 brasileira compreende 

duas etapas: a primeira, iniciada em 2009, no âmbito da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), é baseada na cooperação com os países do Cotton-4 (Benim, 

Burquina Faso, Chade e Mali). A segunda, iniciada a partir da vitória sobre os 

Estados Unidos obtida no contencioso do algodão (DS267), também no âmbito da 

OMC, contempla novos projetos em algodão com países da América do Sul e África, 

a partir de 2013. Neste contexto, a questão do algodão apresenta importante 

oportunidade para a consolidação da Cooperação Sul-Sul brasileira – e, em última 

análise, pode contribuir para a afirmação do país como ator relevante no Sistema 

Internacional. 

O Brasil tem buscado tornar-se um ator relevante na CSS-D, sobretudo a 

partir do segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2006-2010), com o 

crescimento exponencial de projetos de cooperação internacional em países 

africanos e latino-americanos. O país utiliza seu know-how e expertise nas áreas 

agrícola, de saúde, educação, por meio de instituições públicas, como Empresa 

                                            
1  São eles: “Apoio ao Desenvolvimento do Setor Algodoeiro dos Países do C-4” (2009-2013) e 

“Fortalecimento tecnológico e difusão de boas práticas agrícolas para o algodão em países do 
Cotton-4 e no Togo” (2014-2018), ambos executados pela Embrapa. 

2  O algodão é uma das plantas mais comercializadas no mundo, podendo ser utilizada como fibra 
(insumo têxtil) e oleaginosa (óleo comestível e margarina). Além disso, seu caroço pode ser 
aproveitado como matéria-prima para produção de biodiesel e para alimentação animal (torta de 
algodão). O comércio internacional do algodão movimenta cerca de US$ 12 bilhões, por ano, 
mobilizando cerca de 350 milhões de pessoas (www.abrapa.com.br). No Brasil, o setor algodoeiro 
possui grande valor estratégico para o agronegócio e conta com pouquíssima participação da 
agricultura familiar, sobretudo em Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso. Porém, nos países 
africanos, o algodão é majoritariamente cultivado em pequenas propriedades familiares (média de 
área de 1,5 ha) e, do ponto de vista econômico-social, representa uma das poucas alternativas 
econômicas viáveis no curto e médio prazo para a geração de renda. 
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Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Ministério da Saúde/Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) e instituições privadas de interesse público, como é o caso 

do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que são responsáveis pela 

execução técnica dos projetos coordenados pela Agência Brasileira de Cooperação 

do Ministério das Relações Exteriores (ABC). Segundo o discurso oficial, a CSS-D 

brasileira caracteriza-se, principalmente, pela transferência3 e adaptação de políticas 

públicas e tecnologias bem-sucedidas no âmbito doméstico em outros países, e 

baseia-se na ausência de condicionalidades políticas relacionadas a direitos 

humanos ou boa governança, não ingerência em temas domésticos e na 

cooperação em parceria (não imposta e não nos moldes de uma relação doador-

beneficiário). 

No período entre 2005 e 2009, segundo o relatório oficial do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da ABC (COBRADI), a cooperação brasileira 

para o desenvolvimento internacional dividiu-se nas seguintes categorias: 

cooperação técnica, científica e tecnológica; bolsas de estudos para estrangeiros; 

ajuda humanitária; operações de paz; e contribuições do orçamento brasileiro para 

organizações internacionais. Naquele período de cinco anos, foram gastos, no total, 

R$ 252,6 milhões com a cooperação técnica, científica e tecnológica; somente no 

ano de 2010, porém, o governo brasileiro gastou R$ 101 milhões com cooperação 

técnica (BRASIL, 2010c). Em termos porcentuais, entre os anos de 2005 a 2010, o 

aumento de recursos financeiros investidos em cooperação técnica foi de mais de 

300%, passando de R$ 25 milhões, em 2005, para R$ 101 milhões, em 2010 

(BRASIL, 2013). As principais áreas da cooperação técnica brasileira são as três já 

supramencionadas: saúde, agricultura e educação e formação profissional. 

Deste modo, o Brasil tem buscado empreender articulações com outros 

Estados intermediários4 e em vias de desenvolvimento, sobretudo a partir de 

                                            
3  Transferência de políticas (policy transfer) é caracterizada como o processo em que o 

conhecimento sobre políticas, arranjos administrativos e instituições de um determinado local é 
usado no desenvolvimento de políticas, arranjos administrativos e instituições em outro local (SÁ E 
SILVA, 2009, p. 48). 

4  Conforme Hurrell (2000), os estados intermediários constituem um grupo bastante diverso no SI, 
com categorias de poder distintas entre si e variadas arenas de atuação, o que dificulta sua 
conceituação. Contudo, o autor afirma que é possível definir Estados intermediários por meio da 
lente construtivista, na qual estes são entendidos como ideologia, ou entidades autocriadas; isto é, 
a definição de um determinado Estado como ‘intermediário’ deve envolver a compreensão de 
ideias e ideologias que motivam a ação deste Estado. A partir dessa colocação, o autor aponta 
como Estados intermediários: Austrália, Brasil, Canadá e Índia. 
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meados da década de 1990. Essas articulações dividem-se em duas vertentes: (i) 

relações Sul-Sul, que constituem incremento de parcerias com outros países 

intermediários/emergentes (África do Sul, China, Índia, México e Turquia) e 

composição de blocos como BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e 

IBAS (Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul) e (ii) Cooperação Sul-Sul para o 

Desenvolvimento, na qual o Brasil busca afirmar seu papel de parceiro na 

cooperação com países do Sul em diversas áreas de suas políticas públicas 

domésticas – a chamada transferência de políticas. 

Segundo o discurso oficial do governo brasileiro, a CSS-D desempenha um 

papel instrumental5 na política externa brasileira, sobretudo por meio de sua 

Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento (CTPD). De acordo com o 

ex-Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, a cooperação técnica 

é um instrumento central da ação exterior do país (INOUE; VAZ, 2012). O aumento 

significativo da cooperação técnica e humanitária do país relaciona-se, ainda, às 

aspirações nacionais de promover a reforma do sistema das Nações Unidas e de 

seu Conselho de Segurança, bem como de fortalecer a posição brasileira no 

Sistema Internacional enquanto global player. Conforme Milani (2014b, p. 14, 

tradução nossa6), 

concentrar-se na autonomia, na diversificação de parceiros estratégicos, 
fortalecer a integração sul-americana e a cooperação com a África, além de 
fornecer os meios para apoiar esses objetivos a longo prazo, são as 
características essenciais de um Brasil potência emergente e global player. 

A cooperação técnica internacional se institucionalizou a partir da criação de 

agências especializadas da ONU, das agências de cooperação bilateral dos países 

desenvolvidos e da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), entre as décadas de 1950 e 1970. No início dos anos 1950, a 

cooperação entre Estados em desenvolvimento, chamada de Cooperação Sul-Sul 

para o Desenvolvimento (CSS-D), tornou-se uma dimensão importante. A 

cooperação entre Estados em desenvolvimento passou a ser reconhecida a partir do 

                                            
5  Para um posicionamento contrário à instrumentalidade da CTPD na política externa brasileira, 

verificar Leite, Suyama e Walsbich (2013). 

6  No original: “Miser sur l’autonomie, la diversification des partenaires stratégiques, renforcer 
l’intégration sud-américaine et la coopération avec l’Afrique, tout en se donnant les moyens de 
soutenir ces objectifs sur le long terme sont ainsi les traits essentiels d’un Brésil puissance 
émergente et « global payer »”. 
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Plano de Ação de Buenos Aires (PABA, 1978), adotado por 138 países, durante 

Conferência das Nações Unidas para Cooperação Técnica entre Países em 

Desenvolvimento (CTPD). 

A ABC foi criada em 1987, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, 

com o objetivo de centralizar a formulação política, a gestão e o monitoramento do 

sistema brasileiro de cooperação técnica internacional (CERVO, 1994). Inicialmente, 

a ABC foi estruturada com enfoque no recebimento de cooperação de outros países, 

mas, com o passar do tempo e a mudança no status internacional do país, essa 

Agência passou a coordenar e gerenciar a cooperação prestada pelo Brasil a outros 

países em desenvolvimento. A atuação da ABC é pautada por cinco princípios de 

cooperação Sul-Sul, elaborados pelo MRE: diplomacia solidária, ausência de 

condicionalidades, atuação em resposta a demandas, desvinculação de interesses 

comerciais e reconhecimento da experiência local e adaptação da experiência 

brasileira. As inflexões na política externa7 implementadas durante os governos de 

Lula (2003-2010) passaram a enfatizar a cooperação com países em 

desenvolvimento como prioridade. 

A Embrapa, empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA) e integrante do Sistema Nacional de Pesquisa 

Agropecuária (SNPA), tem sido demandada a colaborar com outros países em 

desenvolvimento, atendendo a solicitações de cooperação advindas da Política 

Externa Brasileira (PEB), que é sistematizada8 pelo MRE. As ações de cooperação 

técnica estão concentradas principalmente em países da África e da América Latina, 

e possuem natureza colaborativa e de curto a médio prazos, concentrando-se na 

capacitação, transferência e adaptação de conhecimentos e tecnologias 

agropecuárias. 

                                            
7  Entende-se que houve inflexões relevantes entre as diretrizes de política externa de FHC e Lula 

da Silva, a partir de uma avaliação crítica dos resultados obtidos pela diplomacia de Cardoso. 
Conforme Lima (2003), as grandes linhas de atuação da política exterior do governo lulista foram 
as seguintes: revitalização e ampliação do MERCOSUL; intensificação da cooperação com a 
América do Sul e com os países africanos; relações maduras com os Estados Unidos; importância 
das relações bilaterais com as potências regionais China, Índia, Rússia e África do Sul; ampliação 
do Conselho de Segurança das Nações Unidas e ênfase no multilateralismo. 

8  Neste trabalho, entende-se que o MRE é o sistematizador da Política Externa Brasileira, porém 
não detém o monopólio de sua formulação, já que se encontra subordinado, constitucionalmente, 
à Presidência, e que outros atores domésticos têm, gradativamente, influenciado e participado na 
definição das agendas de política externa. 
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A contribuição brasileira para o desenvolvimento do setor algodoeiro de 

países do Sul iniciou-se no âmbito da OMC, em 2007, como resultado de um 

processo iniciado em 2003. Naquele ano, durante uma sessão especial do Comitê 

de Agricultura da OMC, os países que formam o grupo Cotton-4 – Benim, Burquina 

Faso, Chade e Mali – propuseram a Iniciativa do Algodão. Conforme o documento 

“Poverty Reduction: sectoral initiative in favour of Cotton”, proposto pelos quatro 

países, o alto nível de subsídios ofertado a produtores de algodão em alguns países-

membros da OMC é uma das maiores causas dos problemas enfrentados pela 

produção global de algodão. Os subsídios contribuem para aumentar, artificialmente, 

a demanda nos mercados internacionais e, consequentemente, reduzir o preço de 

exportação dessa commodity (WTO, TN/AG/GEN/4, 2003). A diminuição da receita 

desses países com a exportação do algodão tem consequências diretas sobre os 

programas de redução de pobreza, distribuição de renda e desenvolvimento. 

Neste contexto, o Diretor-Geral da OMC criou o Mecanismo Consultivo para o 

Algodão em outubro de 2004. Trata-se de um foro que se reúne periodicamente para 

troca de informações e apresentação de pleitos; notificação de atividades em curso 

pela comunidade de desenvolvimento; relatórios sobre reformas domésticas dos 

parceiros e diálogo entre doadores e parceiros. O mandato do Mecanismo 

Consultivo foi reafirmado pela Declaração Ministerial de Hong Kong (2005)9. 

Durante a 9ª sessão do Mecanismo Consultivo do Diretor-Geral sobre o 

algodão, realizada em novembro de 2007, o Brasil dispôs-se a elaborar um 

documento conceitual para a implementação de cooperação sul-sul no setor 

cotonícola. A estratégia teve por objetivo apresentar um projeto inicial de 

cooperação, tendo por base as deficiências identificadas por especialistas brasileiros 

em missão de caráter técnico-político ao Benim, Burquina Faso e Mali, realizada em 

2006. A partir desse documento foi elaborado o projeto “Apoio ao Desenvolvimento 

do Setor Algodoeiro dos Países do C-4”, ou Cotton-4, primeiro projeto estruturante 

                                            
9  “We recall the mandate given by the Members in the Decision adopted by the General Council on 1 

August 2004 to address cotton ambitiously, expeditiously and specifically, within the agriculture 
negotiations in relation to all trade-distorting policies affecting the sector in all three pillars of market 
access, domestic support and export competition, as specified in the Doha text and the July 2004 
Framework text”. Traduzindo: “Recordamos o mandato conferido pelos membros na decisão 
adotada pelo Conselho Geral, em 1º de agosto de 2004, para abordar o algodão de modo 
ambicioso, célere e específico, dentro das negociações agrícolas em relação a todas as políticas 
comercialmente distorcivas que afetam o setor em todos os três pilares de acesso a mercados, 
apoio doméstico e concorrência em exportações, conforme especificado no texto de Doha e no 
texto do Framework, de julho de 2004.” (WT/MIN(05)/DEC, 2005, p. 3, tradução nossa). 
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do governo brasileiro, coordenado pela ABC e executado pela Embrapa, o qual se 

iniciou em 2009. 

Naquele mesmo ano, o Brasil obteve vitória no contencioso Brasil-Estados 

Unidos (Caso do Algodão, DS267)10. Cabe recordar que em 27 de setembro de 2002 

o Brasil requisitou consulta aos Estados Unidos referente aos subsídios proibidos e 

acionáveis dados aos produtores e exportadores norte-americanos de algodão 

herbáceo, bem como à legislação e à regulação existente sobre o tema. A requisição 

brasileira alcançava subsídios aplicados pelos Estados Unidos desde 1999, que se 

estendiam até a data da consulta. 

Após o pedido inicial em 2002, foi estabelecido um painel que apresentou em 

setembro de 2004 um relatório no qual foi exposto que as políticas de garantias de 

créditos para exportação agrícola estavam sob a égide da OMC e que os três 

programas estadunidenses de garantia eram subsídios de exportações e, portanto, 

proibidos pela OMC. O relatório também conclui que os EUA ofertavam outros 

subsídios ao algodão e que, combinados, esses subsídios eram prejudiciais ao 

Brasil, pois reduziam os preços da commodity no mercado mundial. Após disputas 

de apelação feitas pelo governo estadunidense, em 31 de agosto de 2009 o 

resultado final foi divulgado, garantindo o direito ao Brasil de solicitar direitos de 

retaliação de até US$ 147,40 milhões anuais, referentes a subsídios proibidos, e de 

até US$ 147,30 milhões anuais para subsídios acionáveis, direito confirmado em 

novembro de 2009 pelo Órgão de Solução de Controvérsias da OMC. 

Apesar da vitória na OMC e do direito de retaliação conquistado, em abril de 

2010, o Brasil suspendeu a aplicação das retaliações aos Estados Unidos em 

respeito às negociações paralelas entre os dois países em busca de uma solução 

mutuamente satisfatória. Essa solução envolveu a criação de um “Fundo de 

Assistência Técnica e Fortalecimento da Capacitação relativo ao Contencioso do 

Algodão” e do “Acordo-Quadro para uma Solução Mutuamente Acordada para o 

Contencioso do Algodão na Organização Mundial do Comércio”, ambos de 2010. 

O “Fundo de Assistência Técnica” estabelecia que o governo norte-americano 

realizaria depósitos mensais no Fundo de US$ 12,27 milhões, de modo a 

disponibilizar US$ 147,30 milhões anuais, o mesmo valor dos termos de 

compensação da OMC. Os recursos desse Fundo somente poderiam ser utilizados 

                                            
10  Dois países do Cotton-4, Benin e Chade, ingressaram no contencioso do algodão ao lado do Brasil 

como partes interessadas. 
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nas atividades autorizadas, que incluíam assistência técnica e capacitação do setor 

cotonicultor do Brasil e do mundo, nos termos de cooperação internacional em 

países da África Subsaariana, MERCOSUL e associados, Haiti ou em quaisquer 

outros países em desenvolvimento acordado pelas partes. 

O Fundo previa em sua criação a destinação de recursos para a cooperação 

internacional. O Protocolo de Intenções, de 10 de outubro de 2011, firmado entre o 

MRE e o Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), determinou os termos dessa 

destinação. Segundo o Protocolo, foi reservado à cooperação internacional 10% de 

todos os recursos recebidos dos Estados Unidos, o que equivale a US$ 14,7 milhões 

por ano. 

Relativamente ao contencioso do algodão na OMC, ainda, ele mostra-se 

relevante para análise de política externa por duas razões: a primeira refere-se ao 

ineditismo do caso – foi a primeira vez que um país em desenvolvimento questionou 

um programa de subsídios agrícolas de um país da OCDE, tendo aquele obtido 

vitória. A segunda está relacionada ao transbordamento do interesse na questão do 

algodão de grupos específicos do agronegócio – como é o caso da Associação 

Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA) e do MAPA – para outros possíveis 

atores, como é o caso do MRE e até mesmo da sociedade civil, já que o contencioso 

possibilitou novos projetos de cooperação sul-sul para o desenvolvimento. Ou seja, 

houve uma intersecção de agendas de política externa comercial e de cooperação 

sul-sul para o desenvolvimento nessa questão. 

O recorte cronológico da pesquisa engloba o período de 2002 a 2016, 

subdividindo-se em dois períodos que se sobrepõem momentaneamente. O 

primeiro, 2002-2014, refere-se às negociações multilaterais na OMC, considerando 

que o contencioso foi encerrado formalmente em outubro de 2014, por meio de uma 

solução negociada entre os dois países. Já o segundo, 2007-2016, refere-se à CSS-

D em algodão desenvolvida pelo Brasil para países africanos e sul-americanos, com 

especial enfoque nos países do Cotton-4 e do Togo. Observa-se que os períodos se 

sobrepõem entre 2007 e 2014, já que as negociações relativas ao contencioso 

tiveram seguimento no âmbito da OMC, ao mesmo tempo em que o Brasil elaborou 

e executou o primeiro projeto de cooperação técnica em algodão com os países do 

Cotton-4. 

O principal referencial teórico da pesquisa é a subdisciplina de Análise de 

Política Externa (APE). Conforme Hudson (2005), a APE caracteriza-se por ter foco 
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no ator específico, baseada no argumento de que tudo o que ocorre entre nações, e 

através delas, está fundamentado em tomadores humanos de decisão agindo 

individualmente ou em grupos. Assim, a APE oferece importantes contribuições para 

o campo das Relações Internacionais (RI), as quais têm caráter teórico, substantivo 

e metodológico. 

Pode-se perceber que a abordagem da APE confere relevância para a 

agência humana; logo, para outros agentes que não somente o Estado. Assim, a 

Análise de Política Externa permite melhor análise da interação entre agentes 

domésticos e os tomadores de decisão de política externa. No caso desta pesquisa, 

a interação entre a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA), 

Ministério da Agricultura, IBA e os tomadores de decisão do Itamaraty. 

Embora um número crescente de trabalhos científicos e acadêmicos 

brasileiros incorpore a APE como referencial teórico-analítico, essa abordagem 

ainda se encontra em consolidação no país11. Isto se deve ao fato de que ainda não 

existe consenso sobre a política externa como política de Estado ou política pública. 

Defensores da primeira corrente entendem que não é necessário discutir o processo 

de formulação e implementação da política externa, por se tratar de política 

altamente específica, isolada e insulada das dinâmicas domésticas e dos efeitos 

distributivos que atingem as demais políticas públicas do Estado. Já os defensores 

da segunda corrente entendem que quanto mais plural a agenda de temas e os 

atores envolvidos na política externa, mais esta se aproxima do campo das políticas 

públicas e maior é a internalização da política externa na agenda doméstica (LIMA, 

2013a). 

Finalmente, a abordagem via APE permite melhor explorar a interação entre 

as unidades decisórias governamentais – isto é, o foco de análise reside no Estado12 

– e os vários atores, domésticos e internacionais, que influenciam a formulação e 

                                            
11  Algumas lacunas ainda se fazem sentir nas agendas de pesquisa de APE no Brasil, como é o 

caso da análise da opinião pública na formulação da política externa, estudo sobre as 
características do líder e análise do processo decisório na política externa brasileira (ver 
SALOMÓN; PINHEIRO, 2013 e LIMA, 2013a). 

12  Aqui concorda-se com Snyder, Bruck e Sapin (1962) de que os integrantes de unidades decisórias 
são, necessariamente, vinculados a burocracias e órgãos do Estado, não havendo participação de 
atores de outras esferas (setor privado, por exemplo) na unidade de decisão. Entretanto, a não 
participação na unidade decisória não significa, em absoluto, que esses atores não tenham 
influência sobre a unidade. 
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execução da política externa enquanto política pública13 (SALOMÓN; PINHEIRO, 

2013). Assim, para este trabalho, a APE é especialmente interessante ao se 

examinar o papel de órgãos públicos brasileiros, tais como a Embrapa, na 

elaboração e execução da política brasileira de cooperação técnica internacional. 

Para além da Análise de Política Externa, também serão incorporados 

elementos do referencial teórico desenvolvido por Robert Putnam denominado de 

Jogos de Dois Níveis. Para ele, essa teoria pode ser considerada uma teoria de 

“equilíbrio geral”, pois considera simultaneamente fatores domésticos e 

internacionais. Semelhantemente aos teóricos adeptos à APE, Putnam entende que 

a literatura centrada exclusivamente no Estado e que o concebe como ator 

monolítico é inadequada para compreender a interação doméstico-internacional.  

Na lógica de jogos de dois níveis dos Estados, os negociadores-chefes 

participam de ambos os tabuleiros – o tabuleiro internacional e o doméstico – e 

buscam concluir acordos que sejam simultaneamente negociáveis no primeiro 

tabuleiro (internacional) e capazes de aprovação no segundo nível (doméstico) – o 

que é chamado de win-set por Putnam. Neste contexto, os grupos domésticos 

buscam seus interesses ao pressionarem o governo para que adote políticas 

favoráveis a eles, e políticos buscam o poder ao construírem coalizões entre esses 

grupos. No tabuleiro internacional, os governos agem para maximizar sua habilidade 

em satisfazer as pressões domésticas e minimizar as consequências adversas de 

ocorrências estrangeiras. 

Assim, a lógica proposta por Putnam revela-se especialmente oportuna para 

esta pesquisa, pois permitirá analisar o win-set obtido na OMC, a partir do 

contencioso do algodão. A pressão exercida pelo grupo dos produtores do algodão, 

                                            
13  No Brasil, a corrente acadêmica que considera a política externa como política pública, e não 

como política de Estado, vem se fortalecendo no campo das Relações Internacionais, sobretudo a 
partir dos anos 2000 (ver LIMA, 2000; SANCHEZ et al., 2006; CASON; POWER, 2009; 
PASQUARELLI, 2010; MILANI; PINHEIRO, 2013). No âmbito diplomático, o debate política de 
Estado versus política pública caminha em consonância com a corrente acadêmica mencionada. 
Conforme Celso Lafer, ex-Ministro das Relações Exteriores brasileiro, “[...] a política externa – 
substância da ação diplomática – é uma política pública. É, no entanto, um tipo especial de política 
pública, mais qualitativa do que quantitativa, que exige como passo prévio uma análise, em cada 
conjuntura, tanto das demandas da sociedade nacional quanto das oportunidades oferecidas pelo 
momento internacional” (Privatização ou democratização da Política Externa Brasileira?, Carta 
Maior, 01/04/2014). Ou ainda, segundo o então chanceler Celso Amorim, em entrevista à revista 
Desafios do Desenvolvimento/IPEA: “[...] a política externa é uma política pública como as demais. 
Está sujeita à expressão das urnas e da opinião pública. Os princípios são os mesmos, mas as 
prioridades e agendas podem mudar.” ("Política externa é uma política pública como as demais. 
Está sujeita à expressão das urnas", Portal IPEA, 08/04/2010). 
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organizados na ABRAPA, no governo brasileiro (MAPA e MRE), relativa aos 

subsídios dos EUA para seus produtores de algodão, fez com que os burocratas 

brasileiros se aliassem ao setor privado em busca de políticas favoráveis àquele 

setor no âmbito internacional. Isso propiciou a conclusão de um acordo negociável 

no nível multilateral comercial e passível de aprovação no âmbito doméstico. 

Notas metodológicas 

Esta tese caracteriza-se como um trabalho de pesquisa qualitativa, de caráter 

explicativo, isto é, preocupa-se com a descrição e a elucidação de significados, 

conceitos, características, metáforas e símbolos de determinado objeto de pesquisa 

e não com a contagem ou mensuração estatística do objeto estudado (BERG, 2009). 

Ainda, concentra-se em um único estudo de caso, fazendo uso de entrevistas e 

análises aprofundadas de material histórico – fontes primárias e secundárias. 

Ademais, para o estudo de caso, 11 pessoas envolvidas diretamente na cooperação 

internacional brasileira foram entrevistadas, como ver-se-á logo mais, enriquecendo 

com diversidade os dados colhidos. 

Conforme King, Keohane e Verba, a pesquisa qualitativa é 

[...] discursiva no método e se preocupa com um relato aproximado ou 
abrangente de algum evento ou unidade. Embora possuam um pequeno 
número de casos, os pesquisadores qualitativos geralmente descobrem 
grandes quantidades de informações a partir de seus estudos. Às vezes, 
esse tipo de trabalho nas ciências sociais está vinculado a estudos de área 
ou de caso em que o foco está em um evento, decisão, instituição, local, 
questão ou peça legislativa específica. (KING; KEOHANE; VERBA, 1994, p. 
4, tradução nossa14). 

Portanto, para a execução da presente pesquisa, foram utilizadas as 

seguintes técnicas metodológicas: (i) revisão bibliográfica; (ii) análise documental; 

                                            
14  No original: “[…] discursive in method, and to be concerned with a rounded or comprehensive 

account of some event or unit. Even though they have a small number of cases, qualitative 
researchers generally unearth enormous amounts of information from their studies. Sometimes this 
kind of work in the social sciences is linked with area or case studies where the focus is on a 
particular event, decision, institution, location, issue, or piece of legislation”. 
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(iii) entrevistas semiestruturadas15 com atores envolvidos no contencioso do algodão 

e em projetos de cooperação brasileira em algodão dos países do Cotton-4 e Togo; 

e (iv) estudo de caso, cuja descrição será detalhada a seguir. A revisão bibliográfica 

foi efetuada em periódicos científicos, livros, teses, dissertações, trabalhos 

publicados em congressos e artigos publicados na mídia, ou seja, fontes 

secundárias e terciárias. A análise documental foi feita em fontes primárias, isto é, 

em materiais que não receberam ainda um tratamento analítico. Realizou-se 

pesquisa presencial nos Arquivos do Ministério das Relações Exteriores em Brasília 

(telegramas, despachos telegráficos, ofícios e memorandos ostensivos e reservados 

relativos ao contencioso do algodão e à cooperação técnica internacional do Brasil, 

entre 2002 e 2016) e consulta a documentos disponibilizados pela Agência Brasileira 

de Cooperação (ABC) à autora (documentos de projeto, relatórios diagnósticos, 

relatórios de viagem, relatórios de progresso, relatórios da coordenação técnica, 

relatórios de avaliação, quadro de revisões, atas e outros) concernentes aos projetos 

examinados16. 

As entrevistas aconteceram entre outubro de 2016 e agosto de 2017, com 

participação de 24 entrevistados de sete países: Benim, Brasil, Burquina Faso, 

Chade, Estados Unidos, Mali e Togo. Os entrevistados dividiram-se nos seguintes 

grupos: (i) nível político-institucional: Ministros de Estado e Presidentes e/ou 

Diretores das instituições envolvidas na cooperação; (ii) nível estratégico-gerencial: 

Secretários, Subsecretários, Chefes, Gerentes e Coordenadores de Ministérios de 

Estado e das instituições envolvidas; (iii) nível operacional: técnicos atuantes na 

                                            
15  Também chamadas de entrevistas semiabertas ou semidiretivas, caracterizam-se pela elaboração 

prévia de um roteiro de perguntas principais, mas que permite espaço para realização de outros 
questionamentos, a partir das circunstâncias de cada entrevista. 

16  A autora, devido à sua atuação profissional como ponto focal dos projetos Cotton-4 e Cotton-
4+Togo (entre 2010 e 2015) e, posteriormente, como Coordenadora de Cooperação Técnica da 
extinta Secretaria de Relações Internacionais da Embrapa (2017-2018), teve acesso a diversos 
documentos, internos e externos, relativos aos PCTs objeto deste estudo, tendo, inclusive, 
elaborado diversos deles. Porém, seguindo preceitos da ética na pesquisa científica, foram 
utilizados somente os documentos disponibilizados pela ABC após solicitação formalizada no 
Portal Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC). A solicitação encontra-se 
registrada em: 
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Item/displayifs.aspx?List=0c839f31%
2D47d7%2D4485%2Dab65%2Dab0cee9cf8fe&ID=590135&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eco
nsultaesic%2Ecgu%2Egov%2Ebr%2Fbusca%2FSitePages%2Fresultadopesquisa%2Easpx%3Fk
%3Dcotton%252D4%2520TipoResposta%253A%2522Acesso%2520Concedido%2522%2520Org
aoVinculado%253A%2522MRE%2520%25E2%2580%2593%2520Minist%25C3%25A9rio%2520d
as%2520Rela%25C3%25A7%25C3%25B5es%2520Exteriores%2522&Web=88cc5f44%2D8cfe%2
D4964%2D8ff4%2D376b5ebb3bef>. 
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cooperação ou no processo do contencioso. A lista dos entrevistados que 

autorizaram a citação de suas identidades encontra-se no Apêndice A, e os 

questionários aplicados, no Apêndice B. 

A realização das entrevistas se deu mediante expressa autorização dos 

entrevistados por meio de preenchimento de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Alguns entrevistados (quatro) solicitaram anonimato integral, parcial 

(por exemplo, em determinadas perguntas) ou, ainda, quanto à disponibilização de 

documentos específicos. Nesses casos, optou-se por omitir seus nomes do rol de 

entrevistados constante do Apêndice A. 

A fim de enriquecer e aperfeiçoar a análise, como indicado anteriormente, 

agregou-se às três técnicas já citadas a de estudo de casos; segundo Yin (2014), o 

estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de 

vida real. Na pesquisa em tela, optou-se por examinar, em profundidade, dois 

projetos inter-relacionados (small-N): o “primeiro” projeto Cotton-4 (2009-2013) e o 

Cotton-4+Togo (2014-2018)17, em vez de se analisar um maior número de casos 

(large-N), o que poderia levar a um tratamento estatístico-quantitativo. Com isso, 

buscou-se trabalhar com os poderes descritivo e explicativo do estudo de caso 

individual, contribuindo para o entendimento mais detalhado acerca da dinâmica de 

funcionamento de cada caso (ou projeto), de forma particular, e de como esses 

projetos explicam, de maneira geral, a evolução e as especificidades da CSS-D 

brasileira, variável dependente desta pesquisa. 

Os estudos de caso, para além de seu ineditismo e especificidades inerentes, 

que serão melhor explorados ao longo desta tese, também foram escolhidos a partir 

da experiência pessoal e profissional da autora. Enquanto analista de cooperação 

internacional da Embrapa,18 a autora foi responsável pela gestão de ambos os 

projetos, no âmbito da extinta19 Secretaria de Relações Internacionais (SRI). No 

Cotton-4, acompanhou o projeto de novembro de 2010 até seu término, em 

                                            
17  Embora o projeto de cooperação que envolve os países do C-4 e o Togo tenha vigência de 48 

meses a partir da data de sua última assinatura, 31 de dezembro de 2014, optou-se por examinar 
o projeto até final de sua primeira metade (2016), para que haja maior distanciamento histórico do 
objeto a ser pesquisado. 

18  As ideias expressas pela autora são de sua inteira responsabilidade e não representam as 
posições da instituição. 

19  A Embrapa passou por uma profunda reestruturação no início de 2018. A partir de 1º de fevereiro 
deste ano, todas as Unidades Centrais da sede da Empresa foram extintas, com exceção da 
Ouvidoria e da Auditoria. Foram criadas cinco novas secretarias e o componente estratégico da 
área internacional foi incorporado pela Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas (Sire). 
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dezembro de 2013; já no Cotton-4+Togo, participou de toda a etapa de negociação e 

elaboração do projeto (2013-2014) até seu primeiro ano completo de execução, em 

dezembro de 2015. Envidou-se todos os esforços para buscar tratar os estudos de 

caso da forma mais objetiva e imparcial possível. Esses esforços não seriam 

possíveis sem a firme orientação do professor Carlos Milani; as falhas relativas ao 

distanciamento do objeto são de inteira responsabilidade da autora.  

Por fim, uma pequena observação: ao longo da tese será indicada a leitura de 

algumas publicações em notas de rodapé. Elas se referem a material bibliográfico 

consultado pela autora e se relacionam à discussão feita no texto. Essas indicações 

permitirão, se o leitor assim desejar, o aprofundamento oportuno em temas 

específicos. 

Sumário executivo da tese 

Esta tese encontra-se dividida em quatro partes principais, além desta 

introdução e da conclusão. A lógica de sequência dos capítulos segue a ordem 

cronológica20 do contencioso do algodão e da implementação dos projetos de 

cooperação técnica no setor algodoeiro, após um primeiro capítulo de cunho teórico. 

Desta forma, os capítulos 2, 3 e 4 cobrem, respectivamente, os períodos de 2002 a 

2009, 2009 a 2013 e 2014 a 2016. 

O primeiro capítulo, “Agendas da política externa brasileira: multilateralismo 

comercial e cooperação internacional para o desenvolvimento”, traz um panorama 

do Sistema Multilateral de Comércio, com ênfase na atuação dos países em 

desenvolvimento na questão da agricultura e do Brasil, em particular; do Sistema de 

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (SICD), com foco no surgimento 

da CSS-D e do papel do Brasil nesta. Ademais, aborda os dois ferramentais teóricos 

utilizados ao longo da tese – Análise de Política Externa e Jogos de Níveis – que 

permitem melhor exame da interação entre atores domésticos e internacionais 

envolvidos nas agendas de política externa objeto desta tese. 

                                            
20  A autora agradece às professoras Letícia Pinheiro e Janina Onuki pelas orientações sobre a 

estrutura dos capítulos quando da qualificação e defesa do projeto de tese. 
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O segundo capítulo, “O contencioso do algodão na OMC: a construção da 

vitória brasileira no processo multilateral de solução de controvérsias, por meio da 

mobilização de seus atores domésticos (2002-2009)”, aborda a importância da 

cultura algodoeira para países em desenvolvimento e como os subsídios e garantias 

de créditos à exportação aplicados pelo governo estadunidense afetaram os 

produtores daqueles países; ainda, abrange a atuação conjunta dos setores privado 

e governamental brasileiros no caso do contencioso do algodão na OMC por meio 

de seus principais atores e o processo decisório doméstico: ABRAPA (privado) e 

MRE e MAPA (governamental). Finalmente, abarca o início do contencioso em si 

(caso DS267) até a vitória brasileira, em 2009, no âmbito da Organização Mundial 

do Comércio e dos atores burocrático-institucionais brasileiros envolvidos. 

O terceiro capítulo, “A convergência das agendas de política externa 

comercial e de cooperação internacional: os linkages desenvolvidos pelo Brasil entre 

o sistema multilateral de comércio (OMC) e o SICD (2009-2013)”, examina a criação 

do Fundo de Assistência Técnica e Fortalecimento da Capacitação relativo ao 

Contencioso do Algodão por meio de uma negociação mútua entre Brasil e Estados 

Unidos em 2010; a implantação do primeiro projeto estruturante da cooperação 

brasileira em algodão com os países do Cotton-4, coordenado pela ABC e 

executado pela Embrapa entre 2009 e 2013; e, por último, examina como o governo 

brasileiro implementou a vinculação das arenas comercial e de cooperação 

internacional nas agendas de política externa brasileira e destrincha o processo 

decisório e os principais atores envolvidos. 

O quarto capítulo, “O encerramento definitivo do contencioso do algodão e o 

spillover de projetos de cooperação brasileiros em algodão (2014 a 2016)”, abarca o 

desfecho do contencioso do algodão, ocorrido em 2014, bem como as negociações 

que o precederam e a ampliação dos projetos de cooperação internacional em 

algodão do Brasil, incluindo diversos projetos na África e na América do Sul. O 

capítulo também examinará se o Brasil desenvolveu uma estratégia para orientar 

sua atuação em cooperação sul-sul no setor algodoeiro. 

A Conclusão retoma os principais aspectos abordados ao longo dos capítulos, 

jogando luz sobre como a atuação brasileira no âmbito sistêmico e multilateral e a 

participação de diversos atores e burocracias domésticos no processo decisório de 

política externa (comércio e cooperação internacional) influenciaram a evolução e as 

especificidades da CSS-D brasileira, variável dependente da pesquisa. Com isso, 
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busca-se responder à principal pergunta desta pesquisa: “quais são as relações 

existentes entre a política externa comercial brasileira, de um lado, e a política de 

Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento do Brasil, em especial no que 

concerne o fortalecimento do setor algodoeiro de países em desenvolvimento, de 

outro? Como elas influenciaram o desenvolvimento, ou não, de uma estratégia 

brasileira de CSS-D em algodão?” Traz, também, uma síntese analítica dos grandes 

temas examinados ao longo deste trabalho, estabelecendo conexão entre esses 

temas e os estudos de caso. Ademais, a conclusão indicará se a hipótese principal 

da pesquisa – o Brasil desenvolveu uma estratégia de CSS-D voltada para o 

fortalecimento do setor algodoeiro de países em desenvolvimento resultante da 

política externa comercial no âmbito da OMC – é confirmada ou refutada, e o 

porquê. 
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1 AGENDAS DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA: MULTILATERALISMO 

COMERCIAL E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

 

Este capítulo inicial traça um panorama do Sistema Multilateral de Comércio 

(SMC), com ênfase na atuação dos países em desenvolvimento na questão da 

agricultura e do Brasil, em particular; do Sistema de Cooperação Internacional para 

o Desenvolvimento (SICD), com foco no surgimento da Cooperação Sul-Sul para o 

Desenvolvimento (CSS-D) e do papel do Brasil nesse campo. 

Inicialmente, abordam-se os ferramentais teóricos utilizados ao longo da tese: 

Análise de Política Externa (APE) e Jogos de Dois Níveis. Ambos permitem melhor 

exame da interação entre atores domésticos e internacionais envolvidos nas 

agendas de política externa objeto desta tese. Como se verá neste capítulo, as 

questões-chave para o campo da APE são escolha/decisão, comportamentos e 

resultados, e cada uma delas está ligada a um nível de análise: individual, do Estado 

e sistêmico, respectivamente. Ainda, a interação entre os distintos atores nos 

diferentes níveis é fundamental para o entendimento da política externa21: como 

líderes (indivíduos) interagem em grupo e influenciam tomadores de decisão no 

âmbito governamental (Estado) e, por sua vez, como essas decisões resultam em 

oportunidades ou constrangimentos no Sistema Internacional (sistêmico). 

Conforme Juliet Kaarbo (GARRISON et al., 2003, p. 162, tradução nossa22), 

resumidamente a “[...] Análise de Política Externa olha para a interface entre 

instituições, agentes e regras com o objetivo de mostrar como esses levaram às 

escolhas de política externa feitas pelos agentes coletivos conhecidos como 

Estados”.  

                                            
21  Uma breve conceituação de política externa remete à “the sum of oficial externa relations 

conducted by an independent actor (usually a state) in international relations”, ou seja, à “soma 
das relações exteriores oficiais conduzidas por um ator independente (geralmente um Estado) nas 
relações internacionais.” (HILL, 2003, p. 3, tradução nossa). Ou ainda, conforme Oliveira (2013, p. 
42), política exterior pode ser entendida como “a definição, pelo Estado, de ações políticas por 
meio das quais o interesse nacional, estruturado não de forma monolítica, mas pluralista, a partir 
da mediação dos conflitos de interesse na arena política doméstica, é promovido perante outros 
Estados a fim de compatibilizar necessidades internas, em sua dimensão ativa, com possibilidades 
internacionais, em sua dimensão reativa”. 

22  No original: “In short, FPA looks at the interface between institutions, agents, and rules with the aim 
of showing how these led to the foreign policy choices made by the collective agents known as 
states”. 
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Após breve revisão da literatura teórica, será analisada a institucionalização 

do multilateralismo comercial e da cooperação internacional para o desenvolvimento. 

As origens da institucionalização do SMC encontram-se ainda no desenrolar da 

Segunda Guerra Mundial, a partir da assinatura da Carta do Atlântico (1941). O 

documento, negociado entre Estados Unidos e Reino Unido, elencava, dentre outros 

pontos, que as barreiras comerciais deveriam ser eliminadas e que a cooperação 

econômica global era importante para o avanço do bem-estar social. Três anos mais 

tarde, em julho de 1944, foram celebrados os Acordos de Bretton Woods, que 

promoveram a criação do Banco Internacional para a Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD – posteriormente, Banco Mundial) e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), instituições que visavam ordenar os aspectos financeiro e 

monetário, respectivamente, no âmbito multilateral23. 

No âmbito da cooperação internacional para o desenvolvimento, esta se 

institucionalizou com o conceito de “ajuda”, no pós-Segunda Guerra Mundial, para 

definir a ajuda econômico-financeira que os Estados Unidos forneceram a diversos 

países da Europa Ocidental24 e ao Japão para reconstruir suas economias, 

devastadas pelo conflito. A ajuda, nesse período, é remanescente do 

neocolonialismo do início do século XX e confunde-se com a cooperação 

internacional; entretanto, com a gradual constituição do SICD durante as décadas de 

1940 a 1960, os dois conceitos se diferenciaram. 

O panorama aqui traçado servirá como pano de fundo para uma melhor 

compreensão das questões envolvidas nas agendas comercial e de cooperação sul-

sul da Política Externa Brasileira, que serão analisadas nos capítulos seguintes. 

                                            
23  Ainda nesse período inicial de institucionalização multilateral, 50 países assinaram a Carta de São 

Francisco em 26 de junho de 1945, criando a Organização das Nações Unidas. 

24  O Programa de Recuperação Europeia (1948-1951), mais conhecido como Plano Marshall, foi o 
principal plano concebido pelos EUA para reconstrução dos países aliados europeus no pós-
Segunda Guerra. 
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1.1 Política externa, atores políticos e grupos de interesse: entendendo as 

agendas de comércio e cooperação 

Esta tese pretende contribuir para verificar se o Brasil, de fato, construiu uma 

estratégia de CSS-D específica para o setor algodoeiro a partir de sua agenda 

comercial de política externa voltada para o contencioso do algodão. Por esse 

motivo, é necessário enfrentar dois importantes dilemas da literatura sobre o tema: a 

compartimentação das agendas de política externa, isto é, as diferentes agendas – 

comércio, meio ambiente, cooperação internacional, segurança – são consideradas 

estanques, não havendo diálogo ou intersecção entre elas. O segundo dilema 

relaciona-se à falta de perspectiva doméstica nos estudos de política externa 

brasileira, dado que a grande maioria das pesquisas, no Brasil, ainda favorecem o 

nível sistêmico ou consideram o Estado como ator monolítico e racional. 

Para melhor compreensão da interação entre as agendas da política 

comercial externa e de cooperação internacional e do processo político que as 

engendra e permeia, utilizar-se-á como ferramental teórico a APE e, mais 

especificamente, os chamados Jogos de Dois Níveis. A APE preocupa-se não 

somente, mas principalmente com o processo de decisão política, isto é, com as 

normas, instituições, burocracias, indivíduos, definição de agenda e enquadramento 

de questões (framing) que influem na escolha política que os tomadores de decisão 

farão. Ademais, enfatiza o indivíduo enquanto tomador de decisão. Conforme Mark 

Schafer (GARRISON et al., 2003) a Análise de Política Externa é considerada 

ciência normal,25 isto é, sua pesquisa é de natureza cumulativa e constrói a partir de 

generalizações e pressupostos já estabelecidos anteriormente. 

Diferentemente de correntes teóricas clássicas – ou ligadas ao modelo do ator 

racional –, o Estado não é considerado um ator unitário, monolítico; portanto, não 

existe um interesse nacional unívoco e único. O(s) interesse(s) nacional(is) pode(m) 

ser qualificado(s) como resultante(s) das barganhas existentes entre os diversos 

                                            
25  Thomas Kuhn cunhou o conceito de ciência normal em sua obra “The structure of scientific 

revolutions” (University of Chicago Press, 1962; Perspectiva, 2010). De acordo com Kuhn, ciência 
normal é o trabalho regular de cientistas em teorizar, observar e experimentar dentro de um 
paradigma ou quadro explicativo estabelecidos. A ciência normal acumula detalhes lentamente, 
sem questionar ou desafiar os pressupostos do paradigma estabelecido. 
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atores partícipes do processo político e, portanto, pode ser caracterizado como 

flexível, mutável e fragmentado (FIGUEIRA, 2011). 

Na lógica de Jogos de Dois Níveis em negociações internacionais, os 

negociadores-chefes participam de ambos os tabuleiros: o tabuleiro internacional 

(tabuleiro I) e o doméstico (tabuleiro II), e buscam concluir acordos que sejam 

simultaneamente negociáveis no primeiro tabuleiro (internacional) e capazes de 

aprovação no segundo nível (doméstico) – o que é chamado de win-set por Putnam 

(1988). Nesse contexto, os grupos domésticos buscam seus interesses ao 

pressionarem o governo para que adote políticas favoráveis a eles, e os políticos 

buscam o poder ao construir coalizões entre esses grupos. No tabuleiro 

internacional, os governos agem para maximizar sua habilidade em satisfazer as 

pressões domésticas e minimizar as consequências adversas de ocorrências 

estrangeiras. 

1.1.1 Análise de Política Externa: pluralização crescente de atores e a influência dos 

interesses domésticos nas agendas de política exterior 

A APE teve seu início nas décadas de 1950 e 1960, nos Estados Unidos, com 

a publicação de três obras consideradas seminais para o campo: “Man-milieu 

relationship hypotheses in the context of international politics”, de Margaret e Harold 

Sprout (Princeton, 1956); “Foreign policy decision-making: an approach to the study 

of international politics”, de Richard Snyder, Henry Bruck e Burton Sapin (Free Press, 

1962) e “Pre-theories and theories of foreign policy”26, de James Rosenau (1966). 

São consideradas obras seminais porque definem os temas basilares da Análise de 

Política Externa, respectivamente: (i) o meio social em que os indivíduos e os grupos 

tomadores de decisão estão imersos e a influência da psicologia social sobre estes; 

(ii) os diversos atores que compõem o processo decisório (indivíduo, burocracias, 

                                            
26  Neste texto, Rosenau estimula o desenvolvimento de uma teoria do ator específico, destacando a 

necessidade de se integrar informações de vários níveis de análise: desde o individual (líder) até o 
Sistema Internacional. Essa integração é fundamental para a construção de uma teoria de política 
externa multinível, transnacional e, portanto, passível de generalização. “Pre-theories and theories 
of foreign policy” foi fundamental no desenvolvimento do subcampo de Política Externa 
Comparada dentro da APE. 
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grupos de interesse, interação entre Legislativo e Executivo); e (iii) a necessidade da 

produção de uma teoria de política externa generalizável e que tenha natureza 

comparativa. Paralelamente, ainda na década de 1960 e também nos EUA, 

iniciaram-se pesquisas referentes à opinião pública e política externa27, dimensão 

que foi incorporada à APE posteriormente.  

Para Hudson e Vore (1995), a Análise de Política Externa considera o 

conhecimento das características dos atores envolvidos na formulação de política 

externa, pois é essencial para compreender as escolhas feitas. Para que a APE seja 

uma teoria de médio alcance28, é necessário que as informações acerca das 

características dos atores sejam incluídas em categorias maiores de variação, e que 

vários níveis de análise sejam incorporados na construção dessa teoria. Conceitos e 

teorias de todas as Ciências Sociais podem contribuir para essa construção teórica, 

pois a APE é um campo pluralista e não positivista, que interliga teoria de relações 

internacionais, política comparada e practitioners de política externa na busca da 

compreensão do processo de formulação da política externa e não necessariamente 

– ou somente – de seus resultados. 

A política externa possui um caráter duplo e simultâneo: ao mesmo tempo em 

que é internacional, também é doméstico – o que é chamado de “interméstico” na 

literatura de APE. Esse caráter, além de apresentar um diálogo com os Jogos de 

Dois Níveis, como se verá adiante, advém das restrições domésticas que impõem 

limites às ações políticas passíveis de serem adotadas no plano sistêmico, e do 

papel da identidade, valores, crenças e ideias nas escolhas de política externa, ou 

seja, dos contextos individual e burocrático de tomada de decisão em política 

exterior. A natureza interméstica também favorece a percepção da política externa 

                                            
27  A literatura estadunidense sobre opinião pública e política externa divide-se em dois momentos: o 

primeiro, entre as décadas de 1940 e 1960, é caracterizado pela predominância da corrente 
realista; isto é, a opinião pública não afeta os policy makers e, no limite, não é relevante para o 
processo decisório. O chamado consenso Almond-Lippmann é paradigmático deste período; de 
acordo com Gabriel Almond e Walter Lippmann, a opinião pública (i) é volátil, e, portanto, fornece 
bases inadequadas para formulação de políticas externas estáveis e efetivas; (ii) não possui 
coerência ou estrutura e (iii) possui pouco, ou nenhum, impacto sobre política externa (HOLSTI, 
1992). O segundo momento inicia-se no pós-Guerra do Vietnã (1955-1975), quando ocorre uma 
mudança na literatura sobre a importância da opinião pública para a política externa. Diversos 
autores (ROSENAU, 1961; VERBA et al., 1967; HOLSTI; ROSENAU, 1979, dentre outros) 
realizam estudos e análises que desafiam o consenso Almond-Lippmann. Isto é, para esses 
autores, a opinião pública é relevante para a produção de política externa, mesmo que tenha 
racionalidade de baixa informação. 

28  Em Sociologia, teoria de médio alcance é aquela que visa integrar teoria e pesquisa empírica. Ela 
inicia com um fenômeno empírico do qual abstrai para desenvolver afirmações gerais que possam 
ser verificadas por dados. Ver Merton (1968). 
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como política pública, ainda que uma política pública com peculiaridades, ou sui 

generis (HILL, 2003, p. 70; MILANI, 2015). Quanto mais plural a agenda de temas e 

os atores envolvidos na política externa, mais ela se aproxima do campo das 

políticas públicas29 e maior são a internalização da política externa na agenda 

doméstica e os efeitos distributivos daquela30 no âmbito interno do Estado. 

Entre as muitas contribuições do campo da APE, selecionou-se três para 

contribuir na construção do modelo de análise da intersecção das agendas de 

política externa comercial e de cooperação sul-sul para o desenvolvimento do Brasil 

no caso do algodão. Em primeiro lugar, para análise do tabuleiro doméstico, serão 

utilizados o processo decisório e de ratificação (PINHEIRO, 1993; MILNER, 1992, 

1997; MARTIN, 2000; HILL, 2003) e a política burocrática (ALLISON; ZELIKOW, 

1999; HALPERIN; CLAPP, 2006). Para a análise do tabuleiro internacional, utilizar-

se-á o modelo de Jogos de Dois Níveis (PUTNAM, 1988; LEHMAN; McCOY, 1992; 

BOYER, 2000), que também abrange o âmbito doméstico. 

A atenuação da divisão entre high e low politics e o aumento de regimes 

democráticos no pós-Guerra Fria favorecem o entendimento da política externa 

como uma política pública e, portanto, reforçam a relevância de sua agência na 

política internacional. A PE permanece como sítio de ação política relevante (HILL, 

2003). Neste contexto, a rationale da política externa é mediar o impacto do 

ambiente externo no doméstico e encontrar formas de projetar um conjunto 

particular de preocupações. 

A agência da política externa possui quatro aspectos principais: tomada de 

decisão, dimensão política, racionalidade e implementação. A partir desses 

aspectos, Hill aborda a problemática da principal burocracia destinada à política 

externa e seu papel contemporâneo: o Ministério das Relações Exteriores. O MRE 

tenta ser guardião (gatekeeper) da política externa, porém, na prática, precisa lidar 

com a diplomacia paralela dos demais ministérios e, em algumas situações, com 

uma diplomacia presidencial bastante ativa. A burocracia da política exterior não 

está restrita ao MRE, mas devido à crescente transversalidade dos temas das 

agendas de política externa (grande parte decorrente da atenuação da separação 

                                            
29  Para Lentner (2006), existem quatro imperativos para uma política ser qualificada como pública: 

holismo, consequências, utilidade e democracia. 

30  Conforme Helen Milner (1997), acordos internacionais produzem efeitos distributivos domésticos 
e, portanto, geram ganhadores e perdedores, que se mobilizam para influenciar as decisões 
externas. 
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entre high e low politics, conforme apontado), os demais ministérios e agências 

governamentais estão cada vez mais envolvidos com a política externa, o que gera 

problemas de coordenação e controle para a burocracia diplomática (HALPERIN; 

CLAPP, 2006). 

A abordagem proposta por Hill para a Análise de Política Externa, que enfoca 

o processo decisório, possui três implicações: primeiramente, ela reforça a 

abordagem da política doméstica31 em detrimento do realismo e escolas 

semelhantes. A segunda implicação refere-se aos empecilhos à tomada de decisão 

serem mais relevantes do que a inevitabilidade ou a racionalidade – 

semelhantemente a Allison e Zelikow, como será visto adiante, Hill entende que a 

racionalidade substantiva/abrangente é impossível (cf. notas de rodapé 32 e 47). 

Finalmente, as relações domésticas (entre os Poderes Executivo e Legislativo e 

entre o Executivo e as unidades subnacionais) produzem impactos na política 

externa. Assim como em Martin (2000), a maior participação do Legislativo em 

política exterior resulta em maior certeza de que os compromissos são legítimos e 

permanecerão, pois foram discutidos e analisados pelos representantes das 

constituencies domésticas. Portanto, a participação mais assertiva do Congresso em 

matérias de PE aumenta a credibilidade do país. 

Destarte, em relação ao processo decisório e de ratificação doméstico, a APE 

traz contribuições substanciais que permitem o entendimento mais adequado das 

decisões de política exterior tomadas. O âmbito doméstico é importante porque é 

nele que as preferências são agregadas, e os interesses nacionais, constituídos. 

Ademais, as consequências distributivas domésticas afetam a cooperação 

internacional (MILNER, 1997). Portanto, compreender o processo decisório por meio 

do tabuleiro doméstico ajuda a explicar as estratégias que os Estados utilizam para 

alcançar seus objetivos. 

Relativamente à política burocrática, um dos trabalhos mais importantes no 

campo da APE é o de Graham Allison, “Essence of Decision”, cuja primeira edição é 

de 197132. Nele são abordados três modelos de tomada de decisão: racional 

                                            
31  Para o autor, a continuidade da política externa, para além de um traço de política de Estado, 

pode ser explicada pela primazia das fontes domésticas, como o regime de governo, por exemplo. 

32  Neste trabalho, utiliza-se a segunda edição da obra, coescrita com Philip Zelikow (Addison Wesley 
Longman, 1999). 
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(Modelo I), processo organizacional (Modelo II)33 e política burocrática (Modelo III), 

neste último reside a contribuição inovadora de Allison. Semelhantemente a outros 

autores, Allison e Zelikow (1999) consideram a política externa como política pública 

e utilizam a crise dos mísseis de Cuba (1962) como estudo de caso para testar os 

três modelos conceituais apresentados. A segunda edição da obra incorpora 

atualizações importantes aos três modelos, como é o caso da menção aos Jogos de 

Dois Níveis no Modelo III. 

O Modelo III, política burocrática, caracteriza-se por explicar a política externa 

a partir de jogos de barganha entre jogadores no âmbito doméstico. Portanto, para 

compreender por que uma decisão de governo foi tomada, é necessário identificar 

os jogos, jogadores, coalizões, barganhas e comprometimentos. Aqui, o cálculo do 

interesse nacional é influenciado pelos interesses organizacionais da burocracia a 

que os participantes do processo decisório pertencem, ou seja, a visão sobre o 

interesse depende de onde o participante senta (HALPERIN; CLAPP, 2006)34. 

Como a maioria dos jogadores representa um departamento ou agência 

governamental (burocracia) juntamente com seus interesses e constituencies, o 

Modelo III possui uma conexão com os Jogos de Dois Níveis e ressalta a natureza 

interméstica da política externa. Neste modelo, a unidade básica de análise é a ação 

governamental como resultante política, na qual o enquadramento de questões e o 

agenda-setting – e juntamente com estes, as percepções, preferências e posições 

dos jogadores – ganham relevância. A explicação de um determinado fenômeno, a 

partir do Modelo III, busca identificar causas que expliquem a distinção entre o que 

realmente aconteceu e as possíveis alternativas. Para esta pesquisa, por exemplo, o 

Modelo III será aplicado para identificar o porquê de o Brasil ter optado por encerrar 

o contencioso do algodão com os Estados Unidos por meio de um novo, e definitivo, 

Memorando de Entendimento “Memorandum of Understanding related to the cotton 

                                            
33  O Modelo I, Modelo do Ator Racional, é definido por ter o Estado como ator unitário (ou monolítico) 

e por portar-se como maximizador de suas preferências. Já o Modelo II, Comportamento 
Organizacional, distingue-se pela coordenação intraorganização e pelos procedimentos 
operacionais padrão (Standard Operating Procedures – SOPs). Neste modelo, a ação 
governamental é tida como output organizacional. Isso não implica dizer que a escolha racional 
não tenha um papel para a política burocrática, porém esse modelo entende a racionalidade como 
limitada (bounded) (ver ALDEN; ARAN, 2012, Cap. 2 – Foreign policy decision making). 

34  Para uma visão contrária à de Halperin e Clapp sobre a influência da “cadeira” em que o 
participante senta em suas decisões e ações, ver Art (1973) e Welch (1992). 
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dispute WT/DS267”, em outubro de 2014, em vez de abrir um novo painel contra 

aquele país na OMC ou, até mesmo, retaliar35. 

O Modelo III contribui para abrir a “caixa preta” do Estado e fornece 

explicações e predições melhoradas em relação ao modelo do ator racional, pois 

foca nas organizações e nos atores envolvidos no processo político. Considerando 

que o decisor humano, e não o Estado, é o ponto de intersecção entre 

determinantes materiais e ideacionais (HUDSON, 2014), a política burocrática 

contrapõe-se ao modelo realista da “bola de bilhar”36. Ou seja, é fundamental olhar 

para dentro do Estado, entender o que e quem o constitui e como as interações 

domésticas interferem nas decisões e ações de política externa (PINHEIRO, 1993)37. 

Portanto, a política burocrática caracteriza-se pela interação entre líderes, atores 

burocráticos, cultura organizacional, fatores políticos fora do aparato formal do 

Estado, opinião pública e grupos de interesse, com grau de influência variável. A 

influência de cada um desses grupos depende de seu tamanho, sua proximidade ao 

centro decisório e sua coesão interna (ALDEN; ARAN, 2012). 

Portanto, a pergunta a ser respondida pelos analistas que utilizam a política 

burocrática como modelo analítico para compreender a formulação e a 

implementação da PE é: “[...] quais os motivos, os interesses e as fontes de poder 

dos vários participantes no governo [...] que levaram às decisões e, então, às ações” 

(HALPERIN; CLAPP, 2006, p. 363, tradução nossa38). Contextualizando a pergunta 

para o objeto desta tese, é possível reformular a pergunta para: quais foram os 

motivos, os interesses e as fontes de poder dos vários participantes, no governo 

(burocracias) e no setor privado (grupos de interesse) que levaram às decisões de (i) 

iniciar o contencioso do algodão, (ii) encerrá-lo por meio de acordo e sem aplicação 

                                            
35  O encerramento do contencioso é abordado no capítulo quarto desta tese, “O encerramento 

definitivo do contencioso do algodão e o spillover de projetos de cooperação brasileiros em 
algodão (2013 a 2016)”. 

36  O Estado é entendido como uma bola de bilhar, em que não importa o que há dentro dela ou de 
que é constituída. O que importa são as interações das diversas bolas de bilhar na mesa (Estados 
no Sistema Internacional) e seus efeitos. 

37  Ressalta-se que, em política externa, decisões e ações de política externa são distintas (ALLISON; 
HALPERIN, 1972; HUDSON, 2014). Utilizando a metáfora de jogo, os jogos de decisão são 
jogados por atores sêniores, que possuem alto nível de influência nas decisões (exemplo: 
Presidente da República, Gabinete da Presidência). Já os jogos de ação de política externa são 
jogados como desdobramento das decisões por jogadores de status inferior (burocratas, por 
exemplo). 

38  No original: “[…] what motives, interests, and sources of power of the various participants in the 
[…] government led to the decisions and then to the actions”. 
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de retaliação e (iii) alocar um montante da compensação financeira recebida para a 

prestação de cooperação internacional? 

A despeito da inovação da política burocrática, o modelo faz jus a críticas no 

que tange à conceituação do Estado39, à análise e predição da mudança e ao papel 

do Presidente no processo decisório40. Conforme Alden e Aran (2012) e Smith 

(1986), a APE não desenvolveu um conceito próprio de Estado devido ao excesso 

de ênfase na contraposição ao realismo, cujo principal (ou em algumas vertentes, o 

único) ator do SI é o Estado. Embora as mudanças na política exterior sejam 

entendidas como um continuum (HERMANN, 1990), o enfoque no processo de 

tomada de decisão impede que o campo explique ou prediga como mudanças 

ocorrem (ALDEN; ARAN, 2012). 

Em relação ao papel do Presidente ou Executivo na tomada de decisão em 

PE, Krasner, cuja crítica o aproxima do modelo da escolha racional, considera o 

modelo derivado de política burocrática enganoso41, perigoso e atraente: 

 [...] enganoso porque obscurece o poder do Presidente; perigoso porque 
mina os pressupostos da política democrática ao aliviar a responsabilidade 
dos altos funcionários; e atraente porque oferece aos líderes uma desculpa 
para suas falhas e aos estudiosos uma oportunidade para inúmeras 
reinterpretações e publicações (KRASNER, 1972, p. 160, tradução nossa42). 

Para esta tese, concorda-se com Krasner quanto à relevância da figura do 

Presidente no processo decisório de PE; contudo, essa importância não invalida a 

existência e as consequências dos jogos de barganhas entre os diversos jogadores 

envolvidos na formulação (jogos de decisão) e execução (jogos de ação) da política 

externa. Em especial, esta situação se apresenta nos casos de presidencialização 

                                            
39  Cabe destacar que Snyder, Bruck e Sapin (1962) apresentaram a seguinte definição: o Estado é 

seus tomadores de decisão. 

40  Ainda, para Daniel W. Drezner (2000), a abordagem de política burocrática tem se limitado 
somente à análise de casos de tomada de decisão em períodos de crise em burocracias de 
segurança, o que limita consideravelmente o poder explicativo do modelo. Para ampliá-lo, faz-se 
necessário expandir o número de casos para outras burocracias de política externa. 

41  Art (1973) concorda com a crítica de Krasner em relação ao papel do Executivo. No limite, o autor 
entende que se o Executivo possui controle sobre o pulling and hauling, isto é, sobre as tentativas 
dos jogadores de conformarem as políticas segundo seus próprios interesses, a política 
burocrática não faz diferença. 

42  No original: “mis-leading because it obscures the power of the President; dangerous because it 
undermines the assumptions of democratic politics by relieving high officials of responsibility; and 
compelling because it offers leaders an excuse for their failures and scholars an opportunity for 
innumerable reinterpretations and publications”. 
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da PE, pois quanto mais presidencializada for a política exterior de um Estado, 

menos autonomia a burocracia por ela responsável terá (LIMA; DUARTE, 2013; 

DANESE, 1999; CASON; POWER, 2009). No caso brasileiro, a Constituição Federal 

de 1988 estipula que a formulação e a execução da política internacional são 

competências da União por meio da Presidência da República (cf. artigos 21 e 84). 

Por delegação presidencial, o Ministério das Relações Exteriores sistematiza a 

formulação e execução da PE brasileira. Portanto, concorda-se com Amorim Neto 

(2011) que o poder de uma agência burocrática depende de delegação presidencial. 

1.1.2 O campo da Análise de Política Externa no Brasil 

Conforme Hudson (2014), o campo da Análise de Política Externa está muito 

centrado nos Estados Unidos e possui forte paroquialismo, ou seja, atribui virtudes à 

APE produzida naquele país e defeitos à produção feita em outros países. Embora a 

autora faça uso do mesmo paroquialismo que critica – ao afirmar que os países em 

desenvolvimento não possuem condições de registrar dados –, também afirma que a 

APE deve ir além dos EUA. 

No Brasil, a constituição do campo da Análise de Política Externa iniciou-se 

pouco depois do mundo anglo-saxão, na década de 1970, a partir dos trabalhos de 

dois importantes acadêmicos: o diplomata João Augusto de Araújo Castro (1919-

1975) e o cientista social Helio Jaguaribe de Mattos (1923-2018). Os principais 

debates teóricos referiam-se a autonomia versus dependência, realismo político e 

visão (militar) geopolítica da política internacional. Nos anos 1980, a APE brasileira 

focava nas relações com a Argentina, por meio de uma vertente histórico-

diplomática (GIACALONE, 2012). 

Conforme Lima e Milani (2016), naquele período, o eixo Norte-Sul estruturava 

as relações internacionais dos países em desenvolvimento em geral e, do Brasil, em 

particular: 

O eixo Norte-Sul, tal como proposto por Araújo Castro e Hélio Jaguaribe, 
ganhava assim argumentação teórica e política para se constituir na 
principal arena da política internacional do Brasil que, mesmo no contexto 
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restritivo de Guerra Fria, encontrava na política externa a agência 
necessária para uma atuação a partir de seus interesses e valores que não 
se confundiam com os da potência hegemônica no “hemisfério ocidental” 
(LIMA; MILANI, 2016, p. 340). 

Na década de 1990 ocorreu a consolidação do campo no país, com aumento 

da produção bibliográfica científica sobre a APE, crescimento do número de cursos 

de relações internacionais (graduação e pós-graduação), maior participação de 

acadêmicos em publicações do gênero e a consequente diminuição da presença de 

diplomatas nessa produção. Essa diminuição, propiciada pelo contexto cultural-

institucional e conflito ideacional no MRE (autonomistas versus institucionalistas 

pragmáticos), foi positiva para a expansão do campo no país. 

Diversos acadêmicos, como Carlos A. Pimenta de Faria, Carlos R. S. Milani, 

Letícia Pinheiro, Maria Regina Soares de Lima, Michelle Ratton Sanchez e Mónica 

Salomón, produziram obras importantes naquela década e na seguinte sobre a APE 

e a política externa como política pública43. À medida que mais atores domésticos e 

assuntos têm composto a agenda de política exterior do país, a hipótese do 

insulamento burocrático do MRE torna-se insuficiente para explicar a PE e, portanto, 

é necessário um maior pluralismo ontológico e epistemológico nas relações 

internacionais, o que se reflete no campo da APE brasileira. 

A APE brasileira diferencia-se de sua homóloga estadunidense, sobretudo na 

vertente de política burocrática (ALLISON; ZELIKOW, 1999; ALLISON; HALPERIN, 

1972), ao atribuir importância para outros grupos de influência domésticos – opinião 

pública, grupos de interesse, o Congresso, dentre outros – que não somente as 

burocracias. Uma segunda distinção de relevo é a produção da escola brasileira de 

APE sobre o alcance do debate democrático em matéria de PE no Brasil. Como o 

país redemocratizou-se há somente três décadas, em teoria, abriu-se a possibilidade 

de participação de um maior número de atores, o que torna o processo de 

construção de consensos sobre política externa mais complexo (PINHEIRO, 2004a, 

p. 54). Contudo, existem importantes assimetrias no grau de participação 

democrática dos grupos na formulação da política exterior brasileira (LOPES, 2013; 

LIMA, 2013b, 2000)44. 

                                            
43  Ver Lima (2000, 2013a); Milani e Pinheiro (2013); Milani (2015); Pasquarelli (2010) e Sanchez et 

al. (2006). 

44  Conforme Carvalho (2003) conclui, em sua análise sobre a formação da posição brasileira na 3ª 
Conferência Ministerial (Seattle, 1999), o empresariado teve maior participação no processo, 
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Por fim, destaca-se o papel da mídia que, no caso brasileiro, é menos 

especializada do que a dos Estados Unidos, e raramente analisa criticamente o 

papel do Itamaraty. Contribui, assim, para a divulgação e a manutenção da Casa de 

Rio Branco como única formuladora e executora da PE e para a baixa qualidade e 

menor pluralidade do debate democrático no Brasil45. 

Por outro lado, a produção em APE no Brasil aproxima-se da vertente de 

processo decisório e ratificação (MARTIN, 2000; MILNER, 1997), principalmente no 

que tange às relações Executivo-Legislativo46, e daquela que entende a política 

externa como política pública e os efeitos distributivos dela decorrentes (HILL, 2003; 

LENTNER, 2006). 

Neste contexto, as obras de Carvalho (2003), Faria (2012), Lima e Santos 

(2001) e Milani e Pinheiro (2013) são fundamentais para complementar o modelo 

analítico utilizado nesta tese, sobretudo na análise da atuação organizada do setor 

privado brasileiro durante o contencioso do algodão. 

1.1.3 Jogos de Dois Níveis: negociação simultânea de acordos nos planos 

doméstico e internacional 

Semelhantemente à APE, os Jogos de Dois Níveis entendem que a literatura 

centrada exclusivamente no Estado e que o concebe como ator monolítico é 

inadequada para compreender a interação doméstico-internacional. Conforme o 

principal autor desse modelo, Robert D. Putnam, 

[...] uma consideração mais adequada dos determinantes domésticos da 
política externa e das relações internacionais deve enfatizar a política: 
partidos, classes sociais, grupos de interesses (econômicos e não 

                                                                                                                                        
quando comparado ao movimento sindical e à sociedade civil. Como consequência do maior 
acesso e influência junto ao governo, boa parte de suas demandas foram refletidas na posição do 
país naquela Conferência. 

45  Para uma análise aprofundada sobre a relação mídia e política externa brasileira, ver Casarões 
(2012), Soares (2012) e Vieira de Jesus (2003). 

46  Em estudo seminal sobre o Congresso e a política de comércio exterior, Lima e Santos (2001) 
concluem que o Legislativo brasileiro abdica de maior influência e poder nas questões de PE em 
prol do Executivo. No contexto estadunidense, Martin recorda que a falta de ação no Legislativo 
não é, necessariamente, falta de influência em política exterior. 
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econômicos), legisladores e até opinião pública e eleições; não apenas 
oficiais do Executivo e arranjos institucionais. (PUTNAM, 1988, p. 432, 
tradução nossa47). 

Esse subcampo da Análise de Política Externa promove uma integração entre 

esta e teorias de relações internacionais, na medida em que examina como 

imperativos e constrangimentos políticos domésticos afetam a política externa. 

Conforme Breuning (2007) aponta, os Jogos de Dois Níveis estão na linha divisória 

entre os níveis de análise do Estado e do Sistema Internacional, já que as 

negociações internacionais devem, simultaneamente, satisfazer as constituencies 

domésticas e os imperativos internacionais. Assim, são três os pontos de interesse 

teórico principais: as limitações domésticas, os constrangimentos internacionais e as 

preferências do estadista. Semelhantemente ao Modelo III de Allison e Zelikow, os 

Jogos de Dois Níveis são uma lógica de barganha internacional, na qual o estadista 

é o ator estratégico central, pois ele tem capacidade de refletir suas preferências na 

definição da agenda. Por essa razão, pode-se afirmar que são centrados no Estado, 

porém não no sentido de ator monolítico, como o é no realismo em suas versões 

mais tradicionais. 

O negociador-chefe (muitas vezes, o próprio Chefe de Governo) necessita 

formular uma estratégia eficaz nos dois tabuleiros, por meio da busca e oferta de 

concessões, e precisa ter em mente que movimentos racionais48 em um tabuleiro 

podem ser imprudentes em outro. A política doméstica pode servir como 

constrangimento ou como fonte potencial de influência (leverage) para o negociador 

(LEHMAN; McCOY, 1992). No caso dos constrangimentos, eles podem referir-se a 

(i) tamanho do win-set, (ii) estrutura das preferências domésticas, (iii) processo de 

ratificação e (iv) estratégias do governo para assegurar apoio interno. 

Considerando o processo negociador em ambos os níveis, Putnam (1988) 

adverte sobre a possibilidade de defecção, que pode ser voluntária ou involuntária. A 

primeira caracteriza-se pela retirada das negociações de forma consciente, realizada 

por um ator racional egoísta, na ausência de contratos que o obriguem a ratificar 

                                            
47  No original: “A more adequate account of the domestic determinants of foreign policy and 

international relations must stress politics: parties, social classes, interest groups (both economic 
and noneconomic), legislators, and even public opinion and elections, not simply executive officials 
and institutional arrangements”. 

48  Para Hill (2003), os Jogos de Dois Níveis acrescentam ao modelo do ator racional, levando-se em 
conta a racionalidade limitada (bounded) e não abrangente. 
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determinado acordo – por exemplo, problemas de ação coletiva como o dilema do 

prisioneiro49. Já a segunda, defecção involuntária, é definida pelo não cumprimento 

de uma promessa feita em um nível (por exemplo, o tabuleiro I, internacional) devido 

à incapacidade de obtenção da ratificação no outro (tabuleiro II – doméstico) – que 

foi o caso do processo negociador do Brasil junto ao G-20 em 2008, conforme 

analisado na seção 1.2 deste capítulo. Independentemente de ser voluntária ou 

involuntária, a defecção possui custos políticos altos e precisa ser considerada pelo 

negociador-chefe para que este não incorra em excesso de comprometimento 

(involuntária) ou certifique-se de possuir condições de arcar com os custos de uma 

retirada estratégica (voluntária). 

Para Lehman e McCoy (1992), a existência dos dois níveis e a simultaneidade 

dos jogos em ambos torna a negociação internacional mais complexa e propicia 

quatro tipos de resultados possíveis, a partir da força do negociador: 

Com dois níveis, a análise imediatamente torna-se mais complexa: quatro 
resultados possíveis são sugeridos pela única variável de força do 
negociador: (1) força no Nível I e fraqueza no Nível II predirá uma estratégia 
linha dura nas negociações no Nível I; (2) fraqueza em ambos os níveis 
também predirá linha dura no Nível I conforme o negociador tenta 
transformar a fraqueza no Nível II em força no Nível I; (3) força em ambos 
os níveis produzirá resultados mistos, dependendo dos custos de não 
acordo e (4) fraqueza no Nível I e força no Nível II predirá concessões do 
negociador no Nível I, pois ele ou ela poderá impor essas concessões na 
constituency doméstica e ainda assim garantir ratificação. (LEHMAN; 
MCCOY, 1992, p. 609-610, tradução nossa50). 

A força do negociador e o processo de ratificação também são analisados por 

Milner (1997). De acordo com a autora, o grau de probabilidade de uma cooperação 

em determinado tema depende do engajamento dos grupos de interesse. Logo, o 

engajamento desses grupos refletirá o comportamento dos atores políticos 

                                            
49  O dilema do prisioneiro é um problema típico da teoria dos jogos em que a soma é diferente de 

zero. Neste problema, supõe-se que cada jogador, de modo independente, quer aumentar ao 
máximo a sua própria vantagem sem se importar com o resultado do outro jogador. Ver Axelrod 
(2006). 

50  No original: “With two levels, the analysis immediately becomes more complex: four possible 
outcomes are suggested by the single variable of the strength of the negotiator: (1) strength at 
Level I and weakness at Level II will predict a hardline strategy in the Level I negotiations; (2) 
weakness at both levels will also predict a hardline at Level I as the negotiator tries to turn Level II 
weakness into strength at Level I; (3) strength at both levels will produce mixed results, depending 
on the costs of no-agreement; and (4) weakness at Level I and strength at Level II will predict 
concessions from the negotiator at Level I, since he or she can impose those concessions on the 
domestic constituency and still ensure ratification”. 
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envolvidos na negociação: favoráveis à cooperação e posterior ratificação (dovish) 

ou contrários (hawkish). 

Finalmente, dependendo da natureza das negociações (por exemplo, 

segurança ou comercial), o papel das constituencies e do governo é alterado. No 

caso de segurança, geralmente o Estado é o iniciador do processo e as 

constituencies não são fundamentais para que se consiga ratificação no tabuleiro II. 

Já nas negociações comerciais, a atuação das constituencies é fundamental, 

podendo até mesmo agir como iniciadoras de uma negociação, conforme se verá no 

capítulo seguinte. Para além do papel das constituencies, cabe lembrar o efeito 

distributivo dos acordos internacionais (cf. nota de rodapé 29) e como esse efeito 

impacta o processo decisório (SCHOPPA, 1993). Considerando que os resultados 

de um acordo internacional produzem ganhadores e perdedores no nível doméstico 

(MILNER, 1997), esses grupos se organizam para influenciar a tomada de decisão 

em PE51. 

A Figura 1 destaca as três chaves de leitura – processo decisório e de 

ratificação, política burocrática e jogos de dois níveis – que são mobilizadas para 

análise do problema de pesquisa elencado por esta tese, a partir dos ambientes 

doméstico e internacional. Ainda, aponta para a diversidade de atores presentes no 

contexto doméstico e como eles interagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
51  A organização de grupos afetados diretamente pelas decisões e ações de política exterior é 

claramente ilustrada na atuação estruturada do setor privado, por meio da Associação Brasileira 
de Produtores de Algodão (ABRAPA), junto ao MRE – burocracia do governo brasileiro 
responsável pela coordenação do contencioso do algodão na OMC. Este ponto será examinado 
em detalhes no capítulo 2. 
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Figura 1 – Modelo analítico da tese, a partir de 3 chaves de leitura da APE 

 

Fonte: a autora, 2016. 

 

Como instrui Pinheiro (1993), a importância do nível de análise doméstico não 

deve desconsiderar o nível sistêmico e, por isso, as próximas seções deste capítulo 

serão dedicadas ao entendimento do contexto do Sistema Internacional a partir de 

duas agendas distintas: comércio internacional e cooperação sul-sul para o 

desenvolvimento. 

1.2 A construção do Sistema Multilateral de Comércio pós-1945: do GATT 

(1947-1994) à OMC (1995- ) 

A institucionalização do SMC teve como base um triângulo institucional, que 

regularia os temas financeiro, monetário e comercial da ordem econômica 

multilateral do pós-Segunda Guerra Mundial. Para os dois primeiros vértices, havia 

as instituições de Bretton Woods, conforme apontado anteriormente (BIRD/BM e 
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FMI, respectivamente). Para completá-lo, então, faltava apenas uma instituição que 

versasse sobre comércio. Neste contexto, em 1947, realizou-se a Conferência 

Internacional sobre Comércio e Emprego, em Havana, que culminou com a 

assinatura da Carta de Havana, no ano seguinte. Este documento previa a criação 

da Organização Internacional do Comércio (OIC) e contou com a assinatura de 53 

países, porém somente dois, Austrália e Libéria, ratificaram-no. O Acordo Geral 

sobre Tarifas e Comércio (GATT)52, pensado inicialmente para ser um anexo do 

acordo constitutivo da OIC, passou a regular, em caráter provisório (até 1994), as 

relações comerciais internacionais.  

O GATT substituiu a natimorta OIC, porém não possuía poder efetivo de fazer 

cumprir (enforcement) sobre as partes aderentes, pois se tratava apenas de um 

conjunto de normas e concessões tarifárias com os objetivos de promover a 

liberalização comercial e combater práticas protecionistas. Os princípios norteadores 

do GATT, muito influenciados pelos Estados Unidos, eram: (i) nação mais favorecida 

(NMF), isto é, toda e qualquer preferência a um Estado deve ser obrigatoriamente 

estendida a todos; (ii) tratamento nacional – bens estrangeiros devem receber o 

mesmo tratamento que os domésticos; (iii) não discriminação, ou seja, eliminação de 

restrições quantitativas ao comércio; (iv) reciprocidade – os membros da 

organização devem fazer concessões em troca de benefícios obtidos dos outros 

parceiros e (v) transparência, ou seja, todos os regulamentos que dispõem sobre 

comércio devem ser abertos. 

As duas primeiras Rodadas53 de negociações multilaterais, Genebra e 

Annecy, realizadas em 1947 e 1949, tiveram resultados que favoreceram a 

liberalização comercial: já em 1950 houve redução considerável das tarifas de 

produtos industrializados, passando de 40% para 25% (ALMEIDA, 1999). Até a 

década de 1980, quando foi realizada a oitava Rodada de negociação (Uruguai), o 

foco do GATT era a redução de barreiras tarifárias para produtos manufaturados, 

isto é, prevaleciam os interesses dos países desenvolvidos. Produtos agrícolas, 

têxteis e serviços só passaram a ser discutidos a partir de 1986. No Quadro 1 

                                            
52  O GATT foi assinado originariamente por 23 países, a saber: África do Sul, Austrália, Bélgica, 

Brasil, Canadá, Ceilão (atual Sri Lanka), Chile, China, Cuba, Estados Unidos, França, Holanda, 
Índia, Líbano, Luxemburgo, Nova Zelândia, Noruega, Paquistão, Reino Unido, Rodésia do Sul 
(atual Zimbábue), Síria e Tchecoslováquia (atuais República Tcheca e Eslováquia). 

53  As negociações no GATT e, posteriormente na OMC, são realizadas por “rodadas” de negociação 
que recebem, tradicionalmente, o nome da cidade ou país em que foram iniciadas. 
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encontra-se um resumo das Rodadas comerciais de 1947 até 201654, ou seja, desde 

o GATT até a Organização Mundial do Comércio (OMC): 

 

Quadro 1 – Rodadas, temas e países participantes do GATT/OMC (1947- ) 

Ano Local/nome Temas cobertos Países 

1947 Genebra Tarifas 23 

1949 Annecy Tarifas 13 

1951 Torquay Tarifas 38 

1956 Genebra Tarifas 26 

1960-1961 
Genebra / 

Rodada Dillon 
Tarifas 26 

1964-1967 
Genebra / 

Rodada Kennedy 
Tarifas e medidas antidumping 62 

1973-1979 
Genebra / 

Rodada Tóquio 
Tarifas, medidas não tarifárias e acordos jurídicos 102 

1986-1994 
Genebra /  

Rodada Uruguai 

Tarifas, medidas não tarifárias, normas, serviços, 
propriedade intelectual, solução de controvérsias, 
têxteis, agricultura, criação da OMC, etc. 

123 

2001- Rodada Doha 

Tarifas, medidas não tarifárias, agricultura, 
padrões trabalhistas, meio ambiente, 
competitividade, investimento, transparência, 
patentes, etc. 

159 

Fonte: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO, 2014. 

 

Na década de 1980, as diferenças entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento tornaram-se mais acentuadas, e a Rodada Uruguai, prevista 

inicialmente para durar quatro anos, durou o dobro e foi marcada, ao seu final, pela 

constituição da OMC (1994). Inicialmente, porém, Estados Unidos e, em menor grau, 

a Comunidade Europeia (CE), pressionavam pela inserção de novos temas na 

agenda negociadora, sobretudo ao que tangia a serviços, propriedade intelectual, 

investimentos, comércio e tecnologia. O avanço das discussões foi possível graças 

ao acordo liderado por Colômbia e Suíça (conhecido como café au lait) que, embora 

                                            
54  O recorte cronológico da pesquisa abrange quatorze anos (2002 a 2016), subdividindo-se em dois 

períodos que se sobrepõem momentaneamente. O primeiro, 2002-2014, refere-se às negociações 
multilaterais na OMC, considerando que o contencioso foi encerrado formalmente em outubro de 
2014. Já o segundo, 2007-2016, refere-se à estratégia de CSS-D em algodão desenvolvida pelo 
Brasil. Observa-se que os períodos se sobrepõem entre 2007 e 2014, já que as negociações 
relativas ao contencioso tiveram seguimento no âmbito da OMC ao mesmo tempo em que o Brasil 
elaborou e executou o primeiro projeto de cooperação técnica em algodão com os países do 
Cotton-4. 
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desagradasse o G-10,55 permitiu discutir tanto temas pendentes (agricultura, 

sobretudo) quanto novos temas. Porém, diferentemente das Rodadas anteriores, 

adotou-se o padrão single undertaking para o acordo final, isto é, todos os itens da 

negociação são parte de um pacote único e indivisível e não podem ser acordados 

separadamente (ABREU, 2001). 

Faz-se necessário ressaltar que os dois principais temas de desacordo na 

Rodada Uruguai contrapunham países em desenvolvimento (PEDs) e países 

desenvolvidos. Em agricultura, os países em desenvolvimento defendiam a inserção 

da temática agrícola na pauta de negociação multilateral, enquanto os países do 

Norte a rechaçavam. Em serviços e propriedade intelectual se dava o oposto: os 

países desenvolvidos favoreciam sua inclusão na negociação, e os PEDs a 

contestavam. Naquele período, marcado pelo fim próximo da Guerra Fria e 

enfraquecimento da URSS, os Estados Unidos eram praticamente o único polo de 

poder no Sistema Internacional, o que permitia àquele país exercer considerável 

influência nas agendas de negociação multilateral em prol de seus interesses 

geopolíticos. 

Ao final da Rodada Uruguai, o Acordo GATT foi atualizado e a OMC foi 

criada, contribuindo para reforçar a institucionalização do SMC, que havia iniciado 

ainda durante a 2ª Guerra Mundial. Conforme Seitenfus (1997, p. 156), o GATT 

possuía dupla face: jurídica – por meio da elaboração, prática e monitoramento de 

normas procedimentais – e fórum de negociação multilateral56. A OMC foi 

estruturada sobre os seguintes pilares: Conferência Ministerial57, instância 

deliberativa, que se reúne a cada dois anos, pelo menos; Conselho Geral, que 

possui representantes de todos os países-membros58 e atua como Órgão de 

                                            
55  Coalizão formada em 1982 e composta de dez países com o objetivo de bloquear a agenda 

proposta pelos EUA. Era formada por Argentina, Brasil, Cuba, Egito, Índia, Iugoslávia (atuais 
Sérvia e Montenegro), Nicarágua, Nigéria, Peru e Tanzânia. 

56  Essa dupla face também é trabalhada na literatura econômica sobre instituições multilaterais. 
Conforme Maggi (1999), os benefícios potenciais de uma instituição como a OMC referem-se 
justamente a (i) verificação de violações de acordos e notificação de terceiros países, contribuindo 
para disseminação da informação (face jurídica) e (ii) promoção de negociações de comércio 
multilaterais em vez de uma teia de negociações bilaterais (face negociadora). 

57  Até o momento foram realizadas 11 Conferências Ministeriais da OMC: Cingapura (1996), 
Genebra (1998), Seattle (1999), Doha (2001 – na qual foi lançada a Rodada Doha), Cancun 
(2003), Hong Kong (2005), Genebra (2009), Genebra (2011), Bali (2013), Nairóbi (2015) e Buenos 
Aires (2017). 

58  Em novembro de 2015, a OMC possuía 162 membros; ou seja, desde sua criação, em 1994, 34 
novos membros aderiram à Organização. 
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Solução de Controvérsias (OSC) e as decisões da Organização são tomadas por 

consenso (formato onusiano, em que o voto de todos os países possui o mesmo 

peso), em igualdade de condições – diferente do FMI, por exemplo, em que o peso 

do voto de cada país varia conforme sua contribuição ao Fundo. 

Segundo Oliveira (2013), a institucionalização da OMC consolidou as duas 

faces do GATT: na dimensão diplomático-jurídica, houve fortalecimento dos 

mecanismos de enforcement – por meio do OSC – e na dimensão político-

negociadora permitiu a formação de novas coalizões de PEDs, como o G-20. Ainda 

conforme esse autor, GATT e OMC podem ser consideradas instituições estável-

fraca e estável-forte, respectivamente: o GATT era estável, porém tinha enforcement 

fraco; já a OMC é uma instituição estável e forte, pois conjuga estabilidade com 

capacidade de enforcement. 

Uma das principais inovações da OMC foi a institucionalização de um 

mecanismo de solução de controvérsias. O OSC atua por meio de consultas e 

painéis para fornecer segurança e previsibilidade às negociações comerciais 

multilaterais. Apesar de as decisões enunciadas pelo OSC não serem vinculantes, 

as decisões dos painéis e apelações tornam-se jurisprudência no sistema e podem 

orientar futuras decisões do Órgão. Conforme Bown e Hoekman (2005) um Órgão 

de Solução de Controvérsias efetivo é importante, já que possui características de 

bem público na medida em que contribui para melhoria dos direitos de propriedade e 

o acesso a mercados – diminuindo, portanto, a incerteza. Ademais, a participação 

adequada dos países-membros pode gerar externalidades positivas: os esforços de 

solução de controvérsias de um país podem contribuir para remover barreiras 

comerciais em um terceiro. 

Apesar dos efeitos positivos da institucionalização desse mecanismo de 

solução de controvérsias, nota-se que os países menos desenvolvidos (Least 

Developed Countries – LDCs) estão ausentes dessa estrutura (seja como 

reclamantes, demandados ou partes interessadas). Isso ocorre porque os custos 

envolvidos num processo litigioso no OSC/OMC são altos, os LDCs não têm 

capacidade de retaliação, caso obtenham vitória no contencioso e, muitas vezes, 

dependem da Ajuda Oficial para o Desenvolvimento (AOD)59 advinda dos países 

                                            
59  A AOD será abordada na seção seguinte. 
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desenvolvidos, o que contribui para inibir um eventual processo no âmbito do OSC 

(BOWN; HOEKMAN, 2005)60. 

Embora se possa afirmar que a institucionalização do Sistema Multilateral de 

Comércio promoveu incentivos para os países que a ele aderissem, em anos 

recentes a OMC tem enfrentado desafios institucionais e conjunturais significativos. 

Há que se destacar que a OMC não legisla por conta própria; ela depende da 

vontade política de seus membros para alcançar acordos. Recentemente, os 

mecanismos multilaterais de negociação e de solução de controvérsias estão 

erodindo, e a OMC, atualmente sob liderança do brasileiro Roberto Azevêdo desde 

2013 (primeiro latino-americano eleito Diretor-Geral da OMC), tem passado por 

dificuldades de obter consenso e negociar acordos. O Pacote de Bali, alcançado em 

2013, foi o único acordo a ser obtido no âmbito da Rodada Doha, iniciada doze anos 

antes, e marca a assinatura do primeiro acordo vinculante no âmbito da OMC, o 

Acordo de Facilitação do Comércio. 

Outro desafio importante para a OMC concerne ao aumento de soluções 

“minilateralistas”, também chamadas de “acordos plurilaterais”, que têm como 

principais representantes o Acordo sobre o Comércio de Serviços (Trade in Services 

Agreement – TISA), a Parceria Transpacífico (Trans-Pacific Partnership – TPP) e o 

Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (Transatlantic Trade 

and Investment Partnership – TTIP). Esses são acordos de livre comércio entre 

alguns países banhados pelo Oceano Pacífico e entre Estados Unidos e União 

Europeia, respectivamente, que objetivam aumentar o comércio, investimento e boa 

governança entre os signatários. Visam, ainda, definir normas (de propriedade 

intelectual, de investimento etc.) fora do espaço multilateral institucionalizado, com 

riscos importantes para os países que não participam das negociações (a exemplo 

do Brasil). Para os Estados que integram os processos de negociação, o risco 

também existe em função das assimetrias e das hierarquias entre as partes. 

                                            
60  Chad Bown e Bernard Hoekman advogam que a solução para um maior engajamento dos LDCs 

no mecanismo de solução de controvérsias da OMC é a participação do setor privado, por meio de 
Parcerias Público-Privadas (PPPs), que custearia as despesas de pré-litígio. Além dessa solução, 
os autores propõem maior uso do Advisory Centre on WTO Law (ACWL) – que fornece apoio para 
os países-membros da Organização a taxas subsidiadas – organizações voltadas para o 
desenvolvimento e ONGs. No caso do contencioso do algodão DS267, ver-se-á nos capítulos 
seguintes como a estratégia proposta por Bown e Hoekman de engajamento do setor privado foi 
utilizada com êxito pelo Brasil durante os 12 anos de disputa com os Estados Unidos. 
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O caso da Parceria Transpacífico também pode ser entendido como uma 

estratégia de contenção da China pelos Estados Unidos. Durante o governo de 

Barack Obama (2009-2017), a política externa estadunidense buscou aprofundar 

sua influência e seu envolvimento na região do Pacífico, com vista na consolidação 

da exportação de bens e serviços dos EUA para a região. Porém, além do interesse 

econômico-comercial, ao não contemplar a China, o TPP passa a ter, também, uma 

conotação política significativa. Essa parceria pode servir como instrumento aos 

EUA para dificultar que a China lidere as relações políticas e comerciais na Ásia-

Pacífico61. 

Essas soluções negociadas à parte do SMC institucionalizado e, muitas 

vezes, com alto grau de sigilo e caráter exclusivista, têm recebido críticas por parte 

da sociedade civil e também da academia62. Ademais, elas reduzem as 

oportunidades de trade-offs para os LDCs em temas como segurança alimentar e 

acesso a mercados (BELLMANN, 2014). Faz-se necessário destacar que essas 

alternativas minilateralistas63 são capitaneadas e defendidas por potências do 

Sistema Internacional (Estados Unidades, Japão, União Europeia), o que pode 

significar tentativa de esvaziamento – e, no limite desqualificação – da OMC e da 

própria voz dos PEDs em negociações comerciais.  

Apesar das dificuldades, para os países em desenvolvimento, integrar o 

Sistema Multilateral de Comércio representa três vantagens: acesso a um 

mecanismo de solução de controvérsias64, regulamentação do comércio 

internacional e a cláusula NMF. Especificamente ao comércio agrícola, apesar dos 

poucos avanços obtidos em agricultura desde a fundação do GATT, ser membro da 

OMC ainda é melhor do que não pertencer a esse órgão multilateral – e isso 

também é válido para PEDs e LDCs. Um estudo de Grant e Boys (2011) demonstra 

que, durante a Rodada Uruguai, o comércio agrícola entre os membros aumentou 

43%. Conforme apontado anteriormente, isso se explica pela dupla face da 

                                            
61  Para mais detalhes sobre a chave de leitura de contenção da China pelos Estados Unidos, ver 

Amaral e Mattos (2013) e Gordon (2011). 

62  Ver Jeffries (2015), Luo e Kesselheim (2015), Doctors Without Borders [201-]. 

63  Para uma defesa do minilateralismo, ver Patrick (2014).  

64  Além de permitir aos PEDs questionar institucionalmente uma violação aos acordos da OMC por 
outro país, o OSC permite a chamada retaliação cruzada. Esta é definida pelo uso de medidas de 
suspensão de concessões em bens, serviços e direitos que não aqueles aos quais o contencioso 
está vinculado. O funcionamento do OSC e seu acionar serão detalhados no próximo capítulo. 
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institucionalização multilateral (dimensões jurídica e negociadora), que permite a 

redução da incerteza no comércio internacional, o aumento da transparência sobre 

políticas comerciais dos membros, o fornecimento de meios legais para alcançar 

ação discriminatória e a facilitação de coordenação (benefícios não tarifários). 

Portanto, o multilateralismo constitui-se num mecanismo de atuação que 

confere estabilidade ao Sistema Internacional, além de democratizá-lo, contribuindo 

para maior participação de todos os países. Conforme Maria Regina Soares de Lima 

(2008, p. 7-8), as instituições multilaterais podem contribuir para 

gerar uma “vontade multilateral” que se transforma em seu principal legado 
institucional, contribuindo assim para mudar a cultura internacional 
transformando em norma, regra ou lei o que antes era um comportamento 
voluntário, auto-referido e ad hoc dos agentes internacionais. 

1.2.1 Os países em desenvolvimento e a questão da agricultura: da criação da 

UNCTAD (1964) à Rodada Doha da OMC 

A criação da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD), em 1964, foi uma resposta à insatisfação dos países 

em desenvolvimento com o desenrolar das negociações no GATT, que objetivavam 

produtos manufaturados e não abordavam os principais produtos exportados pelos 

PEDs: os primários. Conforme Almeida (1999, p. 248): 

Comprometida desde seu nascimento quase que “presbichiano” com a 
melhoria dos termos do intercâmbio entre países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, a UNCTAD procurou estimular a negociação de diversos 
acordos internacionais de produtos de base envolvendo países produtores e 
consumidores ou, quando isso não era possível, permitiu, ao menos, a 
criação de grupos de estudo tratando das commodities relevantes em 
termos de renda para os PMAs [países menos avançados]. 

Já no ano seguinte ao seu estabelecimento, a UNCTAD obteve importante 

resultado junto ao GATT: a inserção da Parte IV no Acordo, que versava sobre 

comércio e desenvolvimento e estipulava condições mais favoráveis e aceitáveis 

para exportação de produtos agrícolas dos PEDs e acesso ampliado a produtos 

manufaturados. Assim, o GATT passou a adotar o princípio da não reciprocidade 
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para os países em desenvolvimento. Três anos depois, em 1968, a II UNCTAD 

estabeleceu o Sistema Geral de Preferências (SGP) com o objetivo de que 

mercadorias advindas de PEDs tivessem acesso privilegiado aos mercados dos 

países desenvolvidos65, por meio de tratamento tarifário preferencial, em bases não 

recíprocas, superando-se o problema da deterioração dos termos de troca (MDIC, 

2016). O GATT incorporou o SGP em 1971. O período compreendido entre a criação 

da UNCTAD e a realização de sua II reunião foi marcado por fortes críticas da 

chancelaria brasileira ao GATT e a defesa da UNCTAD como novo foro de 

discussão sobre comércio para os países em desenvolvimento. Inclusive, o Brasil 

defendia a criação de uma Organização Internacional do Comércio e 

Desenvolvimento, que integraria GATT e UNCTAD (FARIAS, 2007). 

Conforme exposto na seção anterior, a década de 1980 foi marcada por 

dificuldades negociais no âmbito multilateral. O contexto das crises do petróleo 

(1973, 1979), da crise da dívida externa dos países em desenvolvimento e de uma 

guinada neoliberal na agenda econômica de EUA e Reino Unido dificultou as 

discussões. As propostas iniciais para a Rodada Uruguai não contemplavam os 

temas de interesse dos PEDs (como acesso à tecnologia, regulação de 

multinacionais e mobilidade internacional do trabalho) e, aliado e como 

consequência desse contexto, a UNCTAD perdia progressivamente seu real 

mandato negociador. 

Na questão agrícola, pode-se observar claramente a dinâmica dos jogos de 

Dois Níveis: a forte pressão doméstica dos agricultores dos países desenvolvidos no 

âmbito doméstico (tabuleiro II) – sobretudo de EUA, que visavam proteger seu 

mercado interno da importação agrícola, e da CE, que estava implantando sua 

Política Agrícola Comum (PAC) à época – quase impediu o prosseguimento das 

negociações no âmbito internacional (tabuleiro I) – o que poderia ter levado à 

defecção involuntária por parte daqueles países. O tema agrícola deveria ser objeto 

do GATT, porém graças a adiamentos e pressões dos países do Norte, ele não foi 

abordado no Acordo Geral. Tanto os EUA quanto a CE subsidiavam sua produção e 

exportação agrícolas, porém de maneiras distintas, o que dificultava ainda mais a 

negociação de reduções tarifárias. 

                                            
65  Dentre os países desenvolvidos que integram o SGP, destacam-se: Estados Unidos, UE, Japão, 

Canadá e Austrália. 



1 Agendas da pol í t ica externa bras i le i ra   63 

 

Os países latino-americanos do Grupo de Cairns66, aproveitando as 

dificuldades de coordenação entre EUA e CE em relação à questão agrícola,67 

afirmaram que nenhum acordo seria fechado sem avanços em agricultura. A 

rationale de ação Grupo de Cairns e dos PEDs exportadores de primários era a de 

que comércio e desenvolvimento agrícola são interdependentes, ou seja, a 

expansão do comércio é benéfica para o desenvolvimento da agricultura de seus 

países (KOESTER, 1993). Porém, naquele momento da Rodada Uruguai, faltava 

aos países em desenvolvimento maior coordenação – devido ao acirramento da 

oposição entre interesses defensivos e ofensivos em agricultura – para que 

pudessem atingir seus objetivos em termos de avançar as negociações agrícolas. 

Isso só ocorreu no âmbito da OMC a partir de 2003, com a criação do G-20, como 

será abordado abaixo. 

Em 1989, outra questão que enfraqueceu o posicionamento do Sul, liderado 

pela coalizão Índia-Brasil, emergiu: a do TRIPS – Acordo Internacional sobre Direitos 

de Propriedade Intelectual. Apesar da resistência inicial, os países em 

desenvolvimento acabaram por ceder às pressões dos países desenvolvidos, em 

especial dos Estados Unidos, e aceitaram proposta cujos pontos beneficiavam 

apenas os países do Norte. Esta capitulação do Sul colaborou para o conceito 

alargado do GATT, uma iniciativa estadunidense. Brasil e Índia viram-se obrigados a 

aceitar o alargamento, pois os Estados Unidos adotavam agressivas medidas 

unilaterais contra seus opositores comerciais desde 1984: o primeiro fora alvo em 

1988 e a segunda, em 1989, ambos no caso das patentes farmacêuticas. Ainda, a 

situação doméstica em ambos os países era instável, o que diminuía sua 

capacidade de defender suas posições no Sistema Internacional. 

O tema da agricultura foi parcialmente resolvido com a criação da OMC, em 

1995, a partir do Acordo sobre Agricultura, constante do anexo 1A do documento 

constitutivo da Organização. O objetivo do Acordo era estabelecer um sistema de 

comércio justo e orientado pelo mercado. O processo de reforma deveria ser iniciado 

por meio de negociações de compromissos sobre as reduções dos mecanismos de 

                                            
66  Formado em 1986, o grupo é constituído por 20 países que correspondem, juntos, por mais de um 

quarto das exportações agrícolas mundiais. São eles: África do Sul, Argentina, Austrália, Bolívia, 
Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Indonésia, Malásia, Nova 
Zelândia, Paquistão, Paraguai, Peru, Tailândia, Uruguai e Vietnã. 

67  Essas dificuldades foram acentuadas pela crise da produção agrícola estadunidense e pela grave 
crise do comércio mundial de commodities, que caracterizaram o início da década de 1980. 
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apoio e de proteção ao setor, e através do estabelecimento das regras e disciplinas 

do GATT (GATT, 1994). 

Contudo, apesar de representar um avanço em termos de negociações 

multilaterais sobre agricultura, o Acordo contribuiu para regulamentar as políticas 

agrícolas protecionistas e subsidiadas dos países desenvolvidos principalmente dos 

EUA e da CE – atual UE. Porém, com a institucionalização de um mecanismo de 

solução de controvérsias na OMC (OSC), foi possível aos países em 

desenvolvimento, especialmente, questionar essas políticas e apontar a 

necessidade de contínuas melhorias nas normas que regem o comércio agrícola 

internacional. 

No âmbito da OMC, as duas primeiras Conferências Ministeriais (1996, 1998) 

ocorreram sem grandes desdobramentos para os países em desenvolvimento e sem 

avanços na questão agrícola. Porém, na Conferência seguinte, em Seattle, a 

distância entre PEDs e países desenvolvidos aumentou e não foi possível lançar 

uma nova rodada de negociação comercial, a chamada Rodada do Milênio. A 

insistência dos últimos em vincular democracia e política comercial foi percebida 

pelos demais países como unilateral e conveniente, já que poucos tinham acesso ao 

“green room”, onde esse vínculo foi formulado68. 

Em 2001 foi lançada a primeira Rodada da OMC, com o fim de conciliar 

comércio e desenvolvimento. Para Stiglitz e Charlton (2005), porém, a Rodada Doha 

falhou nessa conjunção. Para esses autores, uma rodada de negociação 

verdadeiramente voltada para o desenvolvimento deveria ter avaliação de impacto, 

justiça (fairness), tanto nos procedimentos quanto nos resultados69 e espaço limitado 

para policy. 

O turning point da Rodada Doha em termos de coordenação dos países em 

desenvolvimento ocorreu durante a Conferência Ministerial de Cancun (2003). 

Durante a reunião preparatória para essa Conferência, EUA e UE realizaram 

proposta sobre agricultura que, mais uma vez, não considerava os principais pontos 

historicamente levantados pelos PEDs, quais sejam: acesso a mercados, apoio 

                                            
68  Trata-se do nome informal da sala de conferências do Diretor Geral da OMC. Ele é usado em 

referência às reuniões de 20 a 40 delegações, geralmente Chefes de delegação. Essas reuniões 
podem ocorrer em outros lugares, como em Conferências Ministeriais, e podem ser chamadas 
pelo ministro que preside a Conferência, bem como pelo Diretor Geral. 

69  Aqui, os autores referem-se à falta de transparência e disseminação de informação no que tange 
ao acesso ao green room e o alto custo de utilização do OSC. Relativamente ao custo do OSC, 
ver também Bown e Hoekman (2005). 
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doméstico e subsídios à exportação. Índia e Brasil, que já integravam o Fórum 

IBAS70, lideraram a formação de uma nova coalizão de países em desenvolvimento 

no âmbito da OMC: o G-20 agrícola71. Este grupo pretendia maior liberalização dos 

países desenvolvidos em matéria de agricultura e, embora fosse constituído por 

países com interesses ofensivos (exportadores do Grupo de Cairns) e defensivos 

(importadores de alimentos), o grupo não era uma coalização de bloqueio, mas 

caracterizava-se por ter uma agenda proativa. 

Conforme Narlikar e Tussie (2004), pela primeira vez os países em 

desenvolvimento lograram se posicionar de forma inovadora devido à formação 

efetiva de uma coalizão. O G-20 é resultado, principalmente, da coordenação bem-

sucedida de posições distintas entre os países e o aprendizado social obtido com as 

coalizões formadas anteriormente no âmbito do GATT. Ainda, apesar de importantes 

fatores se oporem à manutenção da coalizão pós-Cancun – tais como diversidade 

de PEDs envolvidos, posições em agricultura divergentes e estratégia distributiva –, 

o G-20 não se fragmentou. Ainda segundo as autoras, isto se deve ao fato de que o 

G-20 é uma coalizão do tipo “smart”, representando uma composição entre 

coalizões baseadas em questões e aquelas do tipo bloco. 

A Conferência Ministerial de Cancun foi concluída sem acordo relativo à 

agricultura – este só veio a ser alcançado 10 anos depois, na Ministerial de Bali –, 

porém foi essencial para o aprofundamento da coordenação entre os países em 

desenvolvimento, que se fez presente nas Ministeriais seguintes por meio do G-20 

(2005, 2009, 2011, 2013 e 2015). Ainda, confirmou o papel do Brasil como uma das 

lideranças, à época, dessa coalizão de países em desenvolvimento. 

O Pacote de Bali, acordado em 2013, abrangia quatro áreas: (i) facilitação 

comercial – área em que se obteve ganhos mais substantivos72, inclusive para os 

                                            
70  O Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul foi instituído por meio da Declaração de Brasília, de 

junho de 2003, com o objetivo de formalizar a parceria que já ocorria em outros fóruns, promover e 
aumentar o diálogo Sul-Sul, melhorar a concertação política e incentivar a cooperação trilateral em 
questões de interesse comum. 

71  O G-20 agrícola é formado, atualmente, por 24 países: África do Sul, Argentina, Brasil, Bolívia, 
Chile, China, Cuba, Egito, Filipinas, Guatemala, Hungria, Índia, Indonésia, México, Nigéria, 
Paquistão, Paraguai, República Tcheca, Tailândia, Tanzânia, Turquia, Uruguai, Venezuela e 
Zimbábue. 

72  Conforme Hufbauer et al. (apud BELLMANN, 2014), estudos preliminares apontam aumento de 
0,96 trilhão de dólares americanos no PIB mundial em decorrência da assinatura do acordo de 
facilitação comercial em Bali. O aumento do PIB dos países em desenvolvimento corresponderia a 
54% do aumento total (US$0,52 trilhão). 
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países em desenvolvimento, embora estes não fossem demandeurs nesta área; (ii) 

agricultura, com foco na segurança alimentar de países em desenvolvimento; (iii) 

algodão, que previu a implementação pela OMC de subsídios para negociação 

dessa cultura e (iv) medidas73 para países de menor desenvolvimento (LDCs) e 

PEDs, incluindo tratamento preferencial e acesso a mercados, demanda antiga 

desses países (DOCTOR, 2015). 

1.2.2 O papel do Brasil no Sistema Multilateral de Comércio: em busca de seus 

interesses e de sua consolidação como global player 

O Brasil, ao longo do século XX e início do XXI, pautou sua participação no 

Sistema Internacional pelo multilateralismo. Conforme Miyamoto (2000, p. 119), 

A atuação em foros diversos converteu-se em uma das tendências marcantes 
da política externa brasileira nos anos 90. Na realidade, o Brasil sempre 
privilegiou as negociações multilaterais em seu relacionamento com os demais 
Estados-nações. Isto pode ser verificado, por exemplo, nas participações do 
país em foros globais ou regionais, em instâncias extremamente variadas como 
a Organização das Nações Unidas ou o Tratado de Cooperação Amazônica, da 
Organização dos Estados Americanos ao Mercado Comum do Sul (Mercosul), 
na Conferência Mundial de Direitos Humanos, no Grupo do Rio, na Agenda 
para o Desenvolvimento, na Cúpula das Américas ou na Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa. 

O país foi um dos 23 membros fundadores do GATT, em 1947, e atuou com 

maior ou menor grau de participação em todas as rodadas de negociação comercial 

daquele acordo. Na década de 1950, o Brasil promoveu uma ampla reforma tarifária 

e, posteriormente, precisou realizar uma nova adesão ao GATT. Por isso, a 

participação brasileira nas primeiras rodadas da organização – entre 1947 e 1967 – 

foi baixa e a ênfase da diplomacia multilateral brasileira recaía sobre a UNCTAD, 

                                            
73  Segundo Bellmann (2014), este era o componente mais fraco do Pacote de Bali. Isto se deu 

devido ao baixo poder de barganha dos países de menor desenvolvimento dentro da Organização 
e às dificuldades de articulação de posições comuns entre os próprios países, em questões como 
acesso a mercados com isenção de impostos e isenção de quotas. Conforme já apontado, o G-20 
encontrou dificuldades para se manter após a Ministerial de Cancún (NARLIKAR; TUSSIE, 2004). 
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organismo que permitia a interseção das plataformas comercial e de cooperação sul-

sul da política externa brasileira74. 

A partir da Rodada Tóquio (1973-1979), todavia, com a discussão sobre 

tarifas, medidas não tarifárias, reforma do GATT e SGP, o Brasil passou a atuar de 

forma mais consistente naquele organismo. Na rodada seguinte, o país promoveu a 

consolidação de todas as suas linhas tarifárias, sendo um máximo de 35% para 

produtos industrializados e até 55% para os agrícolas (ABREU, 2013). Ainda nessa 

rodada, o Brasil continuou a desenvolver liderança relativa junto aos países em 

desenvolvimento, por meio da coalizão do G-10 e pela defesa de seus interesses 

(defensivos) agrícolas. 

Como explicar a posição brasileira, aparentemente contraditória, ao longo das 

rodadas negociais do GATT (1947-1994)? Para Abreu (2007), desde a década de 

1970, o Brasil tinha interesses diferentes dos demais PEDs. O país buscou uma 

aliança com a Índia com o fim de bloquear o avanço das negociações de novos 

temas na Rodada Uruguai, explorando as divergências então existentes entre EUA e 

CE. Porém, na questão agrícola, os países tinham posições opostas, já que o 

governo brasileiro tinha interesses ofensivos, e o indiano, defensivos. O Brasil, 

então, possuía uma posição multilateral ambígua: defensiva/procrastinadora nos 

novos temas e demandeur/ofensiva em agricultura. 

A partir da década de 1990, apesar das reformas pró-mercado internas 

originadas no âmbito governamental e não nas constituencies, o Brasil adotou uma 

postura inicial defensiva no âmbito da OMC. Porém, a partir da eleição de Luiz 

Inácio Lula da Silva para Presidente (2003-2010), o Brasil passou a desempenhar 

papel mais ativo no Sistema Internacional, incluindo a OMC75. Destacam-se a 

                                            
74  Cabe destacar que entre 1961 e 1964 o Brasil implementou a Política Externa Independente (PEI), 

em contextos doméstico e internacional adversos – período imediatamente anterior ao Golpe de 
1964 no âmbito interno e menor permissividade sistêmica aos PEDs. A PEI representou o 
entendimento dos formuladores da PE brasileira do contexto conjuntural do Sistema Internacional, 
no qual a bipolaridade constrangia as possibilidades de desenvolvimento, não apenas brasileiro, 
mas também de outros Estados em desenvolvimento da América Latina, África e Ásia e no qual os 
movimentos de independência e luta por melhores condições de desenvolvimento do Terceiro 
Mundo ocupavam importante espaço na agenda internacional. Ademais, a PEI revela, de forma 
clara, a intenção da burocracia diplomática em aliar desenvolvimento, enquanto interesse nacional 
último, e política exterior, enquanto ferramenta para consecução do interesse nacional brasileiro. 
Portanto, a ênfase na atuação “unctadiana” explica-se pelas linhas orientadoras da PEI. 

75  Este papel mais ativo não se restringe apenas à agricultura, mas também pôde ser observado, 
durante a Rodada Doha (2001- ), na liderança do país na questão de propriedade intelectual e 
acesso a medicamentos antirretrovirais, que culminou com a assinatura da “Declaração Sobre o 
Acordo de TRIPS e Saúde Pública”, em novembro de 2001. Brasil e Índia tiveram papel 
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liderança do país no âmbito do G-20, criado em 2003, e o aumento da participação 

do país no OSC76. Até dezembro de 2016, o Brasil envolveu-se em 157 disputas na 

OMC, sendo 30 como reclamante, 16 como demandado e 111 como parte 

interessada. Desses, destacam-se os casos da Bombardier (Canadá, DS222), 

açúcar (UE, DS266) e algodão (EUA, DS267); em ambos, o país foi reclamante e 

venceu os contenciosos. A Figura 2 destaca o mapa da solução de controvérsias do 

Brasil entre 1995 e 2016, enquanto reclamante e demandado: 

 

Figura 2 – O Brasil no Sistema de Solução de Controvérsias da OMC (1995-2016) 

 

Fonte: OMC, 2016. Dados referentes até dez/2016. 

 

A postura brasileira, mais atuante no Sistema Internacional – ou, nas palavras 

do ex-Chanceler brasileiro Celso Amorim, “mais ativa e altiva” – encontra explicação 

para além do contexto doméstico. O início do século XXI assistiu ao boom das 

commodities (em especial milho, soja e petróleo), que beneficiou largamente o 

Brasil, e a uma crise no epicentro do capitalismo financeiro (2007-2008), cujos 

reflexos fizeram-se sentir nos países emergentes e, no Brasil em particular, apenas 

na primeira metade da segunda década do século. Somando-se a esses fatores, a 

                                                                                                                                        
fundamental na elaboração final do texto. Para uma análise da atuação do Brasil nesta questão, 
ver Oliveira e Moreno (2007). 

76  A Coordenação-Geral de Contenciosos (CGC), do MRE, foi criada em outubro de 2001, com o 
intuito de conduzir as disputas iniciadas pelo Brasil ou contra este na OMC. Em artigo em “O 
Estado de São Paulo”, o então Ministro Antonio Patriota afirmou que, desde a criação da CGC, o 
Brasil tornou-se o país em desenvolvimento que mais se utilizou do OSC e o quarto entre todos os 
membros da Organização, atrás apenas de EUA, UE e Canadá (PATRIOTA, 2011). 
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relativa baixa de poder dos EUA e sua concentração na “guerra ao terror” permitiram 

que o Brasil tivesse uma atuação significativa no cenário internacional. 

A postura de demandeur em agricultura fez com que o Ministério das 

Relações Exteriores, na formação das posições negociadoras do Brasil da política 

comercial externa brasileira (PCEB), se tornasse mais aberto à participação de 

outras burocracias estatais e até mesmo de atores não estatais, como o setor do 

agronegócio e a sociedade civil organizada (CARVALHO, 2010). Para além da 

postura de demandeur, os efeitos da redemocratização nas agendas de política 

externa também contribuíram para maior abertura ao diálogo da burocracia 

diplomática e maior presença de outros atores, em especial do MAPA e do 

agronegócio. Assim, considerando-se os jogos de dois níveis, foi possível ao 

diplomata brasileiro apresentar na OMC (tabuleiro I) demandas e necessidades 

colocadas por setores domésticos (tabuleiro II). 

De acordo com Oliveira (2013), os seguintes determinantes domésticos 

afetaram a política comercial externa brasileira após a redemocratização, sobretudo 

entre 1995 e 2010 (governos Fernando Henrique Cardoso e Lula): (i) transformações 

na economia do país (efeitos distributivos); (ii) princípios e tradições da PEB em sua 

interface econômico-comercial, como a ênfase no multilateralismo; (iii) disputas 

políticas no MRE e entre este e outras burocracias estatais para definição de 

diretrizes de política externa e (iv) atuação de atores não estatais na influência da 

formulação da PE. Os determinantes (iii) e (iv), em especial, fortaleceram-se a partir 

dos anos 2000. 

Nas negociações agrícolas, no âmbito do G-20 e da OMC, o MRE constituiu 

um Grupo Técnico Informal composto, além dele próprio, do MAPA, o então 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o então Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Confederação Nacional dos Trabalhadores 

na Agricultura (CONTAG), e do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações 

Internacionais (ÍCONE). 

As posições dos atores estatais e do setor privado (CNA) convergiram de 

maneira significativa até 2008, ano que marcou o afastamento do país do G-20 

devido a pressões domésticas – mobilização de grupos de interesse do 
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agronegócio77 – e atuação de outros PEDs no G-20, com interesses conflitantes 

aos do setor privado brasileiro. Até aquele ano, o G-20, sob liderança brasileiro-

indiana, discutia uma proposta aprofundada em agricultura, objetivando maior 

regulação do tema no âmbito internacional. A intensificação das divergências entre 

os interesses defensivos e ofensivos no seio do G-2078, no caso brasileiro 

decorrente das resistências do agronegócio no plano doméstico (tabuleiro II), levou 

o Brasil a abandonar a negociação internacional com o G-20 (tabuleiro I) e a 

aceitar a proposta agrícola da OMC – que terminou por não ser aprovada 

consensualmente79. 

Ao priorizar a liderança do Sul, a partir de Cancun, o país pareceu apoiar 

posições que contradizem seus interesses materiais diretos (DOCTOR, 2015). 

Contudo, há que se destacar o papel do país enquanto potência regional, sua 

capacidade de prover bens públicos para outros países e os ganhos intangíveis (em 

especial, em termos de prestígio político) que esse apoio pode angariar. 

O exame do SI, no que tange ao comércio e à agenda internacional comercial 

do Brasil, demonstra que o país age, muitas vezes, de forma pouco coerente ao 

discurso diplomático de se tornar um global player. Embora o país tenha acumulado 

experiência ímpar em negociações comerciais multilaterais80, em especial em 

contenciosos na OMC, o Brasil encontra dificuldades em ampliar sua carteira de 

acordos bilaterais, devido à opção pelo multilateralismo. Ainda, em equilibrar 

adequadamente as demandas internas existentes – sobretudo dos setores mais 

organizados, como o do agronegócio – e as concessões feitas aos países da região 

e do Sul, a fim de materializar sua posição de líder do Sul. A busca do Brasil por ser 

um global player também se reflete em outra agenda da PE brasileira: a de 
                                            
77  O fortalecimento do agronegócio, sobretudo na década de 1990, pode ser explicado, conforme 

Carvalho (2010), pelas reformas liberalizantes dos anos 1990, o processo político e técnico de 
organização do setor e o processo de intermediação do interesse do agronegócio junto ao 
Executivo. O papel da agricultura e do setor do agronegócio serão melhor explorados nos 
capítulos 2 e 3 desta tese. 

78  China e Índia, países com fortes interesses agrícolas defensivos, defendiam a inclusão de uma 
cláusula sobre proteção ao mercado interno na proposta sobre agricultura, o que desagradava ao 
agronegócio brasileiro. 

79  Para os Jogos de Dois Níveis, conforme visto na seção 1.1 deste capítulo, o Brasil incorreu em 
uma defecção involuntária em relação à negociação junto ao G-20; isto é, o país foi incapaz de 
cumprir uma promessa devido ao fracasso de uma ratificação no âmbito doméstico. 

80  O país poderia, por exemplo, promover cursos para outros países sobre a abertura, execução e 
encerramento de contenciosos comerciais. O conteúdo poderia ser adaptado para reforçar a 
posição do país como líder do Sul e, ao mesmo tempo, não comprometer o conhecimento 
estratégico para o Brasil.  
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cooperação internacional para o desenvolvimento. A próxima seção discorrerá sobre 

a consolidação do Sistema Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento e 

a posição ocupada pelo Brasil neste Sistema, relacionando-a à busca do país de se 

tornar um ator relevante na CSS-D global. 

1.3 Breve análise histórica da consolidação do Sistema de Cooperação 

Internacional para o Desenvolvimento (SICD) 

Conforme Ayllón Pino (2006), o SICD é um regime internacional81 

heterogêneo – e, para esta tese, pouco institucionalizado – decorrente de três 

dinâmicas históricas: (i) o conflito Leste-Oeste, característico do período bipolar de 

1945-1988, (ii) o processo de descolonização, que teve início em meados do século 

XX e foi aprofundado a partir da década de 1950, e o consequente deslocamento do 

conflito para o eixo Norte-Sul e (iii) o aprofundamento da globalização e das 

integrações regional e econômica. 

A institucionalização inicial do SICD, que seguia o processo de legitimação do 

multilateralismo, tinha três objetivos principais82 que ecoavam na Conferência de 

Bandung (1955): direitos humanos, descolonização e desenvolvimento (3 Ds). 

(MELLO E SOUZA, 2014). A cooperação83 internacional para o desenvolvimento se 

institucionalizou a partir da criação das agências especializadas da ONU 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 

                                            
81  A origem das teorias de regimes internacionais situa-se na década de 1970, com a publicação do 

artigo “International responses to technology: concepts and trends”, por John Ruggie (1975). 
Conforme o racionalista Stephen Krasner, os regimes podem ser definidos como “sets of implict or 
explicit principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actors’ 
expectations converge in a given area of international relations”, ou seja, “conjuntos de princípios 
implícitos ou explícitos, normas, regras e procedimentos em torno dos quais as expectativas dos 
atores convergem em uma dada área das relações internacionais” (KRASNER, 1982, p. 186, 
tradução nossa). Outros expoentes dessa corrente são Susan Strange, Robert Keohane e Robert 
Axelrod. 

82  Para além dos 3 Ds, é preciso ter em mente que a cooperação internacional para o 
desenvolvimento era largamente utilizada pelos Estados Unidos no combate ao comunismo 
durante a Guerra Fria. 

83  De forma geral, a cooperação pode ser compreendida como um fenômeno que ocorre quando os 
atores ajustam seu comportamento para as preferências reais ou previstas de outros atores por 
meio de um processo de coordenação política (KEOHANE,1984; MILNER, 1992). 
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UNESCO, Programa das Nações Unidades para o Desenvolvimento – PNUD, Fundo 

das Nações Unidas para a Infância – UNICEF), das agências de cooperação 

bilateral dos países desenvolvidos (United States Agency for International 

Development – USAID, Japan International Cooperation Agency – JICA, Department 

for International Development – DFID, do Reino Unido, Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, entre outras) e da 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre as 

décadas de 1950 e 1970. 

A década de 1960 representou um marco para a consolidação do SICD na 

medida em que abrigou dois fatos relevantes: a publicação, nos Estados Unidos, do 

Foreign Assistance Act (1961) e a definição do conceito de “ajuda” (1969). A Lei de 

Ajuda Externa, assinada pelo Presidente John F. Kennedy em setembro de 1961, 

reorganizou os programas estadunidenses de ajuda externa então vigentes, separou 

ajuda militar da não militar e criou a USAID. A agência recém-criada passou a 

gerenciar as atividades de cooperação técnica, econômica, empréstimos e de 

distribuição de excedentes agrícolas do governo norte-americano. 

Em 1969, o Comitê de Assistência para o Desenvolvimento da OCDE 

(CAD/OCDE) elaborou o conceito definitivo de Ajuda Oficial ao Desenvolvimento 

(AOD), para substituir o termo “ajuda”. A AOD caracteriza-se por ocorrer 

estritamente no âmbito governamental e por ter, no mínimo, 25% dos valores 

transferidos em caráter de fundos perdidos, isto é, sem perspectiva de reembolso. 

Neste contexto, os principais temas da AOD eram: ajuda alimentar, infraestrutura e 

desenvolvimento agrícola. 

A década seguinte trouxe ganhos normativos para o SICD, pois estabeleceu a 

porcentagem mínima de 0,7% do Produto Nacional Bruto (PNB) dos países 

economicamente avançados para a AOD (A/RES/25/2626, de 24 de outubro de 

1970). Ademais, a USAID lançou o Logical Framework (LogFrame), marco lógico 

para elaboração de projetos, cuja definição é “metodologia rigorosa utilizada para 

elaboração de projeto que incide sobre as relações causais entre entradas, saídas e 

resultados desejados do projeto” (USAID, 2014, tradução e grifo nossos84). Porém, 

os anos 1970 também marcaram uma diminuição dos recursos destinados à Ajuda 

Oficial ao Desenvolvimento e o baixo grau de participação dos atores nacionais na 

                                            
84  No original: “rigorous methodology used when designing projects to focus on the links among 

project inputs, outputs, and desired outcomes”. 
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elaboração, monitoramento e avaliação dos projetos de assistência técnica. 

Segundo Milani (2014a, p. 39): 

Os anos 1970 são, portanto, paradoxais, uma vez que os primeiros sinais 
de crise de confiança nos princípios e mecanismos da CID coincidiram com 
a institucionalização avançada de seus atores, suas práticas, suas 
narrativas e de todo o seu modus operandi que se mantêm, com algumas 
alterações discursivas e processos de sofisticação metodológica, até os 
dias de hoje. 

Na década de 1980 ocorreu uma retração da cooperação internacional para o 

desenvolvimento e os projetos de cooperação internacional para o desenvolvimento 

passaram a integrar os programas de ajuste estrutural ditados pelo Consenso de 

Washington85. Com a gradual recuperação econômica mundial e o aprofundamento 

da globalização na década seguinte, o SICD retomou seu fôlego com ênfase em 

cooperação (e não mais em ajuda) e com a participação de novos atores, como é o 

caso de organizações não governamentais (ONGs, como a “Save The Children” e a 

“Oxfam”) e fundações sem fins lucrativos (como é o caso da “Bill e Melinda Gates 

Foundation”), em projetos de cooperação internacional. 

Os anos 1990 foram marcados por importantes ajustes nas agendas temática 

e geográfica da cooperação internacional, os quais refletiam o contexto internacional 

do pós-Guerra Fria, o aprofundamento da globalização e a agenda neoliberal 

econômica imposta aos países em desenvolvimento. Nesse sentido, os 

financiamentos setoriais e programáticos foram intensificados, bem como os 

diálogos sobre políticas públicas e programas voltados para o reforço de 

capacidades (capacity building) (MILANI, 2012). Outro aspecto relevante dessa 

década para o SICD foram as diferentes conferências86 realizadas no âmbito da 

                                            
85  Trata-se de uma série de soluções neoliberais propostas pelo economista John Williamson ao final 

dos anos 1980 com o objetivo de proporcionar o retorno ao crescimento. Várias dessas soluções – 
disciplina fiscal, diminuição dos gastos públicos, desregulamentação e abertura da economia – 
foram endossadas e propagandeadas pelas instituições de Bretton Woods (Banco Mundial e FMI) 
para promover o ajuste macroeconômico de países em desenvolvimento, em especial na América 
Latina. 

86  A década de 1990 ficou conhecida como a “Década das Conferências”, pois foram realizados os 
seguintes conclaves: Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (Rio de 
Janeiro, 1992); II Conferência Internacional de Direitos Humanos (Viena, 1993); Conferência 
Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo, 1994); Conferência Mundial para o 
Desenvolvimento Social (Copenhagen, 1995); IV Conferência Mundial sobre as Mulheres (Pequim, 
1995); II Conferência das Nações Unidas sobre Estabelecimentos Humanos (Istambul, 1996) e 
Cúpula Mundial de Alimentação (Roma, 1996). 
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ONU sobre temas globais e que incidiram sobre as agendas bi e multilaterais de 

cooperação internacional para o desenvolvimento. 

A evolução do SICD no início do século XXI trouxe novamente o uso da 

palavra “ajuda” para o vocabulário da cooperação internacional para o 

desenvolvimento por meio de uma preocupação crescente com a eficácia da ajuda 

(do inglês, aid effectiveness). A OCDE lançou, em 2005, a Declaração de Paris 

sobre a Eficácia da Ajuda ao Desenvolvimento, a qual destaca cinco princípios 

norteadores da eficácia da ajuda – segundo a visão dos países doadores do 

CAD/OCDE: apropriação, alinhamento, harmonização, gestão orientada para 

resultados e responsabilidade mútua (OECD, 2008)87. Esse documento trouxe 

compromissos expressos tanto para os países doadores quanto para os 

recipiendários, agora chamados de parceiros, e metas a serem atingidas até 2010, 

além de indicadores e mecanismos de monitoramento e avaliação. 

Em 2008, durante o Terceiro Fórum de Alto Nível sobre Eficácia da Ajuda, foi 

elaborada a Agenda para Ação de Acra (AAA), visando acelerar e aprofundar os 

pontos constantes da Declaração de Paris. Nela, os signatários se comprometeram 

a trabalhar conjuntamente com organizações da sociedade civil e também com 

outros atores do desenvolvimento, incluindo aqueles envolvidos na Cooperação Sul-

Sul e que não fazem parte do CAD/OCDE, e expressava o interesse dos doadores 

tradicionais em envolver outros países em desenvolvimento – chamados por parte 

da literatura de “emerging providers” (DI CIOMMO, 2014) – e outros atores na 

arquitetura do SICD no século XXI. Conforme o item 9 da Agenda para Ação de Acra 

(2008, p. 16, tradução e grifo nossos88): 

                                            
87  Conforme a Declaração de Paris (p. 3-8, tradução nossa), esses princípios são definidos como: (i) 

apropriação: os países parceiros exercem liderança efetiva sobre suas políticas e estratégias de 
desenvolvimento e coordenam ações de desenvolvimento; (ii) alinhamento: doadores baseiam seu 
apoio global nas estratégias nacionais de desenvolvimento, instituições e procedimentos dos 
países parceiros; (iii) harmonização: as ações dos doadores são mais harmonizadas, 
transparentes e coletivamente eficazes; (iv) gestão orientada para resultados: gerenciar recursos e 
melhorar a tomada de decisões para resultados; e (v) responsabilidade mútua: os doadores e os 
parceiros são responsáveis pelos resultados de desenvolvimento. 

No original: “(i) Ownership: partner  countries  exercise  effective  leadership  over  their  
development  policies,  and  strategies  and  co-ordinate  development actions ; (ii) Alignment: 
donors base their overall support on partner countries’ national development strategies, institutions 
and procedures; (iii) Harmonisation: Donors’ actions are more harmonised, transparent and 
collectively effective; (iv) Managing for results: managing resources and improving decision-making 
for results; (v) Mutual accountability: donors and partners are accountable for development results”. 

88  No original: “In recent years, more development actors – middle-income countries, global funds, 
the private sector, civil society organisations – have been increasing their contributions and 
bringing valuable experience to the table. This also creates management and co-ordination 
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Nos últimos anos, mais atores do desenvolvimento – países de renda 
média, fundos globais, o setor privado, organizações da sociedade civil – 
têm aumentado as suas contribuições e trazido experiência valiosa para a 
mesa. Isso também cria desafios de gestão e coordenação. Juntos, todos 
os atores do desenvolvimento irão trabalhar em parcerias mais inclusivas, 
de modo que todos os nossos esforços tenham maior impacto na redução 
da pobreza. 

A Declaração de Paris e a Agenda para Ação de Acra buscam denotar uma 

preocupação em tratar os países recipientes de ajuda como parceiros e enfatizar 

que os países em desenvolvimento são os responsáveis pelos seus próprios 

processos de desenvolvimento – daí os pilares apropriação, alinhamento e 

responsabilidade mútua. Porém, o próprio resgate do termo “ajuda” em vez da 

continuidade do emprego do vocábulo “cooperação”, como vinha ocorrendo desde 

os anos 1980, demonstra que o Sistema de Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento ainda está fortemente influenciado pela lógica etnocêntrica; isto é, 

a cooperação é feita entre um Norte rico, desenvolvido, que normatiza as regras do 

jogo cooperativo, e um Sul pobre, subdesenvolvido ou em desenvolvimento e que 

sabe, simplesmente, seguir as regras da cooperação. 

1.3.1 O surgimento e a crescente importância da Cooperação Sul-Sul para o 

Desenvolvimento (CSS-D) 

No início dos anos 1950, a cooperação entre Estados em desenvolvimento, a 

chamada Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento (CSS-D) passou a ser uma 

dimensão cooperativa importante no âmbito do SICD. Esta se desenvolveu em três 

fases: (i) Guerra Fria, a partir do surgimento do Movimento dos Não Alinhados, em 

1955, e aprofundamento das relações Sul-Sul; (ii) década de 1980, marcada pela 

paralisia da CSS-D e (iii) anos 1990 e 2000, com a criação dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio e “cooptação” da CSS pelos doadores tradicionais 

(países desenvolvidos e organizações internacionais) por meio da cooperação 

                                                                                                                                        
challenges. Together, all development actors will work in more inclusive partnerships so that all our 
efforts have greater impact on reducing poverty”. 
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triangular89 (AYLLON PINO, 2006. CHISHOLM; STEINER-KHAMSI, 2009). A seguir, 

abordar-se-á cada uma das fases características da CSS-D. 

A aproximação entre países africanos e asiáticos no auge da Guerra Fria, na 

primeira metade da década de 1950, foi possível graças aos armistícios das 

guerras da Coreia e da Indochina, nos quais, de acordo com Ayllón Pino, teve 

início a conscientização e a manifestação do Sul como agrupamento de países nas 

relações internacionais (MELLO E SOUZA, 2014, p. 60). A origem do Movimento 

dos Não Alinhados (MNA) reside na Conferência de Bandung90, na Indonésia, que 

reuniu 29 países africanos e asiáticos em 1955 – muitos deles recém-

independentes – com o objetivo de promover a cooperação econômica e cultural 

entre esses países, opor-se a quaisquer movimentos neocolonialistas por parte das 

potências capitalista e comunista e definir um posicionamento equidistante do 

conflito EUA-União Soviética. 

O MNA – formalmente, Conferência de Chefes de Estado e de Governo dos 

Países Não Alinhados – foi oficialmente fundado em 1961, em Belgrado, e 

baseava-se em cinco princípios: respeito mútuo pela integridade territorial e 

soberania; não agressão mútua; não ingerência mútua; igualdade e benefício 

mútuos e coexistência pacífica. Durante o período da Guerra Fria foi um fórum 

relevante para os países do Terceiro Mundo que não desejavam se alinhar com 

nenhum dos polos de poder da Guerra Fria91 para discutir propostas a serem 

levadas conjuntamente no âmbito multilateral das Nações Unidas e, assim, 

fortalecer seu posicionamento político. 

A década de 1960 também testemunhou outros dois importantes grupos de 

países do Sul: a UNCTAD e o G-77. Esse foi formado durante a primeira sessão 

                                            
89  A cooperação triangular envolve três “vértices”: o país prestador da cooperação, o país 

recipiendário e uma terceira parte, que pode ser um país desenvolvido (EUA, Japão) ou organismo 
internacional (FAO, PNUD). No caso específico do Brasil, a cooperação triangular é entendida 
como complementar à cooperação bilateral sul-sul do país. Como exemplo de cooperação 
triangular, pode-se citar o projeto “Apoio Técnico aos Programas de Nutrição e Segurança 
Alimentar de Moçambique”, iniciativa trilateral entre Brasil, Moçambique e Estados Unidos. 

90  Conforme Bruno Ayllón Pino aponta (MELLO E SOUZA, 2014, p. 61), a Conferência de Bandung é 
considerada um marco importantíssimo na Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento, pois os 
dez princípios daquela orientam e influenciam a CSS-D quanto a seus próprios princípios e a 
construção de uma identidade e solidariedade do Sul. 

91  Com o fim da Guerra Fria, o MNA teve que ser reformulado, pois não fazia mais sentido ter um 
movimento com países não alinhados a blocos ideológicos. Em 1992, após a Conferência de 
Jakarta, o grupo redefiniu seu escopo de ação para Cooperação Sul-Sul. O site oficial do grupo 
passou a ser <www.csstc.org>, de Centre for South-South Technical Cooperation; isto é além da 
ênfase na CSS, há destaque para uma dimensão específica dessa cooperação, que é a CTPD. 
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daquela, com o objetivo de aumentar a coordenação entre países em 

desenvolvimento para ampliar a cooperação em comércio e desenvolvimento92. 

O ápice da cooperação entre Estados em desenvolvimento e o coroamento 

do movimento iniciado na década de 1950 ocorreu com o Plano de Ação de Buenos 

Aires (PABA) em 1978, adotado por 138 países durante a Conferência das Nações 

Unidas para Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento (CTPD). 

Conforme esse documento, a CTPD tornou-se uma dimensão importante, pois 

possibilita que os países em desenvolvimento criem, adquiram, adaptem, transfiram 

e acumulem conhecimentos e experiências para seu desenvolvimento social e 

econômico (BUENOS AIRES PLAN OF ACTION, 1978, artigo V). Ainda no esteio do 

processo de institucionalização da cooperação técnica entre Estados em 

desenvolvimento, o PABA reconhece que essa forma de cooperação não é nova e 

ocorre há vários anos. A novidade reside na percepção de que a cooperação entre 

países em desenvolvimento torna-se cada vez mais importante na promoção do 

desenvolvimento, e que essa cooperação é complementar àquela prestada pelos 

países desenvolvidos (Cooperação Norte-Sul) (BUENOS AIRES PLAN OF ACTION, 

1978, artigo VI). 

Os anos 1980 e 1990 foram marcados por crises econômicas e de dívidas em 

diversos países latino-americanos e asiáticos e pelos programas de ajustes 

estruturais, de cunho neoliberal, propostos por instituições multilaterais do sistema 

Bretton Woods (FMI, Banco Mundial). Os países em desenvolvimento perderam 

espaço para discutir uma agenda mais substancial de CTPD, conforme apresentado 

no PABA, e o debate tornou-se restrito a questões como controle inflacionário, 

redução do Estado, redução do endividamento dos países em desenvolvimento, 

maior abertura comercial e econômica. 

O SICD passou por profundas alterações, sobretudo a partir das mudanças 

ocorridas no Sistema Internacional no início do século XXI, como crise financeira, 

diminuição da ajuda externa da parte de doadores tradicionais e surgimento de 

atores estatais emergentes ou intermediários. Os doadores emergentes, 

protagonistas da Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento93, caracterizam-se 

                                            
92  Na década de 1970, o Grupo iniciou a discussão a respeito da Nova Ordem Econômica 

Internacional (NOEI). Em 2015, o Grupo possuía 135 membros, contudo seu nome original foi 
mantido devido ao seu significado histórico. 

93  Cabe destacar que a CSS-D possui caráter complementar à modalidade Cooperação Norte-Sul 
(CNS) e não substitutivo, conforme já apontado no Plano de Ação de Buenos Aires. Os 
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por serem países que atingiram um patamar elevado de desenvolvimento mais 

recentemente, como África do Sul, Brasil94, China, Índia, México e Turquia. Em 

geral, os doadores emergentes possuem uma rede de cooperação bastante difusa 

e com foco em sua região geográfica, para garantir a paz, estabilidade e reforçar 

sua liderança regional, por meio da distribuição de bens públicos (VIGEVANI; 

CEPALUNI, 2007). 

Antes de prosseguir para a última seção deste capítulo, cumpre destacar as 

diferenciações entre os termos aqui utilizados para abordar as relações 

cooperativas entre os países. As expressões Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento, Cooperação Sul-Sul e Cooperação Técnica Internacional, muitas 

vezes são usadas de forma intercambiável, como se fossem sinônimas. A última 

delas, Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento (CTPD) constitui-se 

em uma das modalidades existentes da Cooperação Sul-Sul para o 

Desenvolvimento (CSS-D) que, por sua vez, é um componente do Sistema de 

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (SICD), complementar ao 

componente Cooperação Norte-Sul. O esquema de círculos concêntricos, 

conforme visto na Figura 3, contribui para o melhor entendimento das 

expressões95: 

                                                                                                                                        
doadores emergentes, em sua grande maioria, não possuem condições materiais de equiparar o 
mesmo volume financeiro dos doadores do CAD/OCDE – e muitos deles não possuem esse 
objetivo. 

94  O Brasil não é signatário da Declaração de Paris (OCDE), não é um membro do CAD/OCDE e não 
aceita o rótulo de “doador emergente”, pois trabalha com o conceito de horizontalidade e entende 
o conceito de doador como vertical. 

95  Para um debate sobre as definições e conceitos desses termos, ver Leite (2012). 
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 Figura 3 – Círculos concêntricos da cooperação internacional 

 

 Fonte: a autora, 2015. 

1.3.2 A atuação “dupla” do Brasil no Sistema de Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento: um país recipiendário e prestador de cooperação 

A atuação brasileira no SICD passou a contar com uma estrutura burocrática 

de coordenação a partir da década de 1950. Naquele ano foi criada a Comissão 

Nacional de Assistência Técnica (CNAT), composta de onze membros nomeados 

pelo Presidente para sistematizar a assistência técnica internacional recebida 

(MILANI, 2017). Em 1959 foi criado o Escritório do Governo Brasileiro para a 

Coordenação do Programa de Assistência Técnica, diretamente vinculado à 

Presidência da República, com o objetivo de coordenar, sobretudo, a ajuda recebida. 

Esse Escritório foi substituído em 1969 pela Subsecretaria de Cooperação 

Econômica e Técnica Internacional (SUBIN) do Ministério do Planejamento e 

Coordenação Geral, por meio do Decreto nº 65.476, de 21 de outubro de 1969. No 

âmbito do Ministério das Relações Exteriores também existia um departamento 

responsável pela cooperação técnica, o Departamento de Cooperação Científica, 

Técnica e Tecnológica (DCT). 
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Os anos seguintes foram marcados pela criação de um sistema 

interministerial de cooperação técnica (MILANI, 2017, p. 17). Assim, as 

competências básicas da cooperação técnica internacional, principalmente 

planejamento, negociação, coordenação, execução, acompanhamento e avaliação, 

foram atribuídas à SUBIN, no Planejamento, e à Divisão de Cooperação Técnica 

(DCOPT), no âmbito do DCT, do Itamaraty. 

A ABC foi criada em 1987, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, 

com o objetivo de centralizar a formulação política, a gestão e o monitoramento do 

sistema brasileiro de cooperação técnica internacional (CERVO, 1994). Inicialmente, 

foi estruturada com enfoque no recebimento de cooperação de outros países, mas 

com o passar do tempo e com a mudança no status internacional do país, essa 

Agência passou a coordenar e gerenciar a cooperação prestada pelo Brasil a outros 

países em desenvolvimento. 

A atuação da ABC é pautada por cinco princípios de cooperação Sul-Sul, 

elaborados pelo MRE: diplomacia solidária, ausência de condicionalidades, atuação 

em resposta a demandas, desvinculação de interesses comerciais e reconhecimento 

da experiência local e adaptação da experiência brasileira96. As importantes 

inflexões na política externa implementadas durante os governos de Lula (2003-

2010) passaram a enfatizar a cooperação com países em desenvolvimento como 

prioridade (LIMA, 2005). 

Atualmente, a ABC atua vinculada à Subsecretaria-Geral de Cooperação e de 

Promoção Comercial, do MRE, e sua atribuição é: 

[...] planejar, coordenar, negociar, aprovar, executar, acompanhar e avaliar, 
em âmbito nacional, programas, projetos e atividades de cooperação para o 
desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento, recebida de outros 
países e organismos internacionais e aquela entre o Brasil e países em 
desenvolvimento, incluindo ações correlatas no campo da capacitação 
para a gestão da cooperação técnica e disseminação de informações. 
(ABC, 201- , grifo nosso). 

                                            
96 Esses princípios baseiam-se na retórica oficial do governo brasileiro. No campo acadêmico, 

existem trabalhos que analisam criticamente a aplicação desses princípios nos projetos de 
cooperação técnica internacional brasileira, vide “Le changement international par les relations 
Sud-Sud”, Tese de Doutorado de Elodie Brun (Sciences Po, 2012) e palestra “Cooperação 
Internacional e Cooperação Sul-Sul” da pesquisadora Iara Costa Leite no I Curso de Atualização 
em Políticas Públicas de Cooperação Internacional em Saúde em Perspectiva Bioética, Brasília-
DF, março/2013 (disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=O6RI7yZYwlY>. Acesso em 
22 nov. 2016). 
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É importante destacar que o Brasil encontra-se em um estágio de transição 

entre beneficiário de AOD e prestador – ou, conforme nomenclatura do discurso 

oficial, “parceiro da cooperação sul-sul” – de cooperação, como a competência da 

ABC demonstra. Entre 2009 e 2012, o país recebeu mais de 2,3 bilhões de dólares 

americanos em ajuda oficial ao desenvolvimento (MILANI et al., 2015). 

Relativamente à prestação de cooperação, no período entre 2005 e 2009, a 

cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional divide-se nas seguintes 

categorias: cooperação técnica, científica e tecnológica; bolsas de estudos para 

estrangeiros; ajuda humanitária; operações de paz; e contribuições do orçamento 

brasileiro para organizações internacionais (BRASIL, 2010c)97. 

Vale ressaltar que naquele período de cinco anos foram gastos, no total, R$ 

252,6 milhões com cooperação técnica, científica e tecnológica, sendo que somente 

no ano de 2010 o governo brasileiro gastou R$ 101 milhões com cooperação técnica 

(BRASIL, 2010c). Entre os anos de 2005 a 2010, o aumento de recursos financeiros 

investidos em cooperação técnica foi de mais de 300%, passando de R$ 25 milhões, 

em 2005, para R$ 101 milhões, em 2010 (BRASIL, 2013). As principais áreas da 

cooperação técnica brasileira são: saúde, agricultura, educação e formação 

profissional. 

A terceira edição do relatório da COBRADI foi publicada em 2016 e 

abrangeu os anos de 2011 a 2013, ou seja, os três primeiros anos do primeiro 

mandato da então Presidente Dilma Rousseff. Relativamente à cooperação técnica 

internacional, o governo brasileiro manteve um patamar mais elevado de gastos 

frente a 2005-2009, porém abaixo do nível de 2010, ano em que o país mais 

investiu na área. Foram gastos R$ 211,6 milhões no referido triênio98 (BRASIL, 

2016a). O gráfico (Figura 4) permite acompanhar a evolução dos gastos do 

                                            
97  Essa categorização está presente no primeiro relatório COBRADI, publicado em 2010, referente 

aos anos de 2005 a 2009. A segunda edição do relatório, publicada em 2013, referente ao ano 
2010, traz mudanças nas categorias expostas no relatório anterior, apresentando as seguintes 
divisões: cooperação técnica; cooperação educacional; cooperação científica e tecnológica; 
cooperação humanitária; apoio e proteção a refugiados; operações de manutenção da paz e 
gastos com organismos internacionais. Essa mudança na categorização, entre outros fatores, 
dificulta a avaliação e monitoramento das ações brasileiras de cooperação para o 
desenvolvimento. Faz-se necessário, conjuntamente com os atores domésticos que executam 
projetos e programas de cooperação, desenvolver critérios permanentes que permitam a avaliação 
comparativa da evolução temporal da cooperação brasileira. Ademais, é importante estabelecer 
períodos fixos para publicação do relatório COBRADI (por exemplo, a cada 3 anos). 

98  Os dados desagregados por ano apontam para R$ 76,4 milhões em 2011, R$ 66,4 milhões em 
2012 e R$ 68,8 milhões em 2013. 
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Governo Federal com a cooperação técnica internacional, a partir das três 

primeiras edições do relatório COBRADI (2005-2013)99. Nota-se que os anos de 

2009 e 2010, últimos do segundo mandato presidencial de Luiz Inácio “Lula” da 

Silva, continuam sendo os mais significativos, em termos orçamentário-financeiros 

para a CSS-D brasileira: 

 

Figura 4 – Dispêndios do governo federal com a cooperação técnica (2005-2013), em R$ 
milhões 

 

Fonte: IPEA (extraído de BRASIL, 2016a). 

 

Ademais, no que tange especificamente à cooperação técnica, é possível 

extrair alguns dados da Agência Brasileira de Cooperação que refletem as 

dificuldades orçamentárias enfrentadas pela gestão Rousseff e, no limite, a baixa 

priorização dessa dimensão da política externa brasileira. 

Conforme mostra o gráfico (Figura 5), o número de atividades isoladas e 

projetos novos celebrados pela ABC caiu consideravelmente entre 2011 e 2014 

(queda de 85%). Considerando-se o total de projetos no mesmo período, o padrão 

de involução mantém-se, embora menos acentuado: diminuição de 50%, de 783 

para 385 instrumentos de cooperação técnica em execução (ABC, 201-). 

                                            
99  A quarta edição do relatório COBRADI, que englobará os anos de 2014 a 2016, encontrava-se em 

elaboração até a conclusão desta tese. 
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Figura 5 – Quantidade de novos projetos e atividades isoladas da ABC, por ano (2004-2014) 

 

Fonte: ABC, 201-. 

 

Do ponto de vista da execução financeira100, pode-se perceber a não 

priorização da agenda de cooperação entre 2011 e 2014. A execução financeira teve 

seu ápice em 2010, último ano do segundo governo Lula, no valor de 

US$37.819.613,00. Imediatamente no ano seguinte, a execução caiu 29%. 

Comparando-se o primeiro e o último ano do primeiro governo Rousseff, tem-se uma 

diminuição, em valores nominais101, de 73% na execução financeira da ABC, de 

acordo com o gráfico apresentado (Figura 6). 

Esse perfil errático na execução financeira da Agência Brasileira de 

Cooperação é reflexo das despesas executadas relativas à cooperação internacional 

do Brasil, a chamada subfunção 212102, no período 2002 a 2016, que também 

assistiu à diminuição acentuada nos anos 2013 e 2014 (Figura 7). 

 

 

                                            
100  Conforme esclarecimento da ABC, os valores anuais referem-se ao somatório financeiro da (i) 

execução do orçamento da ABC; (ii) das transferências para Organismos Internacionais, e (iii) dos 
repasses de recursos de órgão e instituições governamentais brasileiras para serem executados 
em ações de cooperação técnica pela ABC. 

101  Em valores reais, considerando-se correção inflacionária (IGP-M de dezembro/2014), a diminuição 
é ainda maior: 78%. 

102  Conforme a Portaria nº 42, de abril de 1999, a subfunção 212 pertence à função 7 (relações 
exteriores), é de competência do Governo Federal e compreende as ações relacionadas ao 
planejamento, coordenação, execução e controle da contribuição brasileira à cooperação 
internacional, por meio de sua participação nos organismos internacionais, nos programas 
regionais de cooperação técnica e científica, e de seu apoio às diversas instituições que 
contribuam para a consecução dos objetivos dessa cooperação. 
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Figura 6 – Evolução financeira da Agência Brasileira de Cooperação, em valores 
nominais (USD) (2000-2014) 

 

Fonte: ABC, 201-. 

 

Figura 7 – Comparativo do orçamento empenhado para a cooperação internacional 
brasileira (2002-2016) em R$ bilhões 

 

Fonte: ABC, 201-. 

 

Tendo examinado os temas que abrigam a discussão central desta tese - o 

multilateralismo comercial e a cooperação internacional para o 

desenvolvimento – e as lentes teóricas com que se examinará o problema de 

pesquisa, o próximo capítulo tratará da atuação brasileira no contencioso do algodão 

na OMC no período de 2002 a 2009 – ou seja, do pedido de consultas no Órgão de 

Solução de Controvérsias (OSC) à vitória brasileira. Para isso, serão analisados os 
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principais atores domésticos envolvidos: MRE, MAPA e a principal representante do 

setor privado no caso, a Associação Brasileira dos Produtores do Algodão e como o 

lobby do setor agrícola atuou, junto ao MRE, durante o período do contencioso. 
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2 O CONTENCIOSO DO ALGODÃO NA OMC: A CONSTRUÇÃO DA VITÓRIA 

BRASILEIRA NO PROCESSO MULTILATERAL DE SOLUÇÃO DE 

CONTROVÉRSIAS, POR MEIO DA MOBILIZAÇÃO DE SEUS ATORES 

DOMÉSTICOS (2002-2009) 

 

No período questionado pelo Brasil no contencioso (1999-2002), as perdas 

para a economia brasileira foram de cerca de US$ 3 bilhões (CANESIN; BUENO, 

2015). Perdas e distorções no mercado levaram a uma grande mobilização do setor 

do agronegócio, representado pela ABRAPA, e a uma estreita parceria entre o 

governo brasileiro e o setor privado. Este contratou um escritório de advocacia em 

Genebra, Suíça, e dois consultores econômicos para trabalharem no processo, em 

apoio ao pleito brasileiro. A ABRAPA arcou com os custos de abertura e manutenção 

do contencioso entre 2002 e 2014, estimados em cerca de US$ 3 milhões 

(PORTOCARRERO, 2016)103. 

A fim de coordenar seus movimentos na solução de controvérsias, o Brasil 

operou a partir de um tripé: governo, setor privado e advogados contratados pela 

segunda “perna” do tripé, para fornecer estudos e análises jurídicos (HABKA, 2013). 

A primeira “perna”, o governo, foi composta de três burocracias governamentais: o 

MRE – que foi o agente coordenador da posição brasileira no Órgão de Solução de 

Controvérsias (OSC); o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

e, em menor medida, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), principalmente por meio da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX)104. 

Usando o Modelo III de Allison, política governamental-burocrática e os jogos 

de dois níveis a fim de compreender a posição brasileira no caso do algodão – 

conforme nomenclatura da OMC, Dispute Settlement 267 ou, simplesmente, DS267 

– e a interação supramencionada entre as burocracias e o setor privado, este 

capítulo busca identificar os jogadores, os negócios e os compromissos assumidos 

no âmbito doméstico que possibilitaram um acordo negociável no tabuleiro 

                                            
103  Esses custos eram compostos da contratação de consultorias jurídicas e econômicas, contratação 

de estudos e modelagens econométricos, viagens e realização de reuniões e eventos sobre o 
contencioso. 

104  A CAMEX funcionou no MDIC – atual Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – até 
2016, quando o Decreto nº 8.823, de 28 de julho de 2016, instituiu que sua Secretaria Executiva 
fosse incorporada ao MRE. 
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internacional. O capítulo encontra-se dividido em duas partes: a primeira aborda a 

importância da cultura algodoeira para países em desenvolvimento e como os 

subsídios e garantias de créditos à exportação aplicados pelo governo 

estadunidense afetaram, e ainda afetam, os produtores daqueles países. A segunda, 

por sua vez, abrange a disputa do algodão na OMC em suas vertentes doméstica e 

internacional. Primeiramente, examina-se a atuação conjunta dos setores privado e 

governamental brasileiros no caso do contencioso do algodão (DS267) na 

Organização Mundial do Comércio por meio de seus principais atores e o processo 

decisório doméstico: ABRAPA (privado) e MRE e MAPA (governamental). Num 

segundo momento, discute-se o início do contencioso até a vitória brasileira, em 

2009, no plano internacional, e o papel dos atores burocrático-institucionais 

brasileiros envolvidos. 

Embora o contencioso do algodão tenha durado 12 anos (2002-2014)105, os 

primeiros sete anos do litígio foram fundamentais, pois abrangeram três fases: (i) 

pedido, análise e resultado sobre medidas e subsídios dos EUA inconsistentes com 

as normas da Organização Mundial do Comércio (2002-2005); (ii) exame da 

conformidade (compliance) dos EUA com o estipulado no Relatório do Painel e no 

Relatório do Órgão de Apelação da OMC (2006-2008) e (iii) determinação pela 

Arbitragem do tipo e valores de retaliação que o Brasil poderia impor a bens e 

propriedade intelectual dos Estados Unidos (2009). 

2.1 Breve histórico da cultura do algodão e sua importância para os países em 

desenvolvimento: os casos do Brasil e dos países da África Ocidental 

O algodão é tão familiar quanto é desconhecido. Damos sua existência 
perpétua como certa. Utilizamo-lo próximo a nossa pele. Dormimos sob ele. 
Embalamos nossos recém-nascidos nele. O algodão está nas cédulas que 
usamos, nos filtros de café que nos ajudam a acordar de manhã, no óleo 
vegetal que usamos para cozinhar, no sabão com que nos lavamos, e na 
pólvora que combate nossas guerras (de fato, Alfred Nobel ganhou uma 

                                            
105  Os anos de 2010 a 2014 do contencioso serão examinados nos capítulos 3 e 4. 
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patente britânica por sua invenção de “guncotton106” (BECKERT, 2014, p. 
xii-xiii, tradução nossa107). 

O algodão (Gossypium spp.), também conhecido como “ouro branco”, é 

cultivado desde a Antiguidade, principalmente na Ásia Meridional (Índia e 

Paquistão). Na era pré-colombiana, Peru e México eram o centro da plantação 

algodoeira nas Américas; na África, a planta foi cultivada inicialmente no Sudão e, 

no século XI, chegou à África Ocidental, região onde atualmente constitui uma das 

principais fontes de renda para sua população. Na virada do século XI para o XII, o 

algodoeiro finalmente chegou à Europa, pela Itália (BECKERT, 2014). 

Naquele continente, o algodão floresceu e tornou-se um dos principais 

motores do desenvolvimento econômico europeu, sobretudo no Reino Unido. Essa 

evolução deu-se graças a três pilares principais: capitalismo, escravidão e, mais 

tarde, revolução industrial (BECKERT, 2014). Entre os séculos XIII e XVII, a Europa 

obteve algodão cru de qualidade e com preço acessível a partir de suas colônias, 

sobretudo do subcontinente indiano, o que permitiu inovações manufatureiras 

fundamentais para o crescimento da indústria, tais como a invenção da máquina de 

descaroçamento de algodão.  

Os Estados Unidos não eram, em termos globais, produtores relevantes de 

algodão no período pré-Guerra de Secessão (1861-1865). No final do século XVIII, 

sua produção doméstica era de apenas 900 mil quilos (OYANGEN, 2012, 2012), 

apesar de o país contar com solo e clima propícios para esse cultivo, especialmente 

no sul. Com o advento das Guerras Napoleônicas, que opuseram Inglaterra e 

França entre 1803 e 1815, o foco inglês mudou para a indústria bélica, o que fez 

com que o país passasse a importar algodão e seus derivados. Esse 

desdobramento foi fundamental para o aumento drástico da produção estadunidense 

no século XIX, porém, outros fatores históricos confluíram para isso: inovações em 

fiação, tecelagem e vapor; popularidade do uso da flor do algodoeiro para simbolizar 

apoio à nação recém-independente; acesso à terra de baixo custo e mão de obra 

escrava (OYANGEN, 2012). 

                                            
106  Nitrocelulose (N. da A.). 

107  No original: “Cotton is as familiar as unknown. We take its perpetual presence for granted. We 
wear it close to our skin. We sleep under it. We swaddle our newborns in it. Cotton is in the 
banknotes we use, the coffee filters that help us awaken in the morning, the vegetable oil we use 
for cooking, the soap we wash with, and the gunpowder that fights our wars (indeed, Alfred Nobel 
won a British patent for his invention of “guncotton”)”. 
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Destarte, a evolução da cultura algodoeira nos Estados Unidos foi além do 

tripé mencionado acima, pois o componente “acesso à terra” foi fundamental. 

Segundo Sven Beckert (2014, p. 105, tradução nossa108),  

o que distinguia os Estados Unidos de virtualmente todas as demais áreas 
onde se cultivava algodão no mundo era o domínio dos agricultores sobre 
suprimentos praticamente ilimitados de terra, mão de obra e capital, além de 
seu poder político inigualável. 

A assertiva de Beckert permite a necessária reflexão sobre o componente de 

poder político da elite cotonicultora estadunidense, que vem se consolidando desde 

o século XIX109. Os cotonicultores dos EUA implantaram um sistema bem-sucedido 

de defesa dos interesses do setor, inclusive por meio de altíssimos subsídios, 

mesmo diante de preocupações fiscais domésticas e pesadas críticas internacionais. 

O lobby cotonícola é um dos setores mais fortes e organizados naquele país e 

mantém fortes laços com o Legislativo (BLACK, 2016). 

No Brasil, as lavouras comerciais algodoeiras também tiveram seu início na 

segunda metade do século XVIII, com destaque para a região nordeste e o estado 

do Maranhão, estado responsável pelas primeiras exportações brasileiras de 

algodão para a Europa em 1760 (ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS 

PRODUTORES DE ALGODÃO, 201-). O algodão brasileiro foi muito usado como 

matéria-prima para a indústria têxtil britânica no auge da Revolução Industrial e, 

durante a Guerra Civil dos EUA, o país mais do que dobrou suas exportações dessa 

matéria-prima. Em quase 70 anos, o Brasil passou de 14 mil rocas para mais de 2,7 

milhões em 1934. Posteriormente, com o avanço tecnológico e a adoção de nova 

espécie, de fibra mais curta, o algodão expandiu-se para o sudeste (São Paulo), sul 

(Paraná) e, finalmente, para o cerrado (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) 

(COSTA; BUENO, 2004).  

O século XX assistiu à acomodação e à reorganização da indústria 

cotonícola, iniciadas durante processo de abolição da escravatura, que durou quase 

                                            
108  No original: “What distinguished the United States from virtually every other cotton-growing area in 

the world was planters’ command of nearly unlimited supplies of land, labor, and capital, and their 
unparalleled political power”. 

109  Os cotonicultores brasileiros, por sua vez, não dispunham desse poder político dado que no século 
XIX, o açúcar ainda era um produto importante para a economia do país e, no início do seguinte, o 
café despontou como a principal commodity explorada pelo Brasil. A ABRAPA foi criada apenas 
em 1999, ao passo que sua homóloga estadunidense (NCC), em 1938. A respeito do poder 
político do setor algodoeiro brasileiro, ver Ferraz e Finan (2012). 
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todo o centenário anterior, e potencializadas pelo fortalecimento do movimento 

trabalhista e da organização sindical nos países do Norte. Já na primeira metade do 

século passado, a Inglaterra deixou de ser a principal produtora de têxteis e demais 

subprodutos do algodão, e países do Sul, como Brasil, Índia e Paquistão, além de 

vários da África d’Oeste, passaram a ocupar lugar de destaque na produção e 

exportação de algodão. 

O que torna este cultivo tão relevante, a ponto de ser uma das principais 

forças motrizes da economia global desde a Antiguidade? O algodão, “única espécie 

trina” (BELTRÃO; AMORIM, 2007), é uma planta de diversos usos e é mundialmente 

comercializado como fibra, como oleaginosa, sendo a sétima mais importante fonte 

de óleo vegetal no mundo em 2015/2016 (UNITED STATES DEPARTMENT OF 

AGRICULTURE, 2017), e como fonte de proteínas de alto valor biológico. A fibra do 

algodão é a matéria-prima têxtil mais importante no mundo, representando cerca de 

50% de toda a matéria-prima de vestimentas (BELTRÃO; AMORIM, 2007). As fibras 

mais curtas são utilizadas na preparação do algodão hidrófilo, na fabricação de 

papel para escrever, de películas fotográficas e chapas de radiografia, dentre outros; 

já a fibrila é usada na indústria química de plásticos e de explosivos. Por sua vez, o 

caroço do algodão tem considerável interesse alimentar (óleo comestível e 

margarina) e industrial (sabão), e constitui uma das mais importantes alternativas de 

matéria-prima para a produção de biodiesel. A torta de algodão é aproveitada para a 

alimentação animal dado seu alto valor proteico. 

Neste contexto, o agronegócio110 do algodão no mundo é um dos mais 

importantes, movimentando mais de 300 bilhões de dólares por ano e cerca de 

US$12 bilhões apenas no comércio internacional direto de algodão, que mobiliza 

                                            
110  O termo “agronegócio” foi cunhado e usado pela primeira vez em 1957 por dois professores da 

Harvard Business School, Ray Goldberg e John H. Davis. O termo denotava a mudança pela qual 
a agricultura nos EUA passava: as fazendas propriamente ditas passaram a ser apenas uma parte 
em uma cadeia de valor alimentar cada vez mais industrializada, que contava, ainda, com 
insumos, armazenamento, processamento, acondicionamento, marketing, dentre outros. 
Atualmente, o termo é contraposto pela agricultura familiar; este tipo de agricultura caracteriza-se 
pelo compartilhamento familiar da gestão da propriedade e pela relação particular dos produtores 
com a terra, pois esta é, ao mesmo tempo, seu local de trabalho e onde moram. Além da 
agricultura familiar, outro modelo tem se apresentado como alternativa ao agronegócio: a 
agroecologia. Seu objetivo não é obter aumento de produtividade apenas, mas sim, melhorar o 
sistema como um todo, considerando seus componentes socioculturais, econômicos, técnicos e 
ecológicos. Assim, a agroecologia é conhecida por sua ênfase na sustentabilidade, na segurança 
alimentar, no uso de conhecimento tradicional e não uso de agrotóxicos. Nesta tese, o termo 
agronegócio é usado em referência à relação comercial e industrial da cadeia produtiva 
agropecuária, em especial a do algodão. 
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cerca de 350 milhões de pessoas entre produção, logística, descaroçamento, 

processamento e embalagem (2014). O cultivo é explorado em mais de 60 países 

em todos os continentes, e planta-se uma média de 35 milhões de hectares de 

algodão anualmente, o que o torna uma das culturas que mais emprega mão de 

obra no setor rural e distribui renda (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

PRODUTORES DE ALGODÃO, 201-). Também em 2014, a cotonicultura envolvia 

diretamente cerca de 100 milhões de famílias em todo o mundo (FAIRTRADE 

FOUNDATION, 2015). 

Na safra 2015/2016, Índia, China, Estados Unidos, Paquistão e Brasil foram, 

respectivamente, os maiores produtores de algodão no mundo (Figura 8). O cenário 

doméstico brasileiro também é conducente para a grande produção dessa 

commodity, já que o país tem o quinto maior mercado consumidor, com quase um 

milhão de toneladas/ano de penas consumidas. No Brasil, a cadeia do algodão 

(algodão-têxtil-vestuário) é o segundo setor que mais emprega mão de obra, 

perdendo apenas para a construção civil (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

PRODUTORES DE ALGODÃO, 201- ). 

 

Figura 8 – Os cinco maiores produtores mundiais de algodão, em milhares de toneladas 
(2015/2016) 

 

Fonte: ICAC Cotton World Database, 2016. 

 

Com produção de mais de um milhão de toneladas de algodão na safra 

2015/16, o Brasil é o quinto maior produtor e exportador dessa commodity no 

mundo. Em 2013, a cadeia do algodão representou Produto Interno Bruto (PIB) de 

US$ 19 milhões (IBGE, 2013). 
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De acordo com o International Cotton Advisory Committee (ICAC)111, a África 

Ocidental exportou, aproximadamente, 11,2% de todo algodão exportado no 

período, o que corresponde a 837,4 milhares de toneladas112 (ICAC Cotton World 

Database, 2016). Burquina Faso e Mali, respectivamente, foram os sexto e sétimo 

maiores exportadores de algodão no período. 

 

Figura 9 – Exportação de algodão da África Ocidental (2015/2016) 

 

Fonte: ICAC Cotton World Database, 2016. 

 

O algodão é muito mais do que uma commodity que fornece renda para a 

população; ele é o principal fio do complexo tecido que vincula as economias 

africanas e global. Ou, ainda, é o bilhete de ingresso africano para o mercado mundial 

(TOURÉ; COMPAORÉ, 2003). Conforme entrevistas com os Chefes do Programa 

Algodão das instituições de pesquisa dos países do C-4 e do Togo, aproximadamente 

26 milhões de pessoas dependem, direta ou indiretamente, da cultura do algodão113, 

ou seja, 38% da população dos cinco países (AKANTETOU; AYEVA, 2017; 

COULIBALY; NAITORMBAIDE, 2017; HOUGNI, 2017; YATTARA, 2017). 

Com o objetivo de atender a critérios do Banco Mundial de ajustes estruturais 

e, assim, adequar-se às demandas do mercado e possuir os requisitos necessários 

para receber Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (AOD), diversos países da África 

                                            
111  O ICAC é uma associação criada em 1939, em Washington-DC, com o objetivo de promover uma 

economia mundial de algodão saudável. O papel do ICAC é aumentar a conscientização, fornecer 
informações e servir de catalisador para a ação cooperativa em questões de relevância 
internacional. Atualmente, conta com 29 países-membros, dentre os quais: Brasil (membro 
fundador), Burquina Faso, Chade, Mali e Togo. 

112  De todos os países da África Ocidental, cinco são responsáveis por 780,9 toneladas – ou 93,2% 
de toda exportação da região. São eles: Benim, Burquina Faso, Costa do Marfim, Mali e Togo. 
Três deles, juntamente com o Chade (localizado na África Central), constituem o denominado 
Cotton-4, que em 2003 lançou a Iniciativa sobre o Algodão na OMC, como será discutido a seguir. 

113  Os dados desagregados apontam para, aproximadamente, 7 milhões de pessoas no Benin, 7 
milhões em Burkina Faso, 3 milhões no Chade, 7 milhões no Mali e 2 milhões no Togo; o que 
representa, respectivamente, 65%, 38%, 21%, 40% e 27% da população de cada país. 



2 O contenc ioso do a lgodão na OMC   93 

 

Ocidental modificaram sua cadeia produtiva de algodão nas décadas de 1990 e 

2000. Essas modificações envolveram, principalmente, o fim do monopólio das 

paraestatais114, com a consequente venda de descaroçadoras para grupos privados. 

A partir daí, a cadeia do algodão naquela região passou a se assemelhar ao 

disposto na Figura 10: 

 

Figura 10 – A cadeia de algodão na África Ocidental: do cultivo à exportação 

 

Fonte: MOSELEY; GRAY (2008). 

 

Apesar dos custos de produção serem mais baixos do que em vários outros 

países e blocos, como EUA e UE, e da qualidade superior do algodão devido à 

colheita manual, os maiores produtores e exportadores africanos dessa commodity 

têm sofrido devido às condições consideradas desleais de competição do “livre 

mercado” global. Grande parte dessas condições advém dos subsídios que países 

desenvolvidos ofertam para seus produtores. 

 

                                            
114  No contexto africano, as paraestatais são agências especializadas que pertencem ou são parcial 

ou integralmente controladas pelo Estado. No Cotton-4, as paraestatais envolvidas com o algodão 
são: SONAPRA (Benin), SOFITEX (Burquina Faso), Cotontchad (Chade) e CMDT (Mali). Faz-se 
necessário destacar que todos esses países e o Togo, com a NSCT, ainda encontram-se em 
diferentes fases de transição e não conseguiram implementar, integralmente, as recomendações 
de bancos de fomento de repasse do controle da cadeia algodoeira para o setor privado. 



2 O contenc ioso do a lgodão na OMC   94 

 

2.1.1 Os subsídios agrícolas e garantias de créditos à exportação do governo dos 

EUA e a depreciação do preço do algodão no mercado internacional 

Os subsídios podem ser entendidos como a concessão de benefícios que um 

governo fornece para tornar sua exportação mais competitiva ou dificultar a 

importação de bens mais competitivos de terceiros países e, assim, estimular o setor 

(MDIC, 201-). Os subsídios podem ser concedidos mediante incentivos fiscais ou 

contribuição financeira pública para setores ou grupos específicos, da agricultura, da 

indústria ou do setor de serviços. Tradicionalmente, os subsídios dividem-se em três 

categorias: acionáveis, proibidos e não acionáveis. Esses últimos são os que não 

estão sujeitos a medidas compensatórias por não serem considerados específicos115 

ou, mesmo sendo específicos, forem concedidos em situações particulares, como 

atividades de pesquisa, por exemplo. 

De acordo com as normas da OMC, os subsídios proibidos são aqueles 

vinculados a:  

1. desempenho exportador, de fato ou de direito, exclusivamente ou a partir 
de uma entre várias condições. A vinculação de fato ficará caracterizada, 
quando for demonstrado que a sua concessão, ainda que não vinculada de 
direito ao desempenho exportador, está efetivamente vinculada a 
exportações ou a ganhos com exportações, reais ou previstos. O simples 
fato de que subsídios sejam concedidos a empresas exportadoras não 
deverá ser considerado como subsídio à exportação; 

2. uso preferencial de produtos domésticos em detrimento de produtos 
estrangeiros, exclusivamente ou a partir de uma entre várias condições 
(MDIC, 201-). 

Por exclusão, os subsídios acionáveis são todos aqueles específicos que não 

são proibidos. Portanto, estão sujeitos a medidas compensatórias e podem ser objeto 

de questionamento de outros países caso ultrapassem determinados montantes. 

O apoio dos Estados Unidos à parte de seus agricultores iniciou-se entre 

1933 e 1937, no âmbito do programa New Deal, do então presidente Franklin Delano 

Roosevelt (Democrata, 1933-1945). Seu objetivo era recuperar a economia local e 

auxiliar os estadunidenses prejudicados pela Crise de 1929. Na agricultura, o governo 

                                            
115  A especificidade de um subsídio deriva da autoridade outorgante, ou da legislação vigente, 

quando essas explicitamente limitarem o acesso ao subsídio a uma ou a um grupo de empresas 
ou indústrias, a ramos de produção, ou a regiões geográficas. 
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conduziu políticas de controle de oferta de produtos, de garantia de preços e de renda 

dos agricultores. Assim, houve aumento das tarifas de importação para favorecer a 

produção e o consumo internos. Os excedentes advindos dessa forte política de 

estímulo da produção doméstica foram absorvidos por meio de programas de AOD, 

que permitiam aos EUA conduzir um robusto programa de ajuda alimentar para os 

países em desenvolvimento, sobretudo nas décadas de 1960 e 1970. 

No início do século XXI, quase 75 anos após a Grande Depressão (1929), os 

subsídios dos Estados Unidos não apenas permaneceram, como também 

aumentaram com o passar do tempo, com a inclusão de pagamentos diretos aos 

produtores. As subvenções agrícolas governamentais constam das Farm Bills116, Lei 

Agrícola dos EUA, e, apesar da diminuição da relevância do setor agrícola para o 

PIB dos Estados Unidos ao longo do século XX, mantiveram-se em maior ou menor 

grau em todas as edições da Lei. Isso se deve graças à intensa pressão dos 

agricultores, em especial dos mais ricos, que são fortemente organizados e querem 

continuar a se beneficiar do apoio governamental – entre eles destacam-se donos 

de ativos, grandes produtores, burocratas, lobistas e políticos ligados ao setor 

(COSTA; BUENO, 2004). 

Na safra 2001/2002 – parte do período questionado pelo Brasil na OMC –, 25 

mil cotonicultores estadunidenses receberam quase 4 bilhões de dólares117 em 

subsídios, enquanto o valor da produção de algodão herbáceo foi de 3 bilhões para 

o mesmo período. Ou seja, a taxa de subsídio é de mais de 130%118. O montante de 

subsídios equivale ao PIB burquinabê de 2002, país onde mais de dois milhões de 

pessoas dependem do algodão, e a três vezes o orçamento da USAID para o 

continente africano (BAFFES, 2005). Como resultado dos subsídios dos EUA ao 

                                            
116  A primeira Farm Bill (Agricultural Adjustment Act – AAA) data, justamente, de 1933 e foi aprovada 

no âmbito do New Deal visando dar assistência financeira para agricultores no imediato pós-Crise. 
A Lei Agrícola é válida para períodos aproximados de cinco anos e, atualmente, encontra-se em 
sua 11ª edição (2014-2018). 

117  Estimativas do ICAC apontam que as safras 2001/02 e 2002/03 receberam US$4,9 bilhões em 
suporte direto do governo estadunidense à cotonicultura (PAN, 2006). Segundo os presidentes de 
Burquina Faso e Mali, esse montante levou à superprodução da commodity e distorceu seus 
preços no mercado internacional, destituindo países pobres africanos de sua única vantagem 
comparativa no comércio internacional (TOURÉ; COMPAORÉ, 2003). 

118  Despacho telegráfico 00176. Para Delbrasgen em 18/02/2003. OMC. Contenciosos. Brasil-EUA. 
Subsídios ao algodão. 1ª apresentação do pedido de painel (19/02/03). Intervenção do Brasil. 
Instruções. 
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algodão, três países da África Ocidental tiveram perdas significativas em suas 

economias no início da década passada, conforme demonstra a Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Perdas de Benim, Burquina Faso e Mali decorrentes dos subsídios agrícolas dos 
EUA (2001/2002) 

País % de perda do PIB 
% de perda de ganhos de exportação em 

relação ao efetivamente exportado 

Benin 1,4 9,0 

Burquina Faso 1,0 12,0 

Mali 1,7 8,0 

Fonte: adaptado de OXFAM, 2002. 

 

Portanto, as perdas econômicas causadas pelos subsídios norte-americanos 

superam, em muito, os benefícios de sua ajuda. Em 2006, os EUA anunciaram o West 

Africa Cotton Improvement Planning (WACIP) para melhorar a produção algodoeira 

nos países do C-4 e no Senegal, com orçamento governamental de US$ 27 milhões 

(USAID, 200-). Em 2014, a C4 Cotton Partnership (C4CP) substituiu o WACIP e tem 

por objetivo aumentar a receita de produtores e processadores de algodão em zonas 

específicas. Com vigência de quatro anos (2018), a parceria prevê o investimento de 

14,8 milhões de dólares nos quatro países africanos. Somados os investimentos 

dessas duas ações de AOD para o C-4, executadas num período de doze anos, têm-

se US$ 41,8 milhões, o que representa apenas 0,3% do valor de subsídios 

concedidos pelos EUA em duas campanhas agrícolas (2001/02 e 2002/03). 

Conquanto a depreciação do preço internacional do algodão não seja 

consequência única dos subsídios (de China, União Europeia e, principalmente, 

EUA), e existam fatores internos e externos119 que influenciam seu preço, a retirada 

de todos os subsídios representaria uma receita adicional de 250 milhões de dólares 

para os países da África Ocidental. (MOSELEY; GRAY, 2008) 

Embora não se pretenda exaustivo, o Quadro 2 destaca e conceitua os principais 

tipos de subsídios fornecidos pelos EUA para que se possa melhor compreender seus 

                                            
119  Fatores internos como preços locais, dívida dos produtores, corrupção, custo dos insumos, baixa 

fixação dos jovens no campo, acesso à terra fértil e uso de defensivos agrícolas também devem 
ser considerados ao se examinar as dificuldades da cadeia cotonícola na África Ocidental. 
Relativamente aos fatores externos, destacam-se: taxas cambiais, competição com fibras 
sintéticas (mais baratas), diminuição da demanda chinesa pelo algodão e entrada de novos 
competidores no mercado: Brasil, Turquia e países da África Central (MOSELEY; GRAY, 2008; 
WOODWARD, 2007). 
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efeitos sobre a cadeia cotonícola nos EUA e, no limite, sobre os preços dessa 

commodity no mercado internacional. Produtores estadunidenses de algodão que se 

qualificavam para receber subsídios governamentais eram elegíveis para (i) 

pagamentos de empréstimos à comercialização (marketing loan payments), (ii) 

pagamentos de programas anticíclicos (CCP), (iii) pagamentos Step 2, (iv) pagamentos 

diretos, (v) seguro agrícola e (vi) garantias de crédito à exportação. Como se verá na 

seção seguinte, o Brasil questionou todos esses tipos de subsídios na OMC. 

 

Quadro 2 – Principais programas de subsídios estadunidenses ao algodão vigentes entre 1999 
e 2002 

(i) Pagamentos de empréstimos à comercialização 
Agricultores utilizam suas colheitas como garantia para receber empréstimo da Corporação de 
Crédito de Commodity (CCC) do Departamento de Agricultura dos EUA. Quando o preço mundial 
do algodão cai abaixo da taxa de empréstimo dada, o mutuário pode pagar o empréstimo ao preço 
mais baixo e reter a diferença. 
 
(ii) Pagamentos de programas anticíclicos (CCP) 
Baseados em níveis históricos de produção, os CCPs visam proteger os agricultores contra a 
queda dos preços e são desencadeados quando o preço de mercado do algodão desce abaixo de 
um preço-alvo. Eles estão desvinculados dos pagamentos para compensar baixos preços das 
commodities. 
 
(iii) Pagamentos Step 2 
Encorajam os compradores (tais como fabricantes de fios e têxteis e exportadores de algodão) a 
comprarem algodão dos Estados Unidos fornecendo um subsídio para fazê-lo quando o preço mais 
baixo para o algodão exceder um preço de referência para o algodão do Norte da Europa durante 
um período consecutivo de quatro semanas. 
 
(iv) Pagamentos diretos 
Geralmente, estão ligados a níveis de produção fixos e históricos e constituem um exemplo de 
apoio dissociado à renda, o que significa que não estão relacionados às flutuações de preço no 
mercado ou com os níveis de produção. Por isso, algumas vezes são considerados menos 
distorcivos do que outros tipos de pagamentos. 
 
(v) Seguro agrícola 
O seguro é fornecido por meio de seguradoras privadas a uma taxa subsidiada para proteger os 
agricultores contra perdas causadas por desastres naturais. A Agência de Gestão de Risco do 
Departamento de Agricultura dos EUA paga mais de 50 por cento dos prêmios e efetua 
pagamentos adicionais às seguradoras relativos a custos administrativos. Quaisquer perdas sobre 
os prêmios também são pagas pelo governo. 
 
(vi) Programas de garantias de crédito à exportação 
Um mínimo de US$ 5,5 bilhões é disponibilizado pela CCC para fornecer garantias governamentais 
sobre o reembolso de empréstimos privados para financiar as exportações de algodão e outras 
commodities. Essas garantias destinam-se a encorajar exportações de produtos agrícolas para 
países estrangeiros onde o financiamento pode não estar disponível. 
Os principais programas eram: GSM-102 (que ampliava o crédito para períodos que variavam de 
90 dias a 3 anos), GSM-103 (que prorrogava o crédito por períodos maiores que 3 anos, mas não 
superior a 10 anos) e o Programa de Garantia de Crédito ao Fornecedor (SCGP). Esses três 
programas fizeram parte do pedido inicial de consultas do Brasil. 

Fonte: a autora, 2016, a partir de SCHNEPF, 2010, e WOODWARD, 2007. 
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Os pagamentos de empréstimos à comercialização, os programas anticíclicos 

e os Step 2 são considerados subsídios dependentes de preço (price-contigent), 

pois são realizados a partir da queda nos preços de mercado abaixo de seus 

respectivos gatilhos de preços. Se os gatilhos de preço estiverem muito acima dos 

preços de mercado, eles atuam como incentivo para estimular mais produção e 

exportação do que o mercado de outra forma exigiria. Isso resulta em preços 

nacionais e internacionais mais baixos do que os que existiriam na ausência desses 

pagamentos (SCHNEPF, 2010). 

É neste complexo cenário que se insere o início do contencioso do algodão 

DS267 a partir do pedido de consultas, em setembro de 2002. Este cenário envolve 

a política doméstica estadunidense de subsídios, a política doméstica brasileira de 

defesa do agronegócio, enquanto modelo estratégico de desenvolvimento nacional e 

os enormes prejuízos sofridos pelos países africanos produtores de algodão, 

sobretudo o Cotton-4. 

A última seção deste capítulo dedica-se a examinar detalhadamente as três 

fases seminais do contencioso, considerando os tabuleiros doméstico e internacional 

em que a política externa brasileira atuou e os atores domésticos brasileiros 

envolvidos no processo. 

2.2 Do pedido de consultas a autorização de Arbitragem (2002-2009): os 

tabuleiros doméstico e internacional do contencioso DS267 

Ao levar em conta a importância da cultura do algodão para o Brasil e os 

efeitos distorcivos dos subsídios dos Estados Unidos a seus produtores, o governo 

brasileiro decidiu questionar formalmente, no âmbito da Organização Mundial do 

Comércio, as práticas estadunidenses. Os sete primeiros anos do contencioso foram 

marcados por intensa e acirrada disputa na OMC entre Brasil e EUA, observados 

por diversos outros países que possuíam interesse nos desdobramentos do litígio. 

Esse período pode ser dividido em três etapas consecutivas: 

(i) 2002-2005: abertura da disputa, análise dos argumentos e 

relatórios finais do Painel e do Órgão de Apelação (OA); 
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(ii) 2006-2008: análise do grau de conformidade dos Estados Unidos 

face às conclusões e determinações de ambos os relatórios; 

(iii) 2009: autorização dada pela Arbitragem da OMC ao Brasil para 

retaliar os Estados Unidos em bens e propriedade intelectual (até 

US$ 829 milhões). 

Contudo, para efetivar o litígio, extremamente complexo e oneroso, o 

Executivo brasileiro precisou coordenar-se internamente com diversas burocracias 

governamentais e com o setor produtivo, a fim de não apenas custear o processo, 

mas também viabilizar a produção de documentos de suporte de cunho jurídico e 

econômico. Ademais, a articulação entre os setores público e privado dava maior 

credibilidade ao pleito brasileiro, uma vez que demostrava esforço de construção de 

consenso interno para fins de negociação externa, como se verá detalhadamente a 

seguir. Para esse fim, foram contratados o escritório de advocacia Sidley Austin 

Brown & Wood LLP120, situado em Genebra, e os economistas Daniel Sumner 

(professor e diretor do University of California Agricultural Issues Center) e Bruce 

Babcock (professor da Iowa State University). 

Os principais atores domésticos envolvidos no contencioso DS267 foram a 

ABRAPA, enquanto representante do setor produtivo, e o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), 

representantes do governo. Esta última seção do capítulo 2 encontra-se dividida em 

três partes: a primeira refere-se ao fortalecimento do agronegócio brasileiro e o 

papel da ABRAPA no início do contencioso; já a segunda, aos papéis do MAPA e do 

MRE nas relações internacionais do Brasil e as relações interburocráticas e com o 

setor privado no período imediatamente anterior ao início da disputa. Finalmente, a 

terceira e última subseção abordará historicamente os sete primeiros anos do 

contencioso (2002-2009) e a interação e coordenação dos atores supramencionados 

durante esse período. 

                                            
120  Conforme entrevista com o Embaixador Carlos Cozendey, então Subsecretário Geral de Assuntos 

Econômicos e Financeiros, e com a Conselheira Daniela Benjamin, Chefe da Divisão de 
Contenciosos Comerciais à época, o governo brasileiro contratara este mesmo escritório 
anteriormente, para mapeamento de potenciais problemas sistêmicos em políticas agrícolas de 
vários países. Porém, o contrato com o Brasil expirara em meados dos anos 2000, sem 
possibilidade de renovação por conta das leis de licitação, o que levou a ABRAPA a contratar 
consultoria jurídica do Sidley para o DS267 (COZENDEY; BENJAMIN, 2016). Ainda, conforme 
Helio Tollini, a ABRAPA consultou 10 a 12 escritórios de advocacia, inclusive brasileiros, porém 
nenhum deles conhecia a legislação dos EUA e da OMC como o Sidley (TOLLINI, 2016). 
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2.2.1 A atuação fundamental do setor privado em defesa do agronegócio brasileiro: 

o papel da Associação Brasileira dos Produtores do Algodão (ABRAPA) 

Antes de analisar mais detidamente os conflitos e barganhas domésticos 

interburocráticos e intersetoriais que contribuíram para a formação da posição 

brasileira, é necessário entender por que o agronegócio brasileiro é tão importante. 

Até a década de 1980, enquanto o modelo de desenvolvimento era baseado na 

industrialização via substituição de importações (ISI)121, a agricultura era 

subordinada à indústria no país122. A partir da década seguinte, o Estado brasileiro 

empreendeu reformas liberalizantes que facilitaram a exportação de bens agrícolas, 

a importação de insumos (houve queda nas tarifas de importação), bem como o 

investimento privado na área. 

Portanto, o fortalecimento do agronegócio pode ser explicado pelas reformas 

liberalizantes da década de 1990, o processo político e técnico de organização do 

setor e o processo de intermediação dos interesses do agronegócio junto ao 

Executivo (CARVALHO, 2010). Nas últimas duas décadas, cerca de 20 empresas do 

agronegócio no Brasil chegaram a US$ 1 bilhão em vendas anuais e o país tornou-

se um dos produtores agrícolas mais competitivos do mundo, sendo exportador líder 

de um grande número de produtos – tais como carne bovina, aves, açúcar, etanol, 

suco de laranja, soja e algodão (ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2010). Mas, 

para além dos números relevantes, o agronegócio é importante para o próprio 

                                            
121  A ISI advoga a substituição de importações pela produção nacional, visando a dois objetivos: 

reduzir a dependência do exterior e fomentar a indústria nacional. 

122  Há que se sopesar, contudo, que em meados da década de 1970, o Brasil já estava articulado 
com os esforços da chamada Revolução Verde, cujos efeitos mais substanciais passaram a ser 
sentidos no país – e em sua balança comercial – a partir da década de 1990. Trata-se da invenção 
e divulgação em larga escala de novas técnicas e tecnologias agrícolas que visavam ao aumento 
da produtividade agropecuária, sobretudo de sementes geneticamente modificadas, insumos 
agrícolas, mecanização e diminuição dos custos de manejo. A Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) foi criada em 1973 no bojo da Revolução Verde e contribuiu 
consideravelmente, junto com entes privados e governamentais, para o desenvolvimento próprio 
de tecnologias voltadas para a agricultura tropical, que permitiram o aumento exponencial da 
produtividade brasileira, sobretudo de commodities. Entretanto, apesar dos ganhos consideráveis 
em produtividade, a Revolução Verde trouxe problemas associados àqueles: degradação 
ambiental, concentração fundiária e alijamento de pequenos produtores do mercado. 
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modelo brasileiro de desenvolvimento. Como Kristen Hopewell descreve (2013, p. 6-

7, tradução nossa123): 

[…] as exportações do agronegócio constituem um pilar importante do 
modelo de desenvolvimento atual perseguido pelo estado brasileiro, e o 
agronegócio tem largamente recebido primazia na determinação da política 
comercial do Brasil e sua posição na OMC. E, em termos gerais, o 
crescimento econômico sustentado, combinado com políticas expandidas 
de bem-estar social que reduziram a pobreza e a desigualdade (SOARES et 
al., 2007; LAPPER, 2010), criou um grau de consenso social em torno das 
políticas econômicas e comerciais do governo, incluindo sua promoção do 
agronegócio e crescimento baseado em exportação. 

O agronegócio representou, em 2015, 21,35% do PIB brasileiro 

(CEPEA/Esalq, 2016) e, mesmo com quedas de outros setores nos últimos anos, 

como indústria e serviços, o setor agropecuário manteve trajetória ascendente e/ou 

estável. O rápido desenvolvimento do setor desde a década de 1970 deve-se à 

conjunção de três fatores principais: fatores edafoclimáticos, políticas públicas e 

características dos agricultores nacionais (ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 

2010; PORTOCARRERO, 2016). O Brasil é conhecido mundialmente por sua 

riqueza natural, com solos e clima favoráveis para cultivos tropicais, além de 

abundância de água, sendo o país com maior disponibilidade de terra agricultável e 

76 milhões de hectares de fronteira agrícola ainda a serem explorados (BRASIL, 

2016a). 

Contudo, para tornar o país autossuficiente em produção alimentar, foram 

necessários pesados investimentos públicos em Pesquisa, Desenvolvimento & 

Inovação (PD&I), por meio de políticas públicas que incentivavam a pesquisa 

agropecuária124 – o desenvolvimento de culturas temperadas adaptadas ao clima 

tropical (i.e. soja, trigo) foi essencial para a autossuficiência alimentar do país – e 

facilitavam o acesso a crédito por parte dos produtores. Finalmente, conforme 

                                            
123  No original: “[...] agribusiness exports constitute an important pillar of the current development 

model being pursued by the Brazilian state, and agribusiness has largely been given primacy in 
determining Brazil’s trade policy and its position at the WTO. And, broadly speaking, sustained 
economic growth, combined with expanded social welfare policies that have reduced poverty and 
inequality (Soares et al. 2007; Lapper 2010), have created a degree of social consensus around 
the government’s economic and trade policies, including its promotion of agribusiness and export-
led growth”. 

124  Aqui, a Embrapa desempenhou papel fundamental. A evolução agropecuária brasileira será 
examinada em maior detalhe no capítulo seguinte, ao se abordar a cooperação técnica brasileira 
em agricultura e o porquê de o país ser visto como referência por outras nações em termos de 
desenvolvimento agrícola. 
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representantes do setor, o Brasil destaca-se por ter grandes produtores com 

mentalidade pioneira e que buscam melhoria contínua125. Grupos internacionais 

aliaram-se aos grandes produtores brasileiros e, por meio de seu capital e know-

how, facilitaram a expansão das lavouras e à agregação e valor às commodities 

produzidas e exportadas126 (ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2010). 

Esses três fatores contribuíram, também, para a internacionalização127 do 

agro brasileiro. O controle inflacionário, por meio do Plano Real (1994), e a utilização 

do regime de câmbio flutuante a partir de 1999 impulsionaram as exportações 

agrícolas brasileiras. Somados a esses ajustes macroeconômicos, as mudanças na 

condução da política agrícola, com o fortalecimento do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento e os investimentos em tecnologias agropecuárias – tais 

como sementes híbridas, insumos agrícolas, técnicas de plantio, irrigação, colheita e 

pós-colheita – também são fatores domésticos relevantes para explicar a crescente 

internacionalização agropecuária do país. 

Embora o agronegócio tenha importância estratégica para o modelo de 

desenvolvimento escolhido pelo Brasil, ele traz problemas significativos que ainda 

não foram adequadamente equacionados pelo Estado. Conforme breve 

apontamento anterior (cf. Nota 121), a ênfase no desenvolvimento de novas 

tecnologias agropecuárias, no esteio da Revolução Verde, produziu efeitos sociais e 

ambientais domésticos adversos, dentre eles: baixo nível de controle ambiental, não 

atendimento das demandas de reforma agrária e de proteção dos biomas, pouca 

proteção ao conhecimento tradicional e baixo investimento na agricultura familiar, se 

comparado com o agro. Conforme Gonçalves (2004), a ênfase no componente 

técnico-científico da Revolução Verde provocou mudanças nas relações de poder e 

                                            
125  Em entrevista à autora, Marcio Portocarrero, Diretor-Executivo da ABRAPA, afirmou que o 

produtor brasileiro possui um “espírito de melhorar continuamente [...] por necessidade, senão 
acaba [o agronegócio]”. 

126  Esse modelo altamente capitalista, embora com certo grau de dependência do Estado para 
investimento em P, D & I e políticas de crédito, tem sido criticado por contribuir para a destruição 
do campesinato, aumento da fome, concentração fundiária, precarização do trabalho, problemas 
ambientais, entre outros. Dentre a literatura que aponta as deficiências desse modelo de negócio, 
destacam-se: Altieri (1987), Gonçalves (2011) e Fontoura e Naves (2016). 

127  Conforme Keohane e Milner (1996, p. 4), internacionalização refere-se a “[...] processes generated 
by underlying shifts in transaction costs that produce observable flow of goods, services, and 
capital”, ou seja, “[...] processos gerados pelas mudanças subjacentes nos custos de transação 
que produzem fluxos observáveis de bens, serviços e capital” (tradução nossa). A 
internacionalização afeta as preferências de políticas de atores sociais e econômicos, o que será 
melhor explorado na seção 2.2.2 do presente capítulo em relação ao setor do agronegócio. 



2 O contenc ioso do a lgodão na OMC   103 

 

não contribuiu, até o momento, para a solução definitiva de problemas fundamentais, 

como a fome e a miséria128. 

Diante desse quadro, o crescimento das exportações agropecuárias 

brasileiras desde início dos anos 1990 foi notável; no período entre 1992 e 2013, as 

exportações do Brasil mantiveram larga dianteira frente ao total mundial, com 

destaque para o período 1992-1994 (imediamente após as reformas e ajustes 

macroeconômicos), em que o país aumentou suas exportações a uma média anual 

de 32,9%, frente a uma média mundial de 1,9% (Tabela 2). Os principais fatores que 

explicam esse crescimento são: crecimento mundial, composição de pauta, destino 

das exportações e competitividade. Entre 1999 e 2013, o crescimento mundial, a 

melhoria na competitividade brasileira e a demanda dos principais importadores de 

produtos agropecuários brasileiros, com destaque para a China, foram as principais 

fontes de crescimento das exportações brasileiras. 

 

Tabela 2 – Taxas anuais de crescimento das exportações da produção agropecuária no Brasil 
e no mundo e a decomposição do crescimento nos efeitos: crescimento mundial, 
pauta de produto, mercado de destino e competitividade (em %) 

Indicadores 
Períodos 

1992-1994 1994-1999 1999-2008 2008-2013 

Taxa anual de crescimento     

Exportações mundiais 
agropecuárias 

1,9 -0,4 11,0 6,0 

Exportações brasileiras 
agropecuárias 

32,9 5,5 19,0 11,2 

Fontes de crescimento     

i) crescimento mundial 5,2 -8,5 44,3 48,0 

ii) composição de pauta 50,7 7,0 1,0 12,9 

iii) destino das exportações 45,7 55,6 22,1 10,6 

iv) competitividade -1,6 45,8 32,5 28,4 

Fonte: BRASIL/Ipea, 2016. 

 

A cadeia do algodão está entre uma das principais commodities do Brasil: em 

1999, o país era apenas o 48º maior exportador mundial; em 2015/2016, o quinto 

                                            
128  Relativamente à fome, Gonçalves (2004, p. 47) alerta que “Com a Revolução Verde pode-se ver 

que a fome não se deve à falta de alimentos e, sim, ao próprio modo como os alimentos são 
produzidos. Atentemos, pois, para esse fato essencial: o modo de distribuição não é separado do 
modo de produção”. 
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maior. De acordo com projeções do Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos, a área plantada dedicada ao algodão deverá manter tendência ascendente 

no longo prazo e, na safra 2019/2020, espera-se que o Brasil assuma a terceira 

posição dentre os países que mais exportam algodão (USDA, 2015). Uma das 

razões para o extraordinário desenvolvimento da cultura cotonícola brasileira reside 

na organização do setor no final do século passado. 

Após passar por uma década com dificuldades na produção, transporte e 

armazenamento desse cultivo, o setor organizou-se em 1999 por meio da ABRAPA. 

Ela é composta de dez associações estaduais129 e representa os interesses dos 

produtores algodoeiros nacionais por meio de atuação política, social e econômica 

junto aos setores público e privado. A Associação é administrada pela Assembleia 

Geral de Representantes, eleita a cada safra, e pelos Conselho de Administração e 

Conselho Fiscal, que trabalham em gestões bianuais. A ABRAPA divide sua atuação 

em seis grupos de trabalho, que desenvolvem ações estratégicas com foco em 

áreas de interesse específicas do produtor e da cadeia do algodão. São eles: 

comercialização e rentabilidade, tecnologia, marketing, sustentabilidade, relações 

institucionais e qualidade. A principal prioridade dos grupos de trabalho é consolidar 

o algodão brasileiro no mercado internacional. Essas características permitem 

classificar a ABRAPA como uma organização pluralista130, isto é, uma entidade 

voluntária, que conta com distribuição de poder entre as dez associações estaduais, 

representa as diversas forças econômicas, políticas e sociais regionais e não é 

controlada pelo Estado. 

Em última instância, a organização da ABRAPA representou a organização de 

um grupo de interesse – produtores de algodão –, que percebeu ser mais vantajoso 

sua atuação de forma coordenada do que isoladamente a fim de influenciar políticas 

a partir de suas preferências e interesses (CINTRA, 2005). 

                                            
129  São elas: ABAPA (Bahia), ACOPAR (Paraná), AGOPA (Goiás). AMAPA (Maranhão), AMIPA 

(Minas Gerais), AMPA (Mato Grosso), AMPASUL (Mato Grosso do Sul), APIPA (Piauí), APPA 
(São Paulo) e APRATINS (Tocantins). 

130  Essa definição pode ser contraposta à corporativista: enquanto uma associação pluralista 
caracteriza-se por ser orientada às preferências individuais de seus membros, uma entidade 
corporativista possui limitado número de associados, com importante peso político e monopólio de 
representação (ver SCHMITTER, 1974, p. 93 e ss). Exemplos de organizações corporativistas no 
Brasil são a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). 
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Desde sua criação, a ABRAPA participa de diversas missões oficiais do 

governo brasileiro a outros países, facilita a realização de diversos eventos 

internacionais afetos à cadeia – tais como reuniões plenárias do ICAC e a World 

Cotton Research Conference – e integra o país a diversos programas internacionais 

de certificação da produção, padrão de qualidade, rastreabilidade e sustentabilidade, 

como a Better Cotton Initiative. 

Além disso, conduz estudos e análises periódicos sobre o estado da arte 

desse arranjo produtivo no Brasil, seu comércio internacional e os potenciais efeitos 

de políticas de outros países representativos para a cadeia mundial do algodão. 

Neste contexto, o apoio do setor privado foi fundamental para o contencioso, tanto 

do ponto de vista técnico131 quanto financeiro132, pois o governo não tinha condições 

de custear a contratação de especialistas legais e econômicos. De acordo com Helio 

Tollini, ex-Diretor Executivo da ABRAPA: 

Em julho, o ministro da Agricultura da época, Pratini de Moraes, convidou a 
Abrapa para uma reunião. [...] Disse também que o governo tinha tomado a 
decisão de abrir um contencioso na OMC contra os subsídios americanos 
ao algodão, mas abrir esse contencioso dependia basicamente do 
apoio do setor algodoeiro. Isto porque essas ações são caras e o 
governo sempre lida com mais de uma ação. [O governo] Não poderia 
pagar todas elas e Pratini de Moraes perguntou se a Abrapa estaria 
disposta a custear os estudos necessários. A resposta do Jorge Maeda 
[Presidente da Abrapa] foi imediata: sim. 

[...] Posteriormente, em uma reunião da diretoria que convocou 
especialmente com o fim de fechar os acordos, ele contou a história e pediu 
o apoio da diretoria. A decisão foi unânime a favor do apoio. As pessoas 
sabiam que era uma ação cara, mas acabou sendo mais do que se 
esperava. Sabiam que poderia beneficiar outros setores e não só o algodão, 
deveria ser benéfica à agricultura em geral, ao agronegócio como um todo, 
e a decisão foi pelo apoio. (COSTA; BUENO, 2004, p. 60-61, grifo nosso). 

Ainda no início do contencioso, em 2003, a ABRAPA comunicou o Itamaraty 

de suas dificuldades em continuar a custear o contencioso; à época, os custos 

advocatícios do caso teriam sido orçados em 400 mil dólares, porém já teriam 

                                            
131  Em entrevista à autora, Helio Tollini, ex-Diretor Executivo da ABRAPA, destacou que “[...] nós 

tínhamos informações que o governo não tinha. [...] Nós da ABRAPA fazíamos questão de só 
fornecer dados exatos, então quando eles solicitavam uma informação que nós tínhamos, nós 
dávamos na hora. [...] E tínhamos uma relação direta também com o escritório de advocacia lá em 
Genebra, o Sidley.” 

132  Conforme Cintra (2005, p. 22-23), ao integrar um grupo de interesse estruturado ou 
institucionalizado, os indivíduos devem estar preparados para arcarem com os custos dessa 
associação e de suas decisões, sejam eles materiais (recursos financeiros, por exemplo) ou 
imateriais (tempo). 
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ultrapassado a casa de US$ 1 milhão133. Segundo Marcio Portocarrero (2016, s.p.), 

Diretor-Executivo da ABRAPA, 

[...] nós bancamos o processo. Os produtores, na época, como sempre, 
tinham dificuldade, tiveram que se cotizar, fazer leilão de trator, de gado, de 
tudo o que podiam, para juntar o valor correspondente ao custo desses 
escritórios externos contratados. 

Assim, a participação da ABRAPA no contencioso está consoante com a 

literatura sobre política doméstica e relações internacionais (MILNER, 1997), pois a 

Associação influenciou a formação das policy preferences dos atores políticos 

(MAPA, MRE), forneceu informações a esses atores e custeou parte majoritária do 

contencioso.  

A seguir, serão examinadas as interações entre os dois principais Ministérios 

envolvidos no contencioso DS267 (MAPA e MRE) e como ambos se articulavam 

com o setor privado nas etapas iniciais do contencioso. 

2.3 As burocracias domésticas e o processo decisório doméstico: a atuação 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e do 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, criado em 1860, sob a 

denominação de Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e 

Obras Públicas, não era uma burocracia relevante para o Estado brasileiro até finais 

da década de 1980. Conforme Farias (2007, p. 215), “[...] ao examinarmos a 

distribuição institucional de poder ao longo do século XX, veremos claramente a 

subordinação da política agrícola a outros órgãos, o que gerava recorrentes conflitos 

dentro do governo.” Diversas decisões relevantes para o agro brasileiro eram 

                                            
133  “Parte dos custos do contencioso explica-se, por um lado, pela dificuldade em se demonstrar (em 

termos econométricos), como requerido pelos artigos 5 e 6 do SCM [Acordo sobre Subsídios e 
Medidas Compensatórias], o nexo causal entre os subsídios e os “adverse effects” para o Brasil; 
por outro, o cronograma original do caso foi estendido pelo painel...”. Telegrama 02852. De 
Delbrasgen para SERE em 17/12/2003. OMC. Controvérsias. Algodão. ABRAPA. Falta de 
recursos. 
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subordinadas às preferências de políticas (policy preferences) e influências de 

outros órgãos; a ausência de interlocutores do setor produtivo junto ao Legislativo e 

Executivo e o baixo grau de interlocução com o MAPA contribuíram para uma 

marginalização da temática agricultura nas prioridades de políticas públicas 

domésticas e agrícola comercial externa. 

O “ponto de virada” para o MAPA ocorreu ao final da década de 1980, na 

metade da Rodada Uruguai. A mudança ocorreu pela conjunção dos seguintes 

fatores: (i) prestígio pessoal do ocupante da pasta à época (Ministro Iris Rezende, 

1986-1990); (ii) fim do modelo de desenvolvimento baseado na ISI; (iii) relevância 

crescente do setor agropecuário para a economia do país, sobretudo a partir dos 

primeiros resultados obtidos com a Revolução Verde, cujos esforços integravam o 

Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA) – Embrapa, universidades, 

organizações estaduais de pesquisa agropecuária – e o setor privado; (iv) 

consolidação do setor privado brasileiro e (v) atuação mais próxima do Ministério 

junto à iniciativa privada134. Para além desses fatores, condicionantes domésticos e 

internacionais também contribuíram para o aumento da relevância do tema na 

agenda internacional do país ao longo das décadas seguintes. No âmbito doméstico, 

destacam-se os ajustes macroeconômicos empreendidos pelo Estado brasileiro e a 

internacionalização do agronegócio, como visto acima; no contexto externo, o 

fortalecimento do multilateralismo135 entre o final da década de 1980 e o início do 

século XXI e o “boom” das commodities, nos anos 2000. 

Como resultado, o MAPA aumentou sua participação nas negociações do 

GATT e, posteriormente, nas da OMC. Um dos principais efeitos da consolidação 

multilateral é a sua legalização, conforme visto no Capítulo 1, que trouxe melhores 

mecanismos de enforcement e favoreceu a institucionalização de mecanismos de 

solução de controvérsias, como é o caso do OSC. Portanto, a legalização do 

                                            
134  Relativamente ao setor privado da cadeia do algodão, foi criada, em 2005, a Câmara Setorial da 

Cadeia Produtiva do Algodão e seus Derivados e é uma das 31 Câmaras Setoriais e Temáticas 
vinculadas ao MAPA, com o objetivo de estreitar o elo entre os setores governamental e privado. É 
formada por representantes de produtores, consumidores, trabalhadores, entidades empresariais 
e organizações não governamentais, bem como de órgãos públicos relacionados à cadeia; possui 
caráter consultivo e objetiva identificar oportunidades para o desenvolvimento da cadeia do 
algodão. 

135  Pode-se qualificar o fortalecimento multilateral como conjuntural, pois conforme visto no capítulo 1, 
atualmente, o multilateralismo passa por crise. Diversas iniciativas minilaterais ou plurilaterais, 
sobretudo na área comercial, têm surgido, visando definir normas fora do espaço multilateral 
institucionalizado, o que pode contribuir para o esvaziamento do SMC e de sua principal 
instituição, a OMC. 
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Sistema Multilateral de Comércio contribuiu para a diminuição de incertezas nas 

negociações internacionais, visto que reduziu os incentivos para que os Estados-

membro ajam de maneira oportunista (GOLDSTEIN; MARTIN, 2000). Ainda, no caso 

brasileiro, o reforço da faceta jurídica da OMC incentivou o Brasil a ser ainda mais 

ofensivo em seus interesses liberalizantes do comércio agrícola internacional. 

Paralelamente ao fortalecimento do MAPA e à sua crescente atuação 

internacional e, em parte decorrente desse processo, ocorreu a descentralização136 

da formulação da política agrícola comercial externa (MACHADO, 2009). A partir de 

2005, por meio do Decreto nº 5.351, de 21 de janeiro, as negociações agrícolas 

internacionais passaram a ser atribuição do MAPA.137 Em 2008, foi criada a figura do 

Adido Agrícola, equivalente à de Conselheiro da carreira de diplomata do MRE, a fim 

de realizar assessoramento em assuntos agrícolas junto às Missões Diplomáticas 

brasileiras. A ideia inicial do cargo de adido agrícola surgiu no MAPA em 2005138, 

porém, foram necessários três anos de negociação intensa com o MRE para efetivar 

sua criação, pois este Ministério era resistente à ideia (MACHADO, 2009, p. 88). 

Com o estabelecimento dos Adidos Agrícolas, aumentou-se o potencial de maior 

coordenação do Ministério da Agricultura junto ao Itamaraty nas negociações 

agrícolas internacionais. 

É nesse contexto que se insere o início da disputa com os Estados Unidos 

acerca do algodão. O governo brasileiro foi o principal iniciador por meio de estudos 

preliminares de viabilidade realizados pelo Ministério da Agricultura, no início dos 

anos 2000. Em sua Nota Técnica SPC 26/2002, a Secretaria de Produção e 

Comercialização do MAPA defendeu a contestação dos subsídios dos EUA na OMC 

com base em três pontos: implicações para o mercado internacional do algodão a 

partir do alto nível de subvenção dos EUA; dificuldades crescentes para a 

reestruturação da cotonicultura brasileira e possibilidade de incompatibilidade entre 

                                            
136  Há que se falar em descentralização do processo decisório e não fragmentação, pois o MRE 

mantém a coordenação. 

137 Em 31 de março de 2016, por meio do Decreto nº 8.701, esta atribuição, constante do parágrafo 
único do artigo 1º do Capítulo I desde 2005, foi retirada da natureza e competência do MAPA. 
Outros dois decretos que regulamentam a estrutura e as competências do MAPA foram baixados 
até a conclusão desta tese (Decreto nº 8.852, de 20 de setembro de 2016 e Decreto nº 9.067, de 
31 de maio de 2017), porém em nenhum deles há menção à competência daquele Ministério de 
tratar de negociações agrícolas internacionais e apoiar as ações relativas ao comércio exterior 
exercidas por outros Ministérios. 

138  Conforme Faria (2012), existem registros de demanda semelhante por parte da iniciativa privada 
ou do MAPA desde a década de 1950. 
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a política agrícola estadunidense e os compromissos assumidos no âmbito da OMC. 

Ainda, o documento recomendava a investigação de seis tipos de subsídios norte-

americanos ao algodão (MAPA, 2002). Esse e outros estudos complementares 

foram apresentados ao MRE, que precisava coordenar o processo no âmbito 

doméstico e liderá-lo na OMC. Segundo entrevistas com representantes do setor 

produtivo, o papel do MAPA, enquanto iniciador do processo, foi fundamental: 

É claro que o Ministério da Agricultura teve uma importância maior quando 
preparou o documento que foi ao órgão multiministerial [CAMEX], que 
decidiu abrir o contencioso. Ali que o Ministério da Agricultura teve um papel 
importante, que mostrou esse prejuízo, mostrou a importância de se fazer 
alguma defesa do setor algodoeiro (TOLLINI, 2016, s.p.). 

Primeiro, nós tivemos o apoio incondicional do Ministério da Agricultura, que 
acreditou que já estava na hora de levantar essa bandeira contra os 
subsídios, e a cadeia do algodão que puxou, porque não é só no algodão o 
subsídio americano, eles até apoiaram interessados em abrir essa caixa-
preta (PORTOCARRERO, 2016, s.p.). 

Assim, depois de reunir o apoio do setor privado, o MAPA necessitava 

persuadir o MRE a apoiar a ação, dado que este Ministério é responsável pela 

coordenação da política externa brasileira e, portanto, por conduzir contenciosos no 

Órgão de Solução de Controvérsias da OMC. O ex-Ministro das Relações Exteriores 

e da Defesa, Celso Amorim, em entrevista à autora, corrobora os papéis do MAPA 

(iniciador) e do MRE (coordenador) do contencioso do algodão: 

O primeiro ato que marca a adoção pelo Brasil de uma política e de um 
caminho nítido nessa questão [do contencioso] foi uma visita que o então 
Secretário de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura, 
Pedro Camargo, me fez em Genebra. [...] O Pedro Camargo tinha a ideia de 
começar alguma ação, mas não sabia bem como. E o que eu fiz – na 
realidade mérito dele – e isso era na época do governo Fernando Henrique 
Cardoso, o que eu disse basicamente a ele foi: “Pedro, você ter razão não 
basta. É preciso saber se você tem um caso. Um case, no sentido legal da 
palavra, dentro do que é a OMC”. Então o aconselhei a procurar um 
escritório de advogados. 
[...] 
E quando eu já era ministro, nós tivemos que tomar a decisão, essa sim, 
uma decisão política porque obviamente criava [a disputa]. [...] Mas, a 
decisão foi realizada no Itamaraty, passada a fase de consultas, para uma 
disputa propriamente. Foi um momento importante, foi uma decisão que 
teve que ser tomada, não foi algo automático (AMORIM, 2017, s.p.). 
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O Ministério das Relações Exteriores, tradicionalmente, é conhecido como 

uma das burocracias mais insuladas139 do Estado brasileiro e seus graus de 

abertura, ao longo da República, resultaram mais da pressão político-institucional e 

menos das decisões próprias dos chanceleres. Além disso, conforme Drezner 

(2000), pode ser caracterizada como uma instituição “missionária”, isto é, uma 

instituição que se baseia sobre a missão ideacional (idea-infused institution). 

Instituições que possuem esse perfil utilizam do insulamento para estabelecer uma 

cultura organizacional forte em torno de sua missão fundadora. No caso do Palácio 

dos Arcos, sua missão é intimamente representada pelos ideais diplomáticos de 

José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco140, Ministro das 

Relações Exteriores entre 1902 e 1912 – pragmatismo, integração regional, parceria 

estratégica com os EUA e inserção soberana do país nas relações internacionais. 

Contando com um núcleo técnico altamente especializado e profissionalizado 

e um processo de socialização sofisticado que visa manter e fortalecer sua cultura 

organizacional141, o Itamaraty pode ser caracterizado como conservador e pouco 

propício à inovação (BURGES, 2014). Por essa razão, embora as crescentes 

democratização e politização142 da política exterior demandem maior articulação 

desse órgão com Ministérios setoriais e com atores societais diversos, a Casa de 

Rio Branco ainda encontra resistências internas para institucionalizar canal(is) de 

diálogo junto à sociedade brasileira143. 

                                            
139  Para o conceito de insulamento burocrático, ver Nunes (1997, p. 34). Daniel Drezner utiliza uma 

metáfora sanitária sobre o insulamento burocrático: “Insulation is analogous to quarantine; it 
makes it difficult for other ideas to "infect" a missionary institution, but it also makes it more difficult 
for the missionary institution to spread its ideas to other agencies”, ou seja, “O insulamento é 
análogo à quarentena; ele dificulta que outras ideias “infectem” uma instituição missionária, mas 
também dificulta que a instituição missionária divulgue suas ideias para outras agências.” 
(DREZNER, 2000, p. 737, tradução nossa). 

140  Sobre o pensamento político do Barão, ver Lynch (2014). 

141  Conforme Moura (2007), a diplomacia brasileira é altamente formal e hierárquica, com forte viés 
organizacional. O acesso à profissão e o controle do processo de socialização dos diplomatas 
ocorre por meio de uma das burocracias do Estado, o Itamaraty. 

142  Lima defende que a politização está sempre presente em Estados democráticos e é favorecida 
quanto maior a influência da sociedade civil no processo de definição da política exterior. “Se [...] 
partimos da premissa de que o Estado não é coeso, mas atravessado por conflitos endógenos 
que, nos casos de autocracias, não são visíveis, nem que existe uma única definição do interesse 
nacional, a política externa é sempre politizada.” (2013b, p. 2-3). 

143  Um dos exemplos dessa resistência reside na dificuldade de se estabelecer um Conselho 
Nacional de Política Externa (CONPEB) para o acompanhamento da condução da política externa 
e contribuição na definição de diretrizes gerais dessa política. De caráter consultivo, o CONPEB 
contaria, além de representantes governamentais, com setores empresariais, organizações 
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Em entrevista à autora, Helio Tollini ilustra esse gargalo de coordenação144 da 

seguinte maneira: 

Acho que o MRE melhorou muito ao longo dos anos. Eu lembro de uma vez 
que estava na OMC, eu era da Embrapa cedido ao Ministério [à época], 
estava na OMC e havia uma reunião sobre frango. Havia uma disputa de 
frango. Brasil e Estados Unidos. E o nosso representante do MRE era muito 
competente nas questões processuais, mas não sabia nada de frango, do 
mercado. Eu estava ali e sabia muito do mercado de frango, [por]que eu era 
Secretário Nacional de Abastecimento. Eu tinha os números todos na 
cabeça, sabia tudo; sabia de frango, sabia de milho. E eu ficava aflito, e eu 
não podia ajudar, tinha que ficar calado. E do outro lado [tinha] uma senhora 
americana, defendendo os interesses americanos, que sabia de tudo. 
Então, de lá pra cá, eu vi que o Itamaraty melhorou muito e, 
principalmente, porque buscou trabalhar junto com os ministérios 
setoriais (TOLLINI, 2016, s.p., grifo nosso). 

O alargamento burocrático horizontal da política externa traz problemas de 

coordenação e controle para o MRE (HILL, 2003), o que pôde ser percebido nas 

negociações domésticas sobre abertura ou não da disputa contra os Estados 

Unidos. A análise documental e as entrevistas com diversos atores envolvidos 

diretamente com o contencioso apontam que a relação entre setor privado e governo 

– e dentro do próprio governo – variou conforme a burocracia envolvida no período 

imediatamente anterior ao exórdio do pleito. Entre ABRAPA e MAPA, o diálogo era 

positivo e havia muitos pontos de convergência; já entre ABRAPA e MRE, e entre 

ambos os Ministérios, o consenso foi obtido apenas meses antes do início formal do 

contencioso, devido principalmente à incerteza do Itamaraty (MRE, 2002; 

AZEVEDO, 2010; PORTOCARRERO, 2016; TOLLINI, 2016; CAMARGO NETO, 

2016). Atribui-se a essa hesitação inicial do Palácio dos Arcos duas razões: a 

primeira, de ordem conjuntural, refere-se à própria natureza inédita145 e complexa do 

caso proposto. A segunda, de ordem estrutural, concerne às características ainda 

                                                                                                                                        
sindicais, movimentos sociais, ONGs, fundações partidárias, acadêmicos, think tanks, entre outros 
(MILANI, 2015; MILANI; PINHEIRO, 2013). 

144  Para um exame detalhado das relações entre setor privado e MRE, Diplomacia Empresarial e 
formulação da política externa comercial brasileira, ver Marques (2009). 

145  Conforme entrevista à autora, Scott Andersen, advogado líder da consultoria jurídica contratada 
pela ABRAPA para apoio ao contencioso, este foi o primeiro caso a abordar efeitos adversos e 
exigiu a interpretação de provisões legais que nunca o tinham sido. Isso tornou o caso 
juridicamente intenso. O Sidley utilizou membros do alto escalão de seu escritório: três sócios, 
dois associados e um analista comercial (ANDERSEN, 2016).  
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predominantes146 do Itamaraty, enquanto burocracia coordenadora da política 

externa desde o Barão do Rio Branco (1845-1912). 

Como o Estado não é um ator unitário, mas sim poliárquico – isto é, pelo 

menos dois atores possuem poder de decisão –, a estrutura dos interesses e as 

preferências políticas dos atores domésticos importam para a formulação da política 

externa. Neste contexto, grupos de interesse, motivados pelas consequências 

distributivas das políticas, pressionam o governo para que suas preferências sejam 

adotadas (MILNER, 1997). No caso ora analisado, o setor privado possuía interesse 

em abrir disputa com o governo estadunidense, pois suas políticas de apoio e 

subsídios prejudicavam a competitividade do algodão brasileiro no mercado 

internacional. O setor, então, utilizou-se de sua Associação para influenciar o 

Ministério setorial correspondente (MAPA) e para, por meio dele, pressionar o MRE 

a formalizar o litígio no foro multilateral apropriado. 

Inicialmente, ainda, o MRE estava hesitante em levar o caso ao OSC porque 

precisava de garantias do setor privado de que teria seu apoio até que a decisão 

final fosse emitida. Em um non-paper preparado para discussão na XVI CAMEX, 

realizada pouco mais de três meses antes da abertura da disputa, aquele Ministério 

apontava a necessidade de mais estudos técnicos preparatórios e garantias de 

participação ativa do setor produtivo, principalmente no custeio do processo, antes 

ainda de se avaliar a conveniência de remeter o caso à OMC (MRE, 2002). Na 

estrutura do MRE, a Coordenação-Geral de Contenciosos (CGC)147 desempenhou 

papel fundamental na sistematização do apoio jurídico e técnico recebido do setor 

privado (ABRAPA) e dos advogados e na apresentação do caso perante o OSC e do 

Órgão de Apelação. 

Ao final das discussões entre os atores domésticos sobre a oportunidade de 

se iniciar o contencioso, o MRE aquiesceu com a posição do Ministério da 

Agricultura e do setor produtivo. Aqui, concorda-se com Farias (2007): se as 

preferências de órgãos burocráticos domésticos forem contrárias às do MRE, este 

não conseguirá impor suas preferências porque não detém conhecimento específico 

                                            
146  Algumas delas já têm sido disputadas pela literatura da APE brasileira, que aponta para maior 

abertura do Itamaraty às demandas da sociedade civil e à contribuição de outros órgãos setoriais 
na formulação da PEB (LIMA; SANTOS, 2000; FARIAS, 2007; FARIA, 2012; MILANI; PINHEIRO, 
2013; SALOMÓN; PINHEIRO, 2013; LOPES, 2014; FARIAS; RAMANZINI JR., 2015; RAMANZINI 
JR.; FARIAS, 2016). 

147  O Decreto nº 8.817, de 21 de julho de 2016, alterou o status da CGC de Coordenação para 
Divisão, que passou se chamar Divisão de Contenciosos Comerciais (DCCOM). 
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ou técnico – que esses órgãos possuem – e nem poder para alterar as políticas 

domésticas que esses órgãos controlam. Ou seja, em casos específicos, como é o 

do comércio agrícola multilateral, outras burocracias domésticas possuem poder de 

veto em relação à formulação da política exterior. 

Assim, no caso do algodão, pode-se configurar o seguinte fluxo na formulação 

da posição brasileira: 

 

Figura 11 – Fluxo do processo decisório na formulação da posição brasileira no contencioso 
DS267 

 

 

Fonte: a autora, 2016, a partir de FARIAS, 2007. 

 

Destarte, após a adequada compreensão do papel dos principais atores 

brasileiros envolvidos no contencioso DS267 – ABRAPA/impulsionador, 

MAPA/iniciador e MRE/coordenador –, examinar-se-á, sob um ponto de vista 

histórico-analítico, os primeiros sete anos do litígio no âmbito da OMC. Finalmente, 

pretende-se aclarar o papel dos países do C-4 e de sua Iniciativa do Algodão na 

referida disputa. 

2.3.1 O caso do algodão na OMC (DS267): do pedido de consultas no Órgão de 

Solução de Controvérsias (OSC) à vitória brasileira (2009) 

No primeiro semestre de 2002, Scott Andersen, advogado-sócio do Sidley 

Austin Brown & Wood LLP, veio ao Brasil apresentar os resultados do mapeamento 

de potenciais problemas sistêmicos em políticas agrícolas de vários países, feito 
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enquanto o escritório ainda era licitado pelo governo brasileiro. O objetivo principal 

era embasar um possível contencioso em soja contra os EUA (COZENDEY; 

BENJAMIN, 2016; ANDERSEN, 2016); porém, como os preços dessa commodity 

passaram a subir naquele período, o setor produtivo e a consultoria jurídica 

entenderam não ser mais adequada a sua abertura. Entretanto, como boa parte dos 

sojicultores também são cotonicultores148, o caso do algodão começou a ser 

estudado pelo escritório e o setor privado, para posterior apresentação ao governo. 

Após todos os arranjos terem sido negociados e acordados entre a burocracia 

governamental e o setor privado em relativo curto espaço de tempo (três meses), o 

Brasil pôde apresentar o seu caso no OSC com base em cinco argumentos 

principais. Foram eles: (i) a Cláusula de Paz149 não impedia a ação contra os 

Estados Unidos; (ii) pagamentos diretos aos produtores estadunidenses não eram 

subsídios contidos na Caixa Verde150; (iii) o programa Step 2 era ilegal; (iv) 

programas de garantias de crédito à exportação (GSM-102) não estavam em 

conformidade com as regras da OMC, e (v) os subsídios ao algodão causaram 

graves prejuízos para o Brasil (HABKA, 2013). Como se verá a seguir, o OSC e o 

Órgão de Apelação confirmaram quase todas as alegações do Brasil. 

O programa de crédito e subsídios dos EUA a produtores e exportadores de 

algodão (definido nos mecanismos Farm Security and Rural Investment Act of 2002 - 

                                            
148  A recorrência sistemática de uma cultura anual, como é o caso do algodão, na mesma área, 

contribui para a redução da biodiversidade e traz desequilíbrios relativos ao aumento de doenças 
e pragas e danos às características físicas, químicas e biológicas do solo. Neste contexto, para 
diminuir a degradação do solo, as doenças e pragas associadas ao cultivo e, no limite, o custo de 
produção, os produtores rotacionam o algodão com soja e milho. Ademais, a produtividade do 
algodoeiro tem-se mostrado maior quando cultivado após a soja. 

149  O Acordo sobre Agricultura contém uma "devida cautela" ou "cláusula de paz" que regula a 
aplicação de outros acordos da OMC a subsídios relativos aos produtos agrícolas. As disposições 
preveem que, na medida em que o apoio prestado aos produtos individuais não seja superior ao 
decidido no ano comercial de 1992, estas medidas estão isentas de outra ação de subsídio ou 
ação de anulação ou dano (OMC, website). A Cláusula de Paz permaneceu em vigor de 1995 a 
2004 e o Brasil questionou os subsídios estadunidenses no período de 1999-2002. O governo 
brasileiro conseguiu provar com sucesso que aqueles subsídios ultrapassaram os do ano de 1992. 
Assim, a Cláusula de Paz não era aplicável. 

150  De acordo com o Acordo sobre Agricultura, a Caixa Verde (Green Box) contém subsídios não 
acionáveis, tais como assistência a atividades de pesquisa. Além dessa Caixa, em agricultura, a 
OMC também trabalha com a Caixa Azul (Blue Box) e a Caixa Âmbar (Amber Box). A primeira é 
uma isenção da regra geral segundo a qual todos os subsídios ligados à produção devem ser 
reduzidos ou mantidos dentro de níveis mínimos definidos ("de minimis"). Ela abrange os 
pagamentos diretamente ligados à superfície ou ao número de animais, mas também no âmbito de 
regimes que limitam a produção através da imposição de quotas de produção ou da obrigação de 
agricultores reservarem parte das suas terras. Já a Caixa Âmbar refere-se a todas as medidas de 
apoio doméstico consideradas distorções da produção e do comércio (com algumas exceções). O 
valor total dessas medidas deve ser reduzido. 
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Farm Bill; GSM-102, GSM-103, e Step 2: Programa de Certificado de Marketing do 

Usuário de Algodão Upland) foi um dos principais responsáveis pela queda 

acentuada dos preços internacionais do algodão no período de 1999-2002. Só em 

2001, a perda estimada para o setor no Brasil foi de cerca de US$ 600 milhões151, 

pois tais mecanismos deprimiram152 os preços internacionais em 12,6% e 

aumentaram artificialmente a produção e as exportações dos EUA em 28,7% e 

41,2%, respectivamente (WT/DS267/1G/L/571G/SCM/D49/1G/AG/GEN/54, 2002). 

Assim, em 27 de setembro de 2002, o Brasil solicitou formalmente a abertura 

de consultas com os EUA na OMC para discutir os mecanismos mencionados acima 

e seu efeito sobre o comércio internacional do algodão. O país solicitou consultas 

com base nos artigos 4.1, 7.1 e 30 do Acordo sobre Subsídios e Medidas 

Compensatórias (ASMC); artigo 19 do Acordo sobre Agricultura (AsA); artigo XXII do 

GATT 1994 e artigo 4º do Entendimento sobre Regras e Procedimentos que regem a 

Resolução de Contenciosos (DSU). Foram questionados tanto os subsídios 

acionáveis quanto os proibidos, nos termos do Acordo sobre Subsídios e Medidas 

Compensatórias da OMC. O total de subsídios questionados foi da ordem de 

US$12,5 bilhões. 

Foram interpelados subsídios de duas categorias153: os de apoio interno, ou 

seja, que possuem a finalidade de garantir a renda ao produtor, e os de incentivo à 

exportação, que viabilizam o escoamento para o exterior de parte da produção 

doméstica, mesmo que ela não seja internacionalmente competitiva. Na primeira 

categoria, o Brasil questionou os pagamentos de empréstimos à comercialização, 

pagamentos de programas anticíclicos (CCP), pagamentos diretos e seguro 

agrícola. Já na segunda, foram questionados os pagamentos Step 2 e os programas 

                                            
151  Despacho telegráfico 00993. Para Delbrasgen em 24/09/2002. OMC. Contenciosos. Brasil-EUA. 

Subsídios ao Algodão. Solicitação de Consultas. Instruções. 

152  Além de deprimir os preços, o Brasil argumentou que o programa de subsídios dos EUA também 
suprimia os preços do algodão. Supressão de preços refere-se à situação em que os preços – em 
termos da "quantidade de dinheiro destinada à venda de algodão herbáceo" ou o "montante ou 
valor" do algodão herbáceo – são impedidos ou inibidos de crescer. Ou seja, eles não aumentam 
quando, de outra forma, deveriam; ou, ainda, eles realmente aumentam, porém o aumento é 
menor do que teria sido sem os programas de apoio doméstico. A depressão de preços refere-se 
à situação em que os preços são pressionados para baixo ou reduzidos. 

153  Relativamente à classificação apresentada anteriormente (proibidos, acionáveis e não acionáveis), 
os subsídios questionados pelo Brasil classificam-se como proibidos (GSM 102, GSM 103 e SCGP 
– programas de garantia de crédito à exportação) e acionáveis (programa Step 2, pagamentos de 
empréstimos à comercialização, pagamentos diretos, CCP e seguro agrícola). O Step 2, além de 
entrar na categoria de subsídio acionável, também foi considerado como subsídio proibido. 
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de garantias de crédito à exportação. Esses últimos subdividem-se em General 

Sales Manager (GSM)-102 (que ampliava o crédito para períodos que variavam de 

90 dias a 3 anos), GSM-103 (que prorrogava o crédito por períodos maiores que 3 

anos, mas não superior a 10 anos) e o Programa de Garantia de Crédito ao 

Fornecedor (SCGP). 

Entre outubro de 2002 e janeiro do ano seguinte, Brasil e Estados Unidos 

realizaram três reuniões de consulta entre as partes com o fim de tentarem um 

acordo antes do estabelecimento de painel de disputa. As reuniões foram marcadas 

por diversos questionamentos apresentados pelo Brasil e por respostas vagas ou 

evasivas por parte da delegação estadunidense154. Previamente a todas as 

reuniões, o Brasil realizou preparatórias envolvendo o setor privado e a equipe de 

consultores econômicos e jurídicos que prestavam apoio no caso. Então, em 18 de 

março de 2003, o Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) instalou o Painel de 

disputa contra os EUA (caso DS267), atendendo a um pedido do Brasil. 

Um manifesto foi dirigido à OMC contra a prática de subsidiar o cultivo de 

algodão pelos países desenvolvidos logo após a abertura do Painel do Brasil contra 

os EUA no contencioso do algodão, em maio de 2003 (WT/MIN(03)/W/2, 2003). O 

manifesto foi nomeado “Poverty reduction: sectoral initiative in favour of cotton” e foi 

assinado pelos países Cotton-4155. Naquele período, o algodão representava cerca 

de 40% das receitas de exportação e 10% de todo PIB dos quatro países africanos 

(TOURÉ; COMPAORÉ, 2003). 

De acordo com esse documento, o alto nível de subsídios oferecidos aos 

produtores de algodão em alguns países membros da OMC é uma das principais 

causas dos problemas enfrentados pela produção mundial de algodão. 

É importante notar que o problema dos subsídios aplicados à agricultura e, 

em especial, ao algodão, pelos países desenvolvidos já estava estabelecido como 

um dos temas importantes da Agenda Doha de Desenvolvimento no âmbito da 

                                            
154  Conforme documentos do arquivo histórico do Itamaraty em Brasília. Fax 01010. De CGC para 

DPB em 14/11/2002. OMC. Contenciosos. Brasil-EUA. Subsídios ao algodão. Consultas. Genebra, 
xx a xx.12.02. Convocatória. Fax 4945. De CGC para MAPA em 05/12/2002. OMC. Contenciosos. 
Brasil-EUA. Subsídios ao algodão. Consultas (Genebra, 03 e 04.12.02). Relato. Telegrama 00399. 
De Delbrasgen para SERE em 20/02/2003. OMC. Reunião do DSB. Algodão. Primeiro pedido de 
painel. 

155  Dois deles, Benin e Chade, entraram no contencioso do algodão ao lado do Brasil como partes 
interessadas. Os seguintes países também se juntaram ao caso DS267 como interessados: 
Argentina, Austrália, Canadá, China, Índia, Japão, Nova Zelândia, Paquistão, Paraguai, Tailândia, 
Taipé, União Europeia e Venezuela. 
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OMC156. A questão era especialmente relevante para os países menos 

desenvolvidos (LDCs) desde a revisão da Agenda Doha, conhecida como “Pacote 

de Julho” – que, em realidade, era a decisão WT/L/579, adotada pelo Conselho 

Geral da OMC em 1º de agosto de 2004. Neste contexto, o Diretor-Geral da OMC 

criou o Mecanismo Consultivo para o Algodão em outubro de 2004. 

O Fórum reúne-se regularmente para troca de informações e apresentação de 

pleitos; notificação de atividades em curso pela comunidade de desenvolvimento; 

relatórios sobre reformas domésticas dos parceiros e diálogo entre doadores e 

parceiros. O mandato do Mecanismo Consultivo foi reafirmado pela Declaração 

Ministerial de Hong Kong (2005) 157. 

Entre julho e dezembro de 2003, a Órgão de Solução de Controvérsias da 

OMC coordenou duas audiências entre as partes e, 18 meses após a abertura do 

painel, em setembro de 2004, o Painel divulgou seu relatório final. Nele, o Painel do 

OSC entendeu que as garantias de crédito à exportação, da forma como eram 

aplicadas pelos EUA, eram incompatíveis com os compromissos dos EUA 

assumidos no AsA, não somente com relação ao algodão, mas a um conjunto mais 

amplo de produtos agrícolas. O Painel julgou que essas garantias violavam tanto o 

AsA quanto o ASMC; ademais, três desses programas (GSM-102, GSM-103 e 

SCGP) constituíam-se em subsídios proibidos e não tinham proteção da Cláusula de 

Paz. Esses programas deveriam ser eliminados sem demora: “[...] no prazo de seis 

                                            
156  Há que se destacar que o contencioso ocorria em paralelo à Rodada Doha, que busca privilegiar 

negociações a respeito de agricultura e desenvolvimento. Alguns autores consideraram o Brasil 
inábil em realizar conexões efetivas e benéficas aos interesses do país entre os resultados do 
contencioso e as negociações realizadas no âmbito da Rodada (CAMARGO NETO, 2014). Como 
se verá a seguir e, principalmente no capítulo seguinte, entretanto, o Brasil buscou articular sua 
posição multilateral na Rodada e no contencioso do algodão junto à cooperação sul-sul em 
algodão com o Cotton-4, fortalecendo sua liderança internacional. Ainda, no início do contencioso, 
os Estados Unidos chegaram a “sugerir” ao Brasil que concentrasse seus esforços negociadores 
na Rodada Doha para assegurar seu sucesso e não “litigate a dispute that will not provide Brazil 
with the result it desires”. Telegrama 00399. De Delbrasgen para SERE em 20/02/2003. OMC. 
Reunião do DSB. Algodão. Primeiro pedido de painel. 

157  “Recordamos o mandato conferido pelos membros na decisão adotada pelo Conselho Geral, em 
1º de agosto de 2004, para abordar o algodão de modo ambicioso, célere e específico, dentro das 
negociações agrícolas em relação a todas as políticas comercialmente distorcivas que afetam o 
setor em todos os três pilares de acesso a mercados, apoio doméstico e concorrência em 
exportações, conforme especificado no texto de Doha e no texto do Framework, de julho de 2004.” 
(WT/MIN(05)/DEC, 2005, p. 3, tradução nossa). 

 No original: “We recall the mandate given by the Members in the Decision adopted by the General 
Council on 1 August 2004 to address cotton ambitiously, expeditiously and specifically, within the 
agriculture negotiations in relation to all trade-distorting policies affecting the sector in all three 
pillars of market access, domestic support and export competition, as specified in the Doha text 
and the July 2004 Framework text”. 



2 O contenc ioso do a lgodão na OMC   118 

 

meses a contar da data de adoção do relatório do Painel pelo Órgão de Solução de 

Controvérsias ou 1º de julho de 2005 (o que ocorrer primeiro)” (WT/DS267/R, 2004, 

p. 350, tradução nossa158). 

Ademais, o Painel entendeu que os Estados Unidos concediam diversos 

outros subsídios proibidos relativos ao algodão e que os programas de apoio 

doméstico relativos a essa cultura não eram protegidos pela Cláusula de Paz e 

alguns deles resultavam em prejuízo grave aos interesses brasileiros, pois 

provocavam supressão de preço no mercado mundial. 

Neste contexto, os Estados Unidos apelaram das decisões em 13 de outubro 

do mesmo ano e, dois meses depois, foi realizada audiência com o Órgão de 

Apelação (OA). Devido à complexidade do caso, o OA emitiu sua decisão final 

apenas em 03 de março de 2005. Por meio dela, determinou que os mecanismos 

contestados pelo Brasil eram ilegais no âmbito dos acordos comerciais multilaterais 

da Organização. Conforme o Quadro 3, os principais achados do Órgão de Apelação 

dividiram-se em quatro pontos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
158  No original: “[...] at the latest within six months of the date of adoption of the Panel report by the 

Dispute Settlement Body or 1 July 2005 (whichever is earlier)”. 
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Quadro 3 – Decisões do Órgão de Apelação da OMC relativas ao DS267, em comparação com o 
relatório do Painel 

(i) Aplicabilidade da Cláusula de Paz 

Manutenção: das decisões do Painel relativas a subsídios de flexibilidade de produção e 
pagamentos diretos não constituem em medidas da Caixa Verdes (isentas) e que os subsídios ao 
algodão concedidos no período entre 1999 e 2002 não estavam sob proteção da Cláusula de Paz. 

Modificação: da interpretação do painel da frase “apoio à commodity específica” no Artigo 13(b)(ii), 
mas manteve a conclusão dele de que as medidas de apoio doméstico questionadas forneciam 
apoio ao algodão herbáceo. 

 

(ii) Prejuízo grave 

Manutenção: do achado de que Step 2, CCP e pagamentos de empréstimos à comercialização 
causavam supressão do preço do algodão. 

Modificação: nenhuma. 

 

(iii) Pagamentos Step 2 

Manutenção: das decisões do Painel de que pagamentos Step 2 para produtores domésticos 
consistiam em subsídios dependentes do uso de produtos nacionais em detrimento dos importados 
e de que pagamentos Step 2 para exportadores eram subsídios dependentes dos resultados das 
exportações. 

Modificação: nenhuma. 

 

(iv) Programas de Garantias de Crédito à Exportação 

Manutenção: da decisão de que esses programas (GSM-102, GSM-103 e SCGP) constituem 
subsídios à exportação. Ainda, constatou que (i) o Painel não aplicou indevidamente o ônus da 
prova ao considerar que esses programas são subsídios à exportação proibidos e (ii) que o Painel 
não cometeu qualquer erro ao exercer economia judicial em relação à alegação do Brasil de que os 
programas de garantia de crédito à exportação dos Estados Unidos são subsídios à exportação 
proibidos. 

Modificação: nenhuma. 

Fonte: a autora, 2016, a partir de WT/DS267/AB/R, 2005. 

 

Após a primeira derrota no Órgão de Apelação, o Departamento de 

Agricultura dos EUA (USDA) procurou adaptar os programas de garantias de crédito 

à exportação em disputa, uma vez que poderiam ser administrativamente 

modificados pelo Executivo. Houve mudanças temporárias em dois desses 

programas (GSM-102 e SCGP). Contudo, os outros tipos de subsídios questionados 

referiam-se a questões legislativas estabelecidas na Farm Bill pelo Congresso dos 

EUA, que não agiu para eliminá-los159, devido à forte pressão feita pelos produtores 

de algodão do país, um grupo de interesse extremamente organizado e rico. Findo o 

prazo estipulado pelo Painel para conformidade das políticas de subsídio dos EUA 

                                            
159  Foge do escopo desta tese o exame, sob a perspectiva de jogos de dois níveis, das preferências e 

interações dos atores domésticos estadunidenses envolvidos no contencioso. Para análise dessas 
relações, ver Lima (2005). 
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conforme o relatório final, o Brasil solicitou remessa do caso à Arbitragem do OSC, 

porém, ainda em agosto de 2005, os dois países solicitaram a suspensão do 

arbitramento em comum acordo, visando explorar negociações para alcance de um 

consenso. 

Em 1º de agosto de 2006, por meio da Public Law 109-171, “Deficit Reduction 

Act of 2005”160, publicada em 08 de fevereiro, o programa Step 2 foi definitivamente 

eliminado pelo governo dos EUA. Em 28 de setembro do mesmo ano, o caso foi 

reaberto a pedido do Brasil para investigar as medidas de conformidade adotadas 

pelos EUA. Ao longo daquele ano, seguiram-se reiteradas reclamações de ambas as 

partes e realização de diversos procedimentos burocráticos, porém os Estados 

Unidos continuavam sem cumprir integralmente a decisão do Painel e, no limite, do 

OSC. 

Durante a nona sessão do Mecanismo Consultivo para o Algodão do Diretor-

Geral, realizada em 2007, o Brasil se propôs a elaborar um documento conceitual 

para a implementação de Cooperação Sul-Sul (CSS) no setor do algodão em 

conjunto com os países do Cotton-4. A estratégia objetivava reforçar o setor 

algodoeiro naqueles países africanos. Destarte, o Brasil procurou fortalecer a sua 

posição no caso da OMC reforçando a sua liderança do Sul, reduzindo potenciais 

custos adversos para os países do C-4 e intensificando o caráter ideacional e 

normativo que conferiu à sua ação contra os EUA no contencioso do algodão – 

especialmente por meio da conexão da disputa com a Agenda Doha e o Pacote de 

Julho. 

Em dezembro de 2007, o Painel emitiu seu relatório final, a partir da 

reabertura do caso. Segundo o parecer da OMC, o montante total dos pagamentos 

de empréstimos à comercialização para produtores de algodão herbáceo e dos 

pagamentos anticíclicos para esse mesmo tipo de algodão foram mais altos na 

campanha de 2005, quando a decisão da OMC favorável ao Brasil já havia ocorrido, 

do que na campanha de 2002, quando o contencioso foi aberto (WTO, 2007). A 

decisão final do Órgão de Apelação do OSC sobre o caso foi emitida em 20 de junho 

de 2008 e, como resultado de não conformidade com as disposições do OSC pelos 

Estados Unidos, o Brasil solicitou o direito de tomar medidas compensatórias sob a 

                                            
160  Disponível em: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ171/pdf/PLAW-109publ171.pdf>. 

Acesso em 17 jan. 2017. 
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forma de retaliação direta sobre o setor e retaliação cruzada161 com a quebra dos 

direitos de propriedade intelectual da indústria farmacêutica estadunidense. Coube 

ao Itamaraty a decisão de solicitar ao OSC o uso de medidas de retaliação cruzada; 

a ameaça de retaliação na área de propriedade intelectual, incluindo audiovisual e 

farmacêuticos, era fundamental, por se tratar de áreas extremamente sensíveis para 

os Estados Unidos (AMORIM, 2017).  

A decisão a respeito da solicitação de retaliação foi julgada pela Arbitragem 

do OSC, que foi retomada após suspensão por comum acordo feita em agosto de 

2005. Em 19 de novembro de 2009, a Arbitragem proferiu sua decisão; o montante a 

ser autorizado para retaliação possuía dois componentes: um relativo a subsídios 

proibidos e outro a subsídios acionáveis. O montante do primeiro referia-se aos 

programas de garantia de crédito à exportação e permitia ao Brasil requisitar 

suspensão de concessões ou outras obrigações acordadas na área de bens (até 

US$ 147,4 milhões para o ano fiscal 2006) ou, ainda, para os anos seguintes, utilizar 

a metodologia de cálculo indicada pela Arbitragem, que poderia variar ano a ano. Já 

o segundo referia-se aos efeitos adversos das políticas domésticas estadunidenses 

de apoio à cadeia do algodão e teve valor fixado em US$ 147,3 milhões anuais 

(COZENDEY; BENJAMIN, 2016). 

Até o final de 2009, os EUA não tinham mostrado disposição para mudar sua 

lei doméstica, conforme determinado pelo OSC ou chegar a um acordo com o Brasil. 

Se os Estados Unidos não reformassem seus programas de subsídios de algodão, o 

                                            
161  A OMC possui três acordos básicos: bens, serviços e propriedade intelectual. Retaliação cruzada, 

posta de forma didática, significa que é possível retaliar por uma violação em um dos acordos em 
outro acordo. Este mecanismo foi estabelecido no final da Rodada Uruguai. Ele era bastante 
defendido pelos países ricos, pois estes gostariam de exercer efetivo poder de retaliação sobre 
países como a Índia ou o Brasil, se houvesse desrespeito a normas do TRIPS ou do Acordo Geral 
sobre Comércio de Serviços. Neste caso, os países ricos retaliariam em bens, área em que os 
países em desenvolvimento sentiriam mais. Portanto, trata-se de certa ironia da História ao se 
observar que um mecanismo desenhado para favorecer os países do Norte acabou por ser 
utilizado por países em desenvolvimento e isso graças à atuação do ex-Chanceler brasileiro no 
final da Rodada Uruguai. Nas palavras do próprio Amorim, em entrevista à autora: “Ocorreu-me 
essa ideia: “já que eles querem muito a retaliação cruzada, vamos fazer uma coisa.” E isso foi 
numa reunião, mas eu já vinha crescendo e amadurecendo essa ideia, mas foi numa reunião à 
noite, no dia que estava sendo fechado o documento, numa outra sala, porque na realidade as 
decisões estavam sendo tomadas nessa pequena sala, na missão americana, no escritório do 
USDR, e tinham 4 países só. Estados Unidos, União Europeia, Brasil e Índia. [...] E aí eu disse: 
“Bom, já que é para retaliar, já que vai ter retaliação cruzada e não tem jeito, tem que valer nos 
dois sentidos”. Não só de TRIPS ou serviços para bens, mas também de bens para serviços ou 
TRIPS, ou também de serviços para TRIPS.” (AMORIM, 2017, s.p.). O contencioso do algodão foi 
o segundo caso a utilizar, ainda que como ameaça, medidas compensatórias de retaliação 
cruzada – o primeiro fora no caso DS27 (Equador contra as Comunidades Europeias na questão 
das bananas).  
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Brasil poderia impor até US$ 829 milhões em sanções comerciais retaliatórias162 

contra os bens, produtos farmacêuticos e software dos EUA (HOPEWELL, 2013; 

BENJAMIN, 2013). Nas palavras do então Subsecretário-geral de Assuntos 

Econômicos e Financeiros do Itamaraty, Carlos Cozendey, em entrevista à autora: 

[...] [o Brasil] tinha que criar uma ameaça de retaliação com credibilidade 
suficiente, que representasse uma ameaça real para setores específicos 
dos Estados Unidos, de forma que esses setores se mobilizassem 
internamente para tentar obter algum tipo de modificação [na posição 
estadunidense]. (COZENDEY; BENJAMIN, 2016, s.p.). 

Este capítulo buscou mostrar as relações interburocráticas (MAPA e MRE) e 

intersetoriais (governo e setor privado) que possibilitaram ao país abrir disputa 

multilateral relativa a uma das commodities mais relevantes para a economia 

internacional e contra a principal potência mundial. Outrossim, trouxe um histórico 

detalhado a respeito dos primeiros sete anos da disputa, que se mostraram 

essenciais, pois refletem a inédita vitória brasileira, que incluiu medidas 

compensatórias na forma de direitos de retaliações direta e cruzada. A Figura 12 

esmiúça a cronologia completa (2002-2014)163 do contencioso do algodão sob a 

perspectiva brasileira, a partir de dois níveis – doméstico e internacional – e sua 

conexão com a cooperação sul-sul brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
162  Conforme o ex-Ministro Celso Amorim, “Se nós não conseguirmos fazer isso [aplicar sanções 

retaliatórias], 80% do caso vai por água abaixo” (AMORIM, 2017, s.p.). 

163  Os anos de 2010 a 2014 do contencioso serão examinados nos capítulos 3 e 4. Considerando-se 
exclusivamente os projetos da CSS-D derivados do contencioso, o cronograma abrange, ainda, os 
anos de 2015 e 2016. 
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Figura 12 – Cronologia do contencioso do algodão (DS267) a partir da perspectiva brasileira e 
sua cooperativa sul-sul em algodão (2002-2016) 

 

Fonte: a autora, 2016, a partir de BARRAL; AMARAL, 2015; SCHNEPF, 2010; entrevistas e consultas 
a fontes primárias no MRE. 
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No capítulo seguinte serão examinados os processos doméstico e 

internacional da construção da ameaça de retaliação por parte do Brasil e as 

negociações bilaterais que culminaram com a assinatura do “Acordo-Quadro para 

uma Solução Mutuamente Acordada para o Contencioso do Algodão na 

Organização Mundial do Comércio” (2010). Ademais, analisar-se-á os primeiros 

movimentos de linkages feitos pelo Brasil entre sua atuação no SMC e no SICD, a 

partir da elaboração e execução do projeto estruturante de cooperação técnica em 

algodão “Apoio ao Desenvolvimento do Setor Algodoeiro dos Países do Cotton-4 

(Benin, Burkina Faso, Chade e Mali)”, finalizado em 2013. 
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3 A CONVERGÊNCIA DAS AGENDAS DE POLÍTICA EXTERNA COMERCIAL E 

DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: OS LINKAGES DESENVOLVIDOS 

PELO BRASIL ENTRE O SISTEMA MULTILATERAL DE COMÉRCIO (OMC) E 

O SICD (2009-2013) 

 

É importante compreender os contextos doméstico e internacional em que o 

contencioso do algodão se desenvolveu, pois ambos são fundamentais para o 

entendimento acerca do alto nível de complexidade do caso e das decisões tomadas 

para construir uma ameaça crível de retaliação, caso os Estados Unidos 

mantivessem a posição de não adequar sua legislação doméstica às determinações 

da OMC. Do ponto de vista doméstico, em 2009, alguns aspectos dificultavam a 

continuidade da disputa, entre os quais se destacam: (i) o desgaste natural do 

processo litigioso contra um parceiro comercial muito poderoso, em especial do MRE 

e do setor privado; e (ii) a reação negativa de potenciais setores domésticos, tais 

como farmacêutico, audiovisual e de biotecnologia que seriam afetados com a 

implementação da retaliação, em especial a cruzada164, o que afetaria a propriedade 

intelectual. 

Considerando o campo da Análise de Política Externa como ferramental 

analítico, o cenário interno será examinado detalhadamente no decorrer da primeira 

seção deste capítulo, a fim de verificar o posicionamento do setor privado e das 

burocracias domésticas na etapa de preparação da retaliação. Em especial, 

analisar-se-á o papel do Legislativo na fase de construção de uma ameaça de 

retaliação que fosse crível e que trouxesse segurança jurídica ao Executivo na 

implementação da retaliação, se necessário, e também na criação de uma 

organização gestora dos fundos de compensação com caráter híbrido, tendo 

participação dos setores público e privado em seu Conselho Gestor. Aqui concorda-

se com Lima (2004) quanto à relevância do fator ‘credibilidade’, pois este realmente 

se apresenta como elemento vinculante entre as duas faces de Jano: aquela voltada 

                                            
164  Conforme exposto no capítulo anterior, a retaliação cruzada significa implementar medidas 

retaliatórias por uma violação em um dos três acordos da OMC em outro acordo. Por exemplo, se 
a violação ocorreu no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) (bens), é possível retaliar 
em serviços (Acordo Geral sobre Comércio de Serviços – GATS) ou propriedade intelectual 
(Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – 
TRIPS), caso haja autorização do OSC para tanto. 
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para dentro (ambiente doméstico) e a voltada para fora (Sistema Internacional). Ou 

seja, é a credibilidade que permite que o Estado jogue em dois níveis e celebre 

acordos que satisfaçam os grupos de interesse domésticos e as obrigações 

internacionais (PUTNAM, 1988). Portanto, 

[...] a credibilidade é o mecanismo que vincula os dois níveis de uma 
negociação internacional: o nível internacional da negociação ou barganha 
propriamente dita e o nível doméstico da ratificação ou da implementação 
do que foi negociado externamente (LIMA, 2004, p. 45). 

No âmbito internacional, os aspectos que mais influenciaram a disputa 

comercial, após seus sete anos iniciais, foram: (i) a eleição de Barack Obama como 

Presidente dos Estados Unidos (2009-2017) e sua aproximação do então Presidente 

brasileiro, Lula da Silva165; (ii) a grave crise econômico-financeira internacional, que 

atingiu profundamente os EUA e os países desenvolvidos, no primeiro momento; (iii) 

as dificuldades de se concluir a Rodada Doha, que envolvia temas como 

desenvolvimento, comércio e subsídios à agricultura; e, no limite, (iv) os desafios de 

credibilidade e legitimidade da própria OMC (BENJAMIN, 2013). 

O ano de 2009 também foi significativo, no âmbito internacional, para o 

tabuleiro da cooperação internacional para o desenvolvimento (SICD), pois marcou o 

início da implementação da Agenda de Acra para Ação (AAA), elaborada no ano 

anterior, que objetivava melhorar a previsibilidade dos fluxos de ajuda, o 

comprometimento em trabalhar com os sistemas dos países recipiendários, a 

unificação da ajuda e a redução das condicionalidades prescritivas (MAWDSLEY; 

SAVAGE; KIM, 2014). O ano foi importante, também, pelo início das discussões 

sobre a agenda que sucederia a dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODMs)166. 

                                            
165  Apesar de aproximação entre seus Presidentes, Brasil e Estados Unidos tiveram rusgas 

diplomáticas entre 2010 e 2012, incluindo a transição para o mandato de Dilma Rousseff. A então 
Secretária de Estado, Hillary Clinton, tentou dissuadir o Brasil a apoiar sanções ao Irã por conta de 
seu programa nuclear em 2010, ao passo que o ex-Chanceler Celso Amorim e o MRE defendiam 
mais negociações entre as partes. O Brasil assumira papel protagonista ao negociar, juntamente 
com a Turquia, a Declaração de Teerã, que oferecia alternativa às sanções econômicas impostas 
ao Irã bilateralmente por EUA e União Europeia, mas que não teve apoio, de fato, dos Estados 
Unidos (ver AMORIM, 2015). 

166  Os ODMs foram concluídos em 2015 e uma nova agenda voltada para o desenvolvimento 
sustentável foi implantada com horizonte de alcance de resultados de 15 anos. Os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das 
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Paralelamente ao processo de retaliação que o Brasil estudava impor a bens 

e propriedade intelectual dos Estados Unidos, o Itamaraty também coordenava a 

aproximação político-técnica com quatro países africanos envolvidos com a questão 

do algodão na OMC: Benin, Burkina Faso, Chade e Mali. A Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC), divisão do Ministério responsável pela coordenação da 

cooperação técnica brasileira, organizara missões de negociação de projeto de 

cooperação técnica (PCT) regional desde 2006. Embora a cotonicultura fosse o 

motor da economia desses países, no mercado internacional, sua produção 

algodoeira era pouco representativa. Isso ocorria, principalmente, devido às 

características edafoclimáticas que dificultavam o plantio desta cultura, às técnicas 

agrícolas tradicionais com baixo uso de tecnologia e aos fortes subsídios de países 

desenvolvidos produtores de algodão, conforme visto nos capítulos anteriores. 

Assim, o projeto Cotton-4 (“Apoio ao desenvolvimento do setor algodoeiro dos 

países do C-4 (Benin, Burkina Faso, Chade e Mali)”), que foi encerrado em 2013, 

será analisado na segunda parte deste capítulo, visando compreender os papéis das 

burocracias brasileiras ligadas à execução do projeto, a implementação dos cinco 

princípios da CSS-D brasileira e como o país buscou desenvolver linkages167 entre o 

sistema multilateral de comércio (OMC) e o SICD. 

                                                                                                                                        
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015 composta de 17 
objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030. 

167  Há que se ressalvar que o sentido de linkage utilizado neste capítulo é o de ligação ou conexão 
entre duas agendas distintas de política externa de um mesmo Estado. Difere-se, portanto, daquilo 
que se convencionou chamar de linkage politics, isto é, a política do Estado “A” de fazer com que 
seu curso de ação relativo a um determinado assunto (AOD, por exemplo) seja contingente ao 
comportamento do Estado “B” em uma questão diferente (direitos humanos, por exemplo) (STEIN, 
1980; LOHMANN, 1997). 
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3.1 A construção da ameaça de retaliação brasileira: mobilização dos atores 

domésticos, credibilidade e o estabelecimento do “Fundo de Assistência 

Técnica e Fortalecimento da Capacitação relativo ao Contencioso do 

Algodão” 

Ainda em outubro de 2009, antes, portanto, da decisão final da Arbitragem do 

OSC sobre retaliação cruzada, o Brasil começou a se preparar para implementar as 

medidas retaliatórias. Aqui, cumpre destacar que a OMC considera a retaliação 

como uma medida temporária. Conforme Daniela Benjamin, essa medida é 

essencialmente contrária ao livre comércio168, porém constitui-se em pilar central do 

OSC (2013). A retaliação possui três objetivos: (i) reequilibrar as concessões, (ii) 

induzir ao cumprimento das decisões da OMC e (iii) punir o Estado-membro que está 

em desacordo com as decisões da Organização. É possível, ainda, estabelecer um 

quarto objetivo, que se aplica ao caso brasileiro objeto desta tese: induzir uma 

solução mutuamente acordada (BENJAMIN, 2013). 

Por meio da Resolução CAMEX nº 63, de 28 de outubro de 2009, foi instituído 

o Grupo Técnico para identificar, avaliar e formular propostas de implementação das 

contramedidas autorizadas (GT-Retaliação). O grupo foi formado por representantes 

do MRE, CAMEX, MDIC, Casa Civil da Presidência da República, Ministério da 

Fazenda, MAPA, MDA, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério 

da Saúde e um representante do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual 

(GIPI), indicado pelo MDIC. Coube ao MRE o papel de coordenador do Grupo, que 

deveria apresentar suas propostas ao Conselho de Ministros da CAMEX169. 

                                            
168  Vários atores entrevistados pela autora, tanto governamentais quanto do setor privado, 

corroboram a assertiva de Benjamin. Aqueles ligados ao setor produtivo ainda levantaram a 
questão de que se o Brasil retaliasse, o benefício não chegaria diretamente aos produtores de 
algodão que, no limite, custearam o litígio – aproximadamente US$ 3 milhões (TOLLINI, 2016; 
CUNHA, 2017). 

169  Trata-se do órgão de deliberação superior e final da CAMEX. Atualmente, após as mudanças 
ministeriais empreendidas pelo governo de Michel Temer (2016-2018), é assim composto: Ministro 
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, a quem cabe a presidência do 
Conselho; Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Ministro de Estado das 
Relações Exteriores; Ministro de Estado da Fazenda; Ministro de Estado dos Transportes, Portos 
e Aviação Civil; Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministro de Estado 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e Chefe da Secretaria Geral da Presidência 
da República. 
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No início de novembro de 2009, por meio da Resolução CAMEX nº 74, o 

governo abriu consulta pública relativa a 222 linhas tarifárias que poderiam estar 

sujeitas à imposição de direito adicional de até 100 pontos porcentuais sobre a 

alíquota do Imposto de Importação em decorrência do não cumprimento, por parte 

dos EUA, das decisões e recomendações adotadas pelo OSC no âmbito do 

contencioso DS267. Foram recebidas mais de 700 manifestações de empresas, 

associações de produtores, importadores e outros e, após análise, a CAMEX definiu 

102 linhas tarifárias, que seriam objeto de suspensão de concessões assumidas 

pelo Brasil em razão do Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 1994, em relação 

aos Estados Unidos, e fixou as alíquotas do Imposto de Importação, com vigência de 

365 dias (conforme Resolução CAMEX nº 15, de 05 de março de 2010). O valor total 

da retaliação em bens e mercadorias era de US$ 591 milhões170. 

Concomitante a essas ações, após autorização da OMC para retaliação 

cruzada, o país também se preparou para impor sanções comerciais em propriedade 

intelectual. Tratava-se de um caso inédito, pois, além do Brasil, apenas Equador (DS 

27: Comunidades Europeias – bananas) e Antígua e Barbuda (DS 285: Estados 

Unidos – jogos de azar) receberam autorização da OMC para retaliar nesses 

moldes. No contexto nacional, o Brasil não dispunha de aparato legal que permitisse 

a imposição de sanções comerciais em propriedade intelectual. Destarte, em 

fevereiro de 2010, foi publicada a Medida Provisória nº 482, que dispunha sobre 

medidas de suspensão de concessões ou outras obrigações do Brasil relativas aos 

direitos de propriedade intelectual e outros, em casos de descumprimento de 

obrigações multilaterais por membro da OMC. 

A atuação do Brasil em busca de construir ameaça de retaliação crível 

corrobora os achados de Martin (2000) de que os compromissos assumidos 

internacionalmente possuem maior credibilidade quando há envolvimento e 

influência do Legislativo. Segundo a autora, “[...] a participação legislativa 

                                            
170  O lado brasileiro, tanto governo quanto setor privado, defendeu que o país construiu uma ameaça 

crível, porém para o professor Mark Langevin, Diretor da BrazilWorks e Research Professor na 
Elliott School of International Affairs da Universidade George Washington, a lista de retaliação de 
bens e mercadorias não foi estratégica, sendo considerada até fraca por não ter credibilidade 
suficiente para os Estados Unidos. Segundo Dr. Langevin, que também foi assessor da ABRAPA 
para o contencioso entre 2011 e 2014, o Brasil deveria ter endurecido sua posição para que 
pudesse obter melhores condições na mesa de negociação que culminou com o primeiro 
Memorando de Entendimento Estados Unidos-Brasil, assinado em abril de 2010. Informações 
obtidas em debate com o professor Langevin, após palestra em Brasília (LANGEVIN, 2018). 
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institucionalizada nos processos de cooperação internacional leva à maior 

credibilidade dos compromissos e, portanto, à maior cooperação”171 (MARTIN, 2000, 

p. 113, tradução nossa172). Trata-se de um processo que se retroalimenta, pois 

quanto maior o envolvimento do Congresso, maior a credibilidade, e quanto maior a 

necessidade de se estabelecer compromissos críveis, mais o Executivo buscará 

institucionalizar procedimentos domésticos e terá incentivos para envolver o 

Congresso. 

O envolvimento do Congresso no sentido de transformar a Medida Provisória 

emanada do Poder Executivo em lei, discutida e aprovada pelo Legislativo, fez-se 

necessário, não somente do ponto de vista de credibilidade internacional da ameaça 

de retaliação, mas também de segurança jurídica – a legislação brasileira não previa 

a possibilidade de quebrar patentes e deixar de pagar direitos autorais em função de 

disputas comerciais. Em entrevista à autora, o ex-Chanceler Celso Amorim relatou 

que houve muita resistência no Congresso em transformar a MP em Lei, devido a 

pressões de setores potencialmente mais sensíveis à retaliação cruzada 

(audiovisual, farmacêutico e outros). Amorim atestou, ainda, que a negociação com 

o Congresso foi a maior dificuldade que o Executivo (Casa Civil e MRE) enfrentou 

nessa fase do contencioso e que só houve tranquilidade quanto à retaliação cruzada 

após aprovação no Legislativo (AMORIM, 2017)173. 

                                            
171  Neste caso, a cooperação alcançada entre Brasil e Estados Unidos assemelha-se ao conceito de 

cooperação coercitiva, também desenvolvido por Lisa Martin (1994). Embora o termo original 
guarde relação com sanções econômicas multilaterais, entende-se que o termo aplica-se ao caso 
do contencioso do algodão de Brasil e Estados Unidos, pois ao buscar estabelecer credibilidade 
em suas ameaças retaliatórias (o que corresponderia às sanções), o Brasil buscava que os EUA 
alterassem suas preferências e aceitassem negociar concessões que não realizariam de forma 
espontânea ou mesmo com a decisão da OMC. Isto é, ou conformassem sua legislação de 
subsídios ao que foi determinado pelo Painel do OSC ou demonstrassem vontade política de 
negociar uma solução que atendesse aos interesses do Brasil. 

172  No original: “[...] institutionalized legislative participation in processes of international cooperation 
leads to greater credibility of commitments and so greater cooperation”. 

173  Em diversos de seus livros, Amorim menciona os obstáculos advindos da mídia para a 
implementação da PE brasileira. No caso do algodão, três dos principais periódicos de grande 
circulação do país (O Globo, O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo) trouxeram diversas 
notícias e artigos de opinião desde o início do contencioso. Apesar de discordâncias pontuais, 
sobretudo no que tange ao fato de o Brasil ter privilegiado a Rodada Doha como locus da 
resolução da questão dos subsídios agrícolas em vez de ter usado o contencioso bilateral contra 
os EUA de forma mais contundente, a grande maioria das matérias foi favorável à postura 
brasileira. Dentre as reportagens consultadas, destaca-se artigo de opinião de OESP que 
conclama à maior participação dos Legislativos de Brasil e EUA nas relações bilaterais: “Brasil-
EUA, hora de incluir os Congressos.” Disponível em: 
<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-eua-hora-de-incluir-os-congressos-imp-
,737339>. Acesso em: 25 de jun. de 2018. Na mídia internacional, o caso do algodão recebera 
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Destarte, a MP foi convertida na Lei nº 12.270, de 24 de junho de 2010. O 

artigo 1º era claro e específico (BRASIL, 2010a, s.p., grifo nosso): 

Esta Lei dispõe sobre medidas de suspensão de concessões ou outras 
obrigações do País relativas aos direitos de propriedade intelectual e 
outros, em casos de descumprimento de obrigações multilaterais por 
Membro da Organização Mundial do Comércio - OMC, quando a República 
Federativa do Brasil tenha sido autorizada pelo Órgão de Solução de 
Controvérsias da OMC a suspender a aplicação para o referido Membro de 
concessões ou outras obrigações sob os Acordos da OMC. 

Portanto, após a publicação da MP nº 482, o Brasil iniciou consulta pública 

sobre as medidas de suspensão de concessões ou obrigações do País relativas aos 

direitos de propriedade intelectual e outros, nos termos da Resolução CAMEX nº 16, 

de 12 de março de 2010. Naquela resolução foram levantadas 21 possíveis medidas 

de retaliação em quatro grandes grupos: (i) produtos químicos e biotecnológicos 

agrícolas; (ii) cultivares; (iii) medicamentos, inclusive veterinários, e (iv) setor 

audiovisual. Esses grupos foram estrategicamente escolhidos, de forma que 

gerassem repercussão política e econômica suficiente nos Estados Unidos para 

mobilizar o setor privado daquele país. Segundo um dos entrevistados, com pedido 

de anonimato, a pergunta que norteou o trabalho do GT-Retaliação foi “quais são os 

setores sensíveis economicamente lá nos Estados Unidos? [...] Tinha que ser um 

setor politicamente sensível para que os interessados lá fizessem pressão sobre o 

[seu] governo”. O diplomata Luiz Fellipe Flores Schmidt, em artigo constante de obra 

organizada por Daniela Arruda Benjamin (2013, p. 638), reforça essa posição: “Na 

realidade, queria-se que o impacto econômico gerado pela retaliação se convertesse 

em energia política capaz de alterar a legislação norte-americana”. 

Com respeito a essa consulta, a CAMEX recebeu 119 manifestações, das 

quais 80 foram do setor agropecuário174. Embora tenha havido esforço para 

construção de uma narrativa comum175 sobre o consenso entre governo e setor 

                                                                                                                                        
significativa atenção de importantes jornais dos EUA (The New York Times, The Washington 
Post), que apoiavam o pleito dos países africanos e, em menor escala, do Brasil. 

174  Conforme documento obtido junto a servidor, à época, do Departamento de Propriedade 
Intelectual e Tecnologia da Agropecuária (DEPTA/SDC) do MAPA. 

175  Diversos entrevistados mencionaram a concertação entre governo e setor privado e, 
particularmente, a compreensão por parte de entidades privadas sobre a importância de apoiar a 
estratégia do governo sobre retaliação, em particular a cruzada. Houve importante trabalho da 
ABRAPA junto ao setor para buscar garantir a unicidade; conforme entrevista de Haroldo Cunha 
(2017, s.p.), foi realizado trabalho forte junto ao “setor privado, FIESP, UNICA e ABIEC, por 
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privado nas negociações de retaliação em bens e propriedade intelectual, percebe-

se que entidades relevantes do setor agropecuário se manifestaram contrariamente 

à imposição de sanções em propriedade intelectual. Das 80 manifestações do setor, 

quase um quarto (19) foram contrárias à implementação de medidas retaliatórias, 

destacando-se posicionamentos da Associação das Empresas de Biotecnologia na 

Agricultura e Agroindústria (AgroBio), Associação Brasileira de Sementes e Mudas 

(ABRASEM), Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF) e do Sindicato 

Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal (SINDAN). 

Durante esse processo, representantes do MAPA trabalharam com a hipótese 

da suspensão de patentes agrícolas. A partir de estudos internos do Ministério176, foi 

aventada a possibilidade de suspensão de direitos sobre as patentes da 

multinacional estadunidense Monsanto por meio das pipelines177 PI 1100006-6 

(“Plantas tolerantes ao glifosato”) e PI 1100008-2 (“5-Enolpiruvilshiquimato-3-fosfato 

sintases tolerantes ao glifosato”), que condicionam o pagamento de royalties sobre o 

uso de sementes de soja com tecnologia para tolerância ao herbicida glifosato – soja 

Roundup Ready®178. Embora a suspensão dos direitos da soja RR não tenha se 

concretizado, a lista de suspensão proposta pelo Brasil possuía valor de US$ 238 

milhões, totalizando US$ 829 milhões de retaliação ao governo dos EUA. 

Após a publicação da MP e das Resoluções CAMEX sobre as medidas de 

retaliação em bens e propriedade intelectual, o setor privado estadunidense 

começou a pressionar seu governo para encetar negociações com o Brasil a fim de 

evitar a retaliação brasileira. Nos meses de março e abril houve diversas reuniões 

entre ABRAPA e representantes do setor privado dos EUA, como Brazil-US 

                                                                                                                                        
exemplo, [...] no sentido de deixar claro que era importante apoiar a posição do governo. Porque 
se houvesse uma manifestação muito grande contra as medidas de retaliação por parte do setor 
privado, poderia tirar a força do governo.” 

176  Documentos obtidos junto a servidor, à época, do Departamento de Propriedade Intelectual e 
Tecnologia da Agropecuária (DEPTA/SDC) do MAPA. Ainda segundo o Ministério, apenas a 
medida de suspensão de direitos teria impacto econômico significativo (estimado em mais de R$ 
344 milhões). 

177  Trata-se de "patentes de importação" ou "patentes de revalidação", por se manter vinculada a 
patente originária estrangeira. A patente expedida no exterior é reconhecida no Brasil apenas até 
o tempo em que ela leva para expirar no país de origem. 

178  Desenvolvida pela Monsanto na década de 1980, a semente de soja com tecnologia Roundup 
Ready®, possui uma característica que a torna tolerante ao herbicida à base de glifosato, usado 
para dessecação pré e pós-plantio. Essa tolerância faz com que o agricultor possa aplicar apenas 
esse herbicida sobre a soja, reduzindo seus custos de produção e o número de aplicações e, 
assim, aumentando sua produtividade. 
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Business Council, US Chamber of Commerce, National Association of 

Manufacturers, Council of the Americas, Business Round Table, National Foreign 

Trade Council e AmCham Brasil. Finalmente, em abril de 2010, o governo dos 

Estados Unidos abriu negociações formais, porém sigilosas, com o governo 

brasileiro. 

Após ser procurado pelos Estados Unidos, o Brasil apresentou três propostas 

de negociação: (i) compensação financeira equivalente à totalidade dos prejuízos 

sofridos pelo Brasil em razão dos subsídios domésticos (US$ 147,30 milhões 

anuais); (ii) alterações imediatas no programa GSM-102 e (iii) aceleração dos 

trâmites administrativos referentes a dois pleitos antigos do setor agrícola: 

reconhecimento do estado de Santa Catarina como livre de febre aftosa e outras 

doenças para fins de exportação de carne suína e de 14 estados brasileiros para fins 

de exportação de carne bovina. Há que se mencionar que já nessa época o setor 

privado, por meio da ABRAPA, defendia a suspensão temporária da retaliação para 

que ambos os países pudessem negociar uma solução mutuamente satisfatória. 

A primeira proposição representou um desdobramento de discussões prévias 

entre o governo brasileiro e o setor privado, iniciadas ainda no final de 2009, caso os 

Estados Unidos mostrassem vontade política de negociar uma solução. Conforme 

Haroldo Cunha, Presidente Executivo do IBA, em entrevista à autora: 

[...] o Embaixador [Roberto Azevêdo] pediu para que a gente fizesse um 
paper dizendo o que o setor pensava, pensaria em fazer, se houvesse 
algum tipo de negociação. E aí nós criamos a ideia de um fundo em que a 
gente tinha três pilares: um voltado à tecnologia, um voltado às questões 
socioambientais e um voltado a questão de infraestrutura e marketing 
(CUNHA, 2017, s.p.). 

Os desdobramentos do contencioso do algodão refletem a importância do 

Legislativo e, sobretudo, dos grupos de interesse e influência destes últimos junto ao 

órgão sistematizador179 da política exterior brasileira, o MRE. A interação entre o 

Palácio dos Arcos e o setor produtivo organizado ao longo dos 12 anos de 

contencioso, mas em especial, a partir das negociações do primeiro MdE, em 2010, 

reforça a tese de diminuição do insulamento burocrático daquele ministério (LIMA, 

                                            
179  Além de sistematizador, o MRE também atua como “gatekeeper”, ao escolher o que é relevante, 

ou mesmo necessário, ser compartilhado com outros atores ou grupos (FARIAS; RAMANZINI JR., 
2015). 
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2000; CASON; POWER, 2009; FARIA, 2012)180, em que o grupo de interesse, 

também devido ao seu alto grau de coesão e poderio econômico, não apenas 

participou das, mas também influenciou nas decisões tomadas pelo Itamaraty. A 

participação da ABRAPA no caso também se mostra importante ao se considerar 

suas preferências e a distribuição de informação (MILNER, 1997); nessa última, a 

Associação foi um ator-chave ao levantar informações e dados e distribui-los interna 

(para o MRE, MAPA, outras burocracias governamentais envolvidas e mídia) e até 

externamente, por meio da articulação do professor Langevin junto ao setor privado 

dos EUA. Quanto às preferências, recordando que elas decorrem da consequência 

distributiva181 da política externa, enquanto política pública, o setor advogava a 

suspensão temporária da retaliação (2010) e a negociação de uma solução 

mutuamente satisfatória que envolvesse a criação de um fundo de compensação, 

alterações no programa GSM-102 e eliminação de barreiras fitossanitárias 

referentes à exportação de carne suína e bovina brasileiras. Esse posicionamento 

influenciou a posição do governo brasileiro nas negociações bilaterais, formalmente 

abertas em abril de 2010, que levou à mesa todas as propostas feitas pelo setor. 

3.1.1 A implementação do Memorando de Entendimento de abril de 2010 e a criação 

do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA) 

Os Estados Unidos, então, aceitaram as propostas brasileiras e propuseram a 

suspensão temporária da retaliação até a promulgação de sua nova Lei Agrícola 

(Farm Bill), que deveria ocorrer em 2012. Além disso, o Departamento de Agricultura 

propôs que o fundo anual do algodão fosse financiado pela Corporação de Crédito 

                                            
180  Para um posicionamento contrário à diminuição do insulamento burocrático do Itamaraty, 

sobretudo após a redemocratização, ver Ramanzini Jr. e Farias (2016). 

181  As políticas públicas podem ser divididas em regulatórias, distributivas, redistributivas e 
constitutivas. As primeiras caracterizam-se por estabelecer padrões de comportamento, serviço ou 
produto para atores públicos e privados; as distributivas são aquelas cujos resultados geram 
impactos para grupos determinados ou específicos. As políticas redistributivas possuem caráter 
universal e as constitutivas lidam com procedimentos, definem competências, regras de disputa 
política e referem-se à própria elaboração de políticas públicas. Ver Secchi (2012). 
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de Commodity (CCC)182 sob a égide da CCC Charter Act (15 U.S.C. 714). Essa lei 

contém linguagem que permite que o USDA utilize fundos da CCC para “exportar ou 

causar a exportação de [...] commodities agrícolas” (SCHNEPF, 2010)183. Assim, em 

20 de abril de 2010, foi assinado o Memorando de Entendimento entre o Governo 

dos Estados Unidos da América e o Governo da República Federativa do Brasil 

sobre um Fundo de Assistência Técnica e Fortalecimento da Capacitação relativo ao 

Contencioso do Algodão (WT/DS267) na Organização Mundial do Comércio184. O 

Memorando dispunha sobre a entidade brasileira que receberia os fundos de 

compensação, periodicidade e valores de transferências, transparência e auditoria 

do Fundo e atividades autorizadas para o uso dos fundos. 

O Memorando de Entendimento, em sua Seção II.3, esclarecia que as partes 

continuariam a trabalhar conjuntamente em uma solução mutuamente satisfatória 

num período de 60 dias, contados a partir da assinatura (BRASIL; ESTADOS 

UNIDOS, 2010a). Naquele período, o Brasil recebeu US$ 34,30 milhões e, a partir 

de julho de 2010, transferências fixas no montante de US$ 12,27 milhões, 

totalizando US$ 107,95 milhões de dólares de compensação em 2010. 

Relativamente às atividades de assistência técnica e capacitação autorizadas, 

todas diretamente relacionadas à cultura algodoeira185, o Memorando indicou: 

a. Controle, mitigação e erradicação de pragas e doenças;  

b. Aplicação de tecnologia pós-colheita;  

                                            
182  A CCC tem origem no Agricultural Trade Development and Assistance Act, de 1954, também 

conhecido como PL480. Ela foi criada para implementar tecnicamente o PL480 sob os auspícios 
do USDA. 

183  As exportações mencionadas na lei, obviamente, referem-se às estadunidenses. Contudo, o 
departamento legal do USDA argumentou que a imposição de retaliação pelo Brasil prejudicaria as 
exportações agrícolas dos Estados Unidos. Como o acordo proposto para fornecer recursos 
financeiros para um fundo ajudou a convencer o Brasil a suspender a retaliação contra produtos 
agrícolas dos EUA, não havendo, portanto, prejuízo às exportações daquele país, o USDA poderia 
utilizar o dinheiro da CCC. Trata-se de uma argumentação pouco sólida, porém não houve 
objeção por parte do Congresso dos EUA quanto ao uso dos recursos da CCC (INSIDE U.S. 
TRADE, 2010). 

184  Cumpre destacar que o Memorando tinha caráter provisório e não representava uma solução 
definitiva para o contencioso. 

185  De acordo com Haroldo Cunha, Presidente do IBA, o governo estadunidense, sobretudo USDA e 
USTR, a partir de pressão de grupos de interesse domésticos, tinha receio de que os recursos 
fossem usados em benefício de outros setores, como a soja. Por essa razão, todas as atividades 
autorizadas referem-se somente ao algodão e o MdE enfatiza obrigações de transparência, de 
publicação dos projetos e de auditoria para facilitar o acompanhamento pelos EUA (CUNHA, 
2017). 
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c. Compra e uso de bens de capital (p.ex., equipamento de armazenagem e 
descaroçamento);  

d. Promoção do uso do algodão;  

e. Adoção de cultivares;  

f. Observância das leis trabalhistas;  

g. Treinamento e instrução de trabalhadores e empregadores;  

h. Serviços de informação de mercado;  

i. Gestão e conservação de recursos naturais;  

j. Aplicação de tecnologias para a melhoria da qualidade do algodão;  

k. Aplicação de métodos para a melhoria dos serviços de gradação e 
classificação; e  

l. Serviços de extensão relacionados às alíneas a a k acima. (BRASIL; 
ESTADOS UNIDOS, 2010a, s.p.). 

O Memorando foi explícito quanto à proibição de uso dos recursos do fundo 

para financiar pesquisa, uma exigência da parte estadunidense para que recursos 

dos contribuintes daquele país não financiassem avanços em outros países. Porém, 

permitia o custeio de cooperação internacional com países da África Subsaariana, 

membros ou associados do MERCOSUL, com o Haiti ou com outros países em 

desenvolvimento acordados entre as partes, desde que as atividades se 

restringissem ao setor algodoeiro186. Durante as negociações iniciais sobre alocação 

de parte dos recursos do contencioso para cooperação internacional, não houve 

nenhuma contrariedade por parte do setor privado. Ao contrário, o setor 

compreendeu a questão como uma contrapartida justa ao MRE, como parte de todo 

o esforço político e de coordenação empreendido pelo Ministério desde 2002. 

Ademais, do ponto de vista político, o MRE pretendia apresentar algum retorno 

concreto aos países africanos, em especial aos do Cotton-4, que chamaram a 

atenção para o tema na OMC, a partir da Iniciativa do Algodão, ainda em 2003 

(AMORIM, 2017; CUNHA, 2017). Conforme Carlos Cozendey, então Subsecretário-

geral de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, em entrevista à autora: 

[...] nós tínhamos interesse de manter o apoio desses países ao tema 
subsídios agrícolas, e mais especificamente ao tema subsídios agrícolas na 
área do algodão, dentro da OMC. Então esse era também um meio de 

                                            
186  Ambas as restrições são relevantes e tiveram desdobramentos entre 2014 e 2016 que serão 

detalhadas no capítulo seguinte. A primeira foi modificada pelo Memorando de Entendimento de 
2014, que encerrou definitivamente o contencioso do algodão. Já a segunda foi fonte de 
desentendimentos, que não eram de conhecimento público, entre ABC e o Instituto Brasileiro do 
Algodão, em especial a partir de 2016. 
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fortalecer a aliança com os países do Cotton-4, dentro do contexto das 
negociações da rodada Doha. Então se acertou com o setor privado, e eles 
concordaram em fazer essa vinculação. [...] Até porque isso era um 
resultado da política externa, portanto uma parte desse recurso seria para 
fortalecer a política externa (COZENDEY; BENJAMIN, 2016, s.p.). 

Dois meses após a assinatura do primeiro Memorando de Entendimento entre 

Brasil e Estados Unidos, o governo brasileiro suspendeu as Resoluções CAMEX 

referentes à retaliação em bens e propriedade intelectual por meio da Resolução 

CAMEX 43/2010, de 17 de junho de 2010. No mesmo mês foi assinado o “Acordo-

Quadro para uma Solução Mutuamente Acordada para o Contencioso do Algodão 

na Organização Mundial do Comércio (WT/DS267)” e foi criado o Instituto Brasileiro 

do Algodão (IBA). 

O Acordo-Quadro abordava duas questões substanciais relativas ao litígio da 

OMC: apoio doméstico dos EUA ao setor algodoeiro e o programa GSM-102. 

Relativamente à primeira, o acordo dispunha sobre o limite anual do apoio 

doméstico distorcivo ao comércio dado pelos Estados Unidos ao algodão. Neste 

contexto, o documento informava que o valor do limite seria significativamente 

inferior à média anual do valor do apoio doméstico distorcivo ao comércio conferido 

ao algodão entre 1999 e 2005. Ainda, informava que o valor do limite dependeria 

dos tipos de apoio doméstico distorcivos ao comércio concedidos (BRASIL, 

ESTADOS UNIDOS, 2010b). Embora representasse um comprometimento do 

governo estadunidense em reduzir seu apoio doméstico, a imprecisão do Acordo-

Quadro quanto ao valor exato desse limite demonstra a dificuldade de se negociar o 

tema de subsídios agrícolas com aquele país. 

A segunda questão, relativa ao GSM-102187, estipulava a realização de 

Revisão Operacional do programa por parte de Estados Unidos e Brasil a cada seis 

meses, para discutir a elevação dos prêmios ou diminuição do prazo permitido, 

visando a um Prazo Médio Ponderado não superior a 16 meses. O setor privado 

brasileiro ficou satisfeito com a negociação relativa ao GSM-102, pois permitiria uma 

competição menos desigual no mercado internacional da commodity (COZENDEY; 

BENJAMIN, 2016; PORTOCARRERO, 2016; CUNHA, 2017). 

                                            
187  Conforme examinado no capítulo 2 desta tese, o GSM-2 era um programa de crédito à exportação 

que ampliava o crédito para períodos que variavam de 90 dias a três anos. Recorde-se que 
produtos agrícolas são geralmente comercializados a curto prazo, com pagamentos a 30, 60, 90 
ou 180 dias. Portanto, um apoio doméstico que conceda prazo de um ano ou mais é 
significativamente distorcivo, especialmente para o mercado internacional de commodities. 
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A criação do Instituto Brasileiro do Algodão foi relativamente complexa, pois 

não havia outra instituição organizada no Brasil semelhante ao que o IBA se 

propunha a fazer. Inicialmente, pensou-se em alocar o fundo do algodão no BNDES, 

porém o setor privado manifestou-se contrário, pois a burocracia governamental 

impediria a agilidade no uso dos recursos da compensação. Então, decidiu-se pela 

criação de uma associação civil sem fins lucrativos – o IBA. Contudo, permanecia a 

questão de representação do governo em uma organização privada. 

Por se tratar de uma associação civil sem fins lucrativos, a participação do 

governo na gestão da instituição precisaria encontrar amparo legal. Considerando o 

alto grau de especificidade do caso, o Legislativo voltou a ter participação ativa no 

contencioso do algodão ao aprovar uma lei que permitisse a representação 

governamental em tais entidades. A Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, 

disciplina em seu artigo 136 que (BRASIL, 2010b, s.p.): 

O Poder Executivo poderá indicar representantes da administração pública 
federal para participar de órgãos colegiados de pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, designada para receber recursos de governos 
estrangeiros em decorrência de acordos negociados para a solução de 
controvérsias no âmbito da Organização Mundial do Comércio – OMC. 

A principal finalidade do IBA é gerenciar os recursos do contencioso do 

algodão, com o objetivo de promover o desenvolvimento e o fortalecimento da 

cotonicultura brasileira. É composto da Assembleia Geral, da Diretoria Executiva, 

Conselho Fiscal, do Conselho Gestor e da Auditoria Interna. A Assembleia Geral é 

composta de todas as Associações Estaduais de produtores de algodão; a Diretoria 

Executiva é composta do Presidente Executivo, posição ocupada por Haroldo Cunha 

desde sua criação188, do Diretor Administrativo e Financeiro e do Diretor Técnico. O 

Conselho Fiscal é composto de três representantes, sendo um do governo 

(Ministério da Fazenda) e dois das Associações Estaduais. Já o Conselho Gestor 

possui seis membros, sendo três escolhidos pela Assembleia Geral (setor privado) e 

três pela CAMEX, sendo um do MRE189, um do MAPA e um do MDIC. Por se tratar 

                                            
188  Considerando o ano de 2016 como fim do recorte cronológico desta tese, Haroldo Cunha ainda 

permanecia como Presidente do IBA. 

189  Nos primeiros anos do IBA, o representante titular do MRE foi diplomata da então Coordenação 
Geral de Contenciosos (CGC). Desde 2017, porém, a titularidade passou a ser ocupada pela 
Coordenadora da Agência Brasileira de Cooperação (ABC). 
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de um Conselho paritário, as aprovações de projetos e outras ações financiadas 

pelos recursos do contencioso têm que acontecer com pelo menos quatro votos 

favoráveis, ou seja, pelo menos um setor tem que ter o apoio de um representante 

do outro setor190. 

O IBA passou a operar em janeiro de 2011, pois o restante do ano de 2010 

fora dedicado ao processo de construção da estrutura de governança do Instituto, 

regras para submissão e aprovação de projetos, formulários e regimento interno 

(CUNHA, 2017, s.p.). O IBA optou por não trabalhar com editais para submissão de 

propostas de projetos, mas sim com cartas-convite. O processo envolve recebimento 

de proposta de projeto pelo IBA, análise, alinhamento com a Associação Estadual 

proponente e encaminhamento para o Conselho Gestor, que é o órgão responsável 

pela aprovação de todos os projetos. Após a aprovação, em caso de projeto 

nacional, elabora-se um cronograma de desembolso das parcelas, liberação do 

recurso correspondente e prestação de contas técnica e financeira, que condicionará 

a liberação das demais parcelas. O IBA também faz monitoramento do andamento 

dos projetos que gerencia191 por meio de análise de relatórios de projetos, reuniões 

com as Associações Estaduais e discussões no Conselho Gestor. 

Em 2011, o IBA aprovou apenas dois projetos; no ano seguinte, sua atuação 

é ampliada, com a aprovação de 27 projetos, incluindo dois projetos “guarda-chuva” 

de cooperação internacional, que serão abordados na seção 3.3 deste capítulo192. 

Concomitantemente, naquele ano de 2012, a Farm Bill estadunidense vigente à 

época expiraria e, por isso, os Estados Unidos negociavam em seu Legislativo uma 

nova lei agrícola para substituir a de 2008, porém, as negociações domésticas 

mostraram-se difíceis193 e houve pouco consenso bipartidário em 2012 e 2013. 

                                            
190  Segundo Haroldo Cunha, em entrevista à autora, até 2016 quase todos os projetos foram votados 

em unanimidade e nunca houvera vitória de 4 a 2 nos assuntos pautados nas reuniões do 
Conselho Gestor do IBA. 

191  No âmbito da cooperação internacional, o procedimento diferia daquele dos projetos nacionais, 
propostos pelas Associações Estaduais. Tal procedimento será detalhado adiante, ao se examinar 
o Memorando de Entendimento ABC-IBA, assinado em dezembro de 2011. 

192  Entre 2013 e 2016 foram 151 projetos aprovados, sendo 17 no primeiro, 43 em 2014, 55 em 2015 
e 36 em 2016 (IBA, 2017). 

193  Os principais itens em que Democratas e Republicanos discordavam eram: cortes na cesta básica, 
imposição de limites para subsídios agrícolas, tema que afetava diretamente os interesses 
brasileiros e as negociações bilaterais para resolução do contencioso, e programa de apoio aos 
preços para os produtores de leite. 
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Nesse contexto, os Estados Unidos continuaram a efetuar os pagamentos mensais 

ao IBA. 

Em abril de 2013, sob intermediação de Mark Langevin, os setores privados 

dos dois países aproximaram-se, visando construir conjuntamente uma proposta 

para ser levada a ambos os governos. A ABRAPA e o National Cotton Council 

(NCC) realizaram reuniões no Brasil e nos Estados Unidos e, em 17 de maio, 

divulgaram carta conjunta de recomendações para o encerramento do contencioso. 

As recomendações referiam-se a subsídios, pagamentos compensatórios e 

conclusão do Acordo-Quadro e esforços conjuntos para promoção da indústria 

algodoeira. Em relação ao primeiro ponto, a carta ateve-se somente aos subsídios 

que prejudicaram exclusivamente a cultura algodoeira, recomendando que o 

governo dos EUA extinguisse os programas de pagamentos de programas 

anticíclicos (CCP) e os de pagamentos diretos194. A carta propôs, ainda, que o 

Acordo-Quadro assinado em junho de 2010 fosse encerrado e que a transferência 

de fundos, a título de compensação, continuasse durante toda a negociação da 

Farm Bill e por um período de 18 meses após a entrada em vigor da nova lei 

agrícola estadunidense. Por fim, estimulou o trabalho conjunto de Brasil e Estados 

Unidos sobre campanhas de promoção do algodão no mercado internacional e 

promoção de demanda (NATIONAL COTTON COUNCIL; ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE PRODUTORES DE ALGODÃO, 2013). 

Como desdobramento da carta proposta, o governo dos Estados Unidos 

consultou o MRE e a ABRAPA em junho sobre texto para encerramento definitivo do 

caso. Os setores governamental e privado brasileiros ainda trabalhavam em busca 

do melhor ajuste na proposta quando, em setembro de 2013, sob alegação de que 

os cortes automáticos195 em seu orçamento federal impediam a continuidade dos 

pagamentos, os Estados Unidos pagaram menos da metade do valor mensal 

acordado no Memorando. A partir de outubro do mesmo ano, os EUA suspenderam 

o pagamento de forma indefinida, descumprindo o Memorando de Entendimento 

                                            
194  O conceito desses e de outros tipos de subsídios encontram-se no Quadro 2 desta tese, no 

capítulo 2. 

195  Os cortes automáticos faziam parte do pacote do chamado abismo fiscal dos EUA, que por sua 
vez teve início com as negociações para elevar o teto da dívida em 2011, e foram adiados 1º de 
março de 2013. A tentativa estadunidense era de reduzir o elevado déficit orçamentário de seu 
governo, por meio do corte de US$85 bilhões que o governo deveria fazer até o final do ano fiscal 
de 2013 (30 de setembro). 
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assinado em 2010, a despeito de diversos segmentos do setor agropecuário 

estadunidense alertarem para o risco que o país incorria ao não pagar o que fora 

acordado (INSIDE U.S. TRADE, 2013). O montante pago até aquele momento fora 

de mais de US$ 500 milhões ou, mais precisamente, US$ 505.512.652,00. 

Com a interrupção dos pagamentos abriu-se novamente ao Brasil a 

possibilidade de retaliar os EUA. Assim, em novembro, a ABRAPA solicitou à 

CAMEX autorização para retaliar; em 18 de dezembro, a CAMEX, por meio da 

Resolução 105/2013, autorizou a retomada dos procedimentos de suspensão das 

concessões ou obrigações assumidas pelo Brasil na OMC para bens e propriedade 

intelectual e estabeleceu o período de 2 a 31 de janeiro de 2014 para consultas 

públicas referentes às listas já divulgadas em 2010. Os desdobramentos resultantes 

desta, que foi a última etapa do contencioso do algodão na OMC, serão examinados 

no capítulo 4. 

3.2 A cooperação sul-sul brasileira para o desenvolvimento em algodão: o 

primeiro projeto estruturante com os países do Cotton-4 (2009-2013) 

A próxima seção deste capítulo examinará as conexões desenvolvidas pelo 

Brasil nos tabuleiros comercial e de cooperação e como os recursos advindos do 

contencioso desdobraram-se em projetos e ações de cooperação técnica sob 

coordenação da ABC. Porém, antes, faz-se necessário compreender o papel do 

Brasil como potência agrícola tropical, e como o país tornou-se referência para 

diversos países do Sul, dentre eles, Benin, Burkina Faso, Chade e Mali. 

Esta seção examina brevemente a evolução da pesquisa agropecuária no 

Brasil, a partir do contexto político do Golpe Militar de 1964 e do campo de interesses 

e ideários que disputaram a narrativa, e o sentido por trás da criação da Embrapa, em 

1973. No âmbito internacional, será retomado o contexto da Revolução Verde e como 

esse ideário influenciou o grupo do Ministério da Agricultura. Após a descrição dos 

principais impactos e contribuições da Embrapa para o desenvolvimento agropecuário 

nacional, abordar-se-á a CSS brasileira em agricultura e o papel da Embrapa, com 
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foco na elaboração e na execução de uma das principais iniciativas de cooperação 

técnica do Brasil até hoje: o projeto Cotton-4. 

3.2.1 A evolução agropecuária ocorrida no Brasil a partir de 1970: a importância da 

Embrapa para o desenvolvimento de tecnologias de ponta adaptadas à 

agricultura tropical 

A adequada compreensão sobre a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) necessita, uma vez mais, considerar fatores internacionais 

e domésticos. Conforme apontado no capítulo anterior, o cenário internacional 

refere-se à chamada Revolução Verde, isto é, ao movimento mundial iniciado no 

final da década de 1960 que objetivava o desenvolvimento e a difusão de novas 

tecnologias agropecuárias. No contexto doméstico, o país havia passado, 

recentemente, por um Golpe Militar196 (1964) e enfrentava gravíssima crise de 

abastecimento interno, além de possuir uma pauta de exportação extremamente 

limitada, focada em café e açúcar. Em fevereiro de 1972, o preço da cesta básica 

no município de São Paulo era de, aproximadamente, R$ 600,00, tendo chegado a 

R$ 900,00 em 1974, em valores corrigidos pelo IGP-DI de dezembro de 2016 

(EMBRAPA, 2017b)197. 

O contexto internacional da modernização agropecuária, nas décadas de 

1950 a 1970, pode ser resumido pelo estímulo à invenção e pela divulgação em 

larga escala de novas técnicas e tecnologias agrícolas que pretendiam o aumento 

da produtividade agropecuária, utilizando-se principalmente de sementes 

                                            
196  Jânio da Silva Quadros, do Partido Trabalhista Nacional (PTN), fora eleito à Presidência da 

República em 1961, tendo João Goulart como vice-presidente pelo Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB). Jânio Quadros renunciara ao mandato ainda 1961; João Goulart, também conhecido como 
Jango, assumiu então a Presidência, porém em condições de difícil governabilidade, por estar sob 
suspeita de ter ligações com o regime comunista. Três anos depois da eleição, em 31 de março de 
1964, um golpe militar encerrou o governo de Jango e iniciou um regime autoritário e nacionalista, 
politicamente alinhado aos Estados Unidos. O regime militar durou até 1985, quando Tancredo 
Neves foi eleito, indiretamente, o primeiro presidente civil. Relativamente ao avanço da pesquisa 
agropecuária brasileira e sua modernização, a aproximação com os Estados Unidos mostrou-se 
fundamental, como se verá a seguir. 

197  Em dezembro de 2016, o valor da cesta básica era de R$ 438,89. 
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geneticamente modificadas, insumos agrícolas, mecanização e diminuição dos 

custos de manejo – Revolução Verde. Ou seja, foi com esta Revolução que a 

agricultura se aproximou da indústria, ou ainda, foi cooptada por esta, dando início à 

agroindústria: a indústria se apropria198 de partes da cadeia que, até então, eram 

exclusivamente do setor agropecuário, como é o caso da indústria química 

(fertilizantes) e de genética vegetal (sementes híbridas) (MENGEL, 2015). 

No âmbito doméstico, o contexto da ditadura militar é importante, pois permite 

compreender o campo de interesses e disputas em que a criação da Embrapa se 

situava. Os governos militares defendiam um ideário modernizante, advindo dos 

Estados Unidos, porém com forte presença e intervenção estatais. Naquele período 

havia uma disputa pela forma como o Brasil deveria se desenvolver no setor 

agropecuário, com duas grandes vertentes: aquela favorável à reforma agrária e 

aquela favorável à tecnificação e modernização agropecuárias por meio da Ciência. 

Com a ascensão dos militares, por meio do Golpe de Estado de 1964, a segunda 

vertente saiu vencedora dessa disputa e o antigo tripé da produção agrícola (terra, 

trabalho e capital) passou a ser insuficiente para conduzir a necessária melhoria de 

produtividade no campo e é substituído pelo tripé da Revolução Verde: pesquisa, 

extensão e crédito rural. Conforme Mengel (2015, p. 59), 

A disputa entre uma visão que priorizava uma reforma na estrutura agrária e 
na organização produtiva e outra que priorizava uma modificação 
tecnológica na agropecuária foi a antessala da transformação do setor 
agropecuário, realmente efetivada. Tal mudança pretendida, em direção à 
tecnificação, exigia uma reforma nas próprias estruturas governamentais, 
comprometidas com o modelo de agricultura considerado ultrapassado. 

Relativamente ao desabastecimento interno, o Governo Federal decidiu 

desenvolver uma série de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 

agropecuário nacional, para que o país alcançasse a autossuficiência alimentar. 

Desta maneira, além de criar uma nova empresa pública de pesquisa agropecuária, 

o Brasil ampliou investimentos nos institutos de pesquisa estaduais, investiu em 

programas de pós-graduação em áreas afins, ampliou o crédito rural subsidiado e 

                                            
198  Alguns autores denominam este processo de “apropriacionismo”. Para uma análise detalhada, ver 

Goodman, Sorj e Wilkinson (2008). Para os autores, a Revolução Verde foi o principal esforço 
para internacionalizar o processo de apropriacionismo da agropecuária pela indústria. 
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inverteu na melhoria da extensão rural. Do ponto de vista logístico e de 

armazenamento, foram construídos armazéns e estradas. 

É nesse cenário que surge a Embrapa, em substituição ao Departamento 

Nacional de Pesquisa e Experimentação (DNPEA), por meio da Lei nº 5.851, de 07 

de dezembro de 1972, que autorizava o Poder Executivo a instituir empresa pública, 

sob a denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculada ao 

Ministério da Agricultura. A primeira Diretoria199 da Embrapa foi empossada em 26 

de abril de 1973, no Ministério da Agricultura, data em que a Empresa comemora 

oficialmente seu aniversário. A Embrapa herdou do DNPEA uma estrutura composta 

de 92 bases físicas: 9 sedes dos institutos regionais, 70 estações experimentais, 11 

imóveis e 2 centros nacionais. A partir de então, a Embrapa iniciou sua fase 

operativa, passando a administrar todo o sistema de pesquisa agropecuária no 

âmbito federal (EMBRAPA, 2010). 

O Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA) foi oficialmente 

instituído duas décadas depois da criação da Embrapa e contribuiu para sedimentar 

o papel de coordenação da Empresa na pesquisa em Ciência & Tecnologia (C&T) 

agropecuária no país, por meio da Portaria nº 193, de 07 de agosto de 1992, do 

Ministério da Agricultura, autorizado pela Lei Agrícola200 (Lei nº 8.171, de 

17/01/1991). O SNPA é constituído pela Embrapa, por Organizações Estaduais de 

Pesquisa Agropecuária (Oepas), Universidades e institutos de pesquisa federais e 

estaduais e outras organizações, públicas e privadas, direta ou indiretamente 

vinculadas à atividade de pesquisa agropecuária. Assim, apesar da liderança da 

Embrapa, nota-se que existe um complexo de C&T, que inclui o governo, em todas 

as suas esferas, setor privado, órgãos financiadores e instituições de pesquisa de 

países desenvolvidos e em desenvolvimento (MOREIRA; TEIXEIRA, 2014). 

Na década de 1990 a Embrapa tornou-se a terceira fonte de despesa em 

importância como unidade orçamentária de C&T, atrás apenas do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) (BONELLI; PÊSSOA, 1998). 

                                            
199  José Irineu Cabral foi nomeado o primeiro Diretor-Presidente da Embrapa, apoiado pelos Diretores 

Eliseu Roberto de Andrade Alves, Edmundo da Fontoura Gastal e Roberto Meirelles de Miranda. 

200  A Lei Agrícola de 1991 determina os fundamentos, define os objetivos e as competências 
institucionais, prevê recursos e estabelece ações e instrumentos correspondentes à pesquisa 
agropecuária. 
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Além do financiamento público, a Embrapa contou com financiamento internacional, 

sobretudo a partir de acordos de empréstimo internacional com o Banco Mundial e 

BID e de AOD, principalmente com a USAID, ainda na década de 1970. Esses 

financiamentos custearam a formação de seu quadro de pessoal, a modernização 

de laboratórios e infraestruturas administrativas e, consequentemente, o 

desenvolvimento de centenas de tecnologias que contribuíram para o aumento da 

eficiência da agricultura comercial e, em menor escala, da agricultura familiar no 

Brasil. Conforme os pesquisadores da Embrapa Marra, Souza e Alves (2013, p. 

108),   

A ciência que desenvolveu nosso agronegócio veio dos Estados Unidos, na 
maior parte, da Europa e do Japão. [...] Aqui foi abrigada em instituições 
apoiadas pelo governo, assentada em recursos humanos bem pagos, 
treinados, em base organizacional adaptada ao país e posta a serviço de 
nossa agricultura e de nossa sociedade. 

Neste contexto, as contribuições-chave da Embrapa incluem: uso de calcário 

no solo; cruzamento de variedades e produção de variedades mais tolerantes aos 

solos ácidos do cerrado (soja, por exemplo) e desenvolvimento de sementes de 

algodão adaptadas às condições tropicais semiúmidas. Todas essas contribuições 

levaram a ganhos significativos de produtividade e à expansão da agropecuária no 

país em fronteiras inexploradas até a década de 1970 – Cerrado e Matopiba201 

(CORREA; SCHMIDT, 2014). Conforme mostra o gráfico (Figura 13), entre 1970 e 

2016, a produção brasileira dos principais grãos produzidos no Brasil (arroz, feijão, 

milho, soja e trigo) cresceu 7,5 vezes – de 27,3 milhões de toneladas para 204,8 

milhões de toneladas. No mesmo período, a área colhida ampliou-se em 2,6 vezes, 

passando de 21,4 milhões a 56 milhões de hectares. Isto é, o Brasil elevou sua 

produtividade em 186,53% com base no desenvolvimento de tecnologias adaptadas 

ao contexto agropecuário brasileiro e não no aumento, em larga escala, da 

exploração da terra. 

 

 

 

                                            
201  A expressão Matopiba resulta de um acrônimo formado com as iniciais dos estados do Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia. Trata-se da mais recente fronteira agrícola do país.  
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Figura 13 – Brasil: área colhida, produção e produtividade dos grãos (arroz, feijão, milho, 
soja e trigo) 

 

Fonte: IBGE; EMBRAPA/SECRETARIA DE NEGÓCIOS (SNE), 2017. 

 

Em 2016, a Embrapa possuía 9.632 funcionários, dos quais 2.448 eram 

pesquisadores e 2.533, analistas. Dos mais de nove mil funcionários, 2.100 

possuíam doutorado e 1.064 possuíam mestrado, o que correspondia a, 

aproximadamente, 33% dos recursos humanos da instituição (EMBRAPA, 2017b). 

Naquele ano, segundo seu Balanço Social, a Embrapa gerou R$ 11,37 para cada 

real aplicado na instituição; ainda, a Empresa gerou um lucro social202 de R$ 34,88 

bilhões, considerando os impactos de 117 tecnologias e 200 cultivares geradas e 

registradas em 2016 (EMBRAPA, 2017a). Relacionando o lucro social à receita 

operacional líquida, obtém-se R$ 11,37. Isso indica que considerando apenas a 

receita da Embrapa em 2016 e o lucro social obtido, o retorno anual foi superior a 11 

vezes tal investimento. 

                                            
202  Embora tenha sido fundada como empresa pública, a Embrapa não foi criada para gerar lucros 

financeiros, mas sim, o chamado “lucro social”, dada a sua contribuição ao desenvolvimento da 
agropecuária brasileira. Para tanto, o Balanço Social incorpora indicadores sociais e indicadores 
de estudos de impactos de tecnologias. Bonelli (1998, p. 1) explica essa questão com o conceito 
de bem público: “[...] uma parcela considerável de tecnologia agrícola é, geral e 
internacionalmente, um bem público gerado principalmente pelas instituições governamentais de 
pesquisa. Quando bem-sucedidas, o resultado das atividades de pesquisa agrícola tem um caráter 
de bem público, pois beneficia a sociedade mas não gera retorno financeiro direto para a entidade 
geradora da nova tecnologia”. 
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Ainda segundo o Balanço Social 2016, a taxa interna de retorno média foi de 

38,2%: foram avaliados os retornos dos investimentos realizados pela Embrapa na 

geração de tecnologias monitoradas e avaliadas desde 1997, ano de lançamento do 

primeiro Balanço Social, e adotadas pelos produtores rurais. Esse retorno indica alta 

rentabilidade203. Considerando os dados e os impactos produzidos pela pesquisa 

desenvolvida pela Embrapa, pode-se afirmar que ela é uma das instituições de 

pesquisa mais relevantes do mundo, em especial dos países do Sul. Segundo 

Correa e Schmidt (2014), isto se deve a (i) níveis adequados de financiamento 

público; (ii) investimento sustentado em capital humano; (iii) colaboração 

internacional e excelência em pesquisa; e (iv) instituição orientada para missão e 

política sólida de direitos de propriedade intelectual. 

O item (iii), colaboração internacional e excelência em pesquisa, é um dos 

componentes que a Embrapa mais tem enfatizado ao longo de sua história. 

Inicialmente, a Empresa formou seu quadro de capital humano largamente nos 

Estados Unidos, com a realização de mestrados e doutorados financiados pela 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), pelo Banco Mundial, BID e USAID 

(MENGEL, 2015). A cooperação internacional é, portanto, importante para a 

Embrapa desde sua criação, pois foi fundamental na institution building e, no 

decorrer dos anos, a Empresa buscou fortalecer a colaboração internacional com 

Universidades, governos, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 

(IICA) e instituições do Sistema CGIAR (Consultative Group on International 

Agricultural Research). Em 2016, a instituição possuía 180 acordos bilaterais e 15 

multilaterais, com 55 países e 126 instituições (EMBRAPA, 2017b). 

No período analisado por esta tese, a cooperação internacional da Embrapa 

divide-se em duas vertentes: científica e técnica. A primeira está diretamente 

relacionada à necessidade da Embrapa de aumentar continuamente a qualidade de 

sua pesquisa; portanto, visa construir parcerias científicas com instituições 

internacionais de reconhecida competência para o intercâmbio contínuo de 

conhecimentos e tecnologias que promovam o avanço da agricultura brasileira. Os 

                                            
203  Segundo Bonelli (1998), altas taxas de retorno (entre 20% e 30%) sugerem que há 

subinvestimento em pesquisa agrícola. Ou seja, no caso brasileiro, há considerável espaço para 
aumento de investimento em pesquisa agropecuária. 
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principais instrumentos de cooperação científica são: Programa Embrapa-Labex204, 

Cientista Visitante205, chamadas conjuntas206 e projetos cofinanciados207. Já em 

cooperação técnica, a Embrapa atua em apoio à Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC), órgão coordenador da cooperação técnica internacional brasileira. A 

Embrapa entendia seu papel exclusivamente como o de executora de projetos de 

cooperação técnica, que se dividiam em dois instrumentos, até 2016: projetos sob 

coordenação da ABC e plataformas de inovação agropecuária na África e América 

Latina e Caribe208. Os resultados alcançados pela Embrapa aqui expostos, ainda 

que de forma sintética, contribuem para a compreensão de por que a Embrapa 

passou a ser vista como referência em agropecuária tropical e despertou o interesse 

de inúmeros países do Sul para colaborações e parcerias em cooperação técnica. 

Embora a Empresa sempre tenha contribuído com a PE brasileira, por meio 

da execução de projetos de cooperação técnica, a cooperação científica usualmente 

recebeu maior atenção e foco por parte dos dirigentes da Empresa209. Contudo, 

concorda-se com Bonelli e Pêssoa (1998), que afirma que a pesquisa agrícola é um 

bem público que não é apropriável apenas por quem a executa, e que a experiência 

histórica internacional registra que há efeitos de spillover relevantes em diversos 

casos. Ou seja, assim como a Embrapa e, no limite, o país, foram beneficiados por 

                                            
204  O Programa de Laboratórios Virtuais no Exterior (Labex) é um mecanismo de referência inovador 

para aprimorar a cooperação científica internacional em tópicos estratégicos para a Embrapa e 
para o Brasil. Objetiva promover e catalisar a pesquisa e atividades tecnológicas comuns em 
áreas de pesquisa de ponta. 

205  Trata-se de programa corporativo alinhado com as prioridades estratégicas da Embrapa. O 
Cientista Visitante da Embrapa é um especialista reconhecido (com doutorado) que geralmente é 
designado para interagir com um líder de pesquisa de um laboratório de excelência no exterior por 
até um ano. O cientista é remunerado pela Embrapa enquanto estiver no exterior. 

206  É uma ferramenta que permite que a Embrapa e institutos de pesquisa parceiros possam trabalhar 
juntos por meio de propostas de pesquisa competitivas, integradas e colaborativas, apresentadas 
por pesquisadores de ambas as organizações, em tópicos de interesse comum. 

207  Os projetos cofinanciados são iniciativas baseadas em interações peer-to-peer que utilizam 
recursos financeiros alternativos (de órgãos de fomento nacionais ou internacionais, por exemplo). 
É um mecanismo de baixo para cima (bottom-up) que oferece uma fonte adicional de recursos 
para promover a interação entre pesquisadores da Embrapa e seus parceiros internacionais, com 
a finalidade de investigar tópicos de interesse comum. 

208  O Agricultural Innovation Marketplace é uma iniciativa internacional apoiada por diferentes 
parceiros, como DFID, Bill & Melinda Gates Foundation, Fundo Internacional de Desenvolvimento 
Agrícola (FIDA) e Banco Mundial, com o objetivo de articular pesquisadores do Brasil com 
cientistas da África, América Latina e Caribe em trabalhos conjuntos de investigação. 

209  É importante destacar que essa afirmação não é encontrada em documentos institucionais, porém, 
é uma percepção da própria autora, a partir de sua experiência de mais de sete anos como 
analista de cooperação internacional da extinta Secretaria de Relações Internacionais da Embrapa 
(SRI), incluindo período que esteve Coordenadora de Cooperação Técnica (2017-2018). 
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cooperação técnica recebida e AOD em agricultura, é natural que o Brasil, por meio 

de suas instituições setoriais, também participasse de diversas ações de cooperação 

técnica “prestada”210. É o que se verá a seguir. 

3.2.2 Cooperação técnica internacional no Brasil em matéria agropecuária 

Conforme examinado no primeiro capítulo, desde o final da década de 1950 o 

Brasil possui atuação no SICD, seja como recipiendário de ajuda de países 

desenvolvidos, seja como prestador de cooperação técnica, principalmente a partir 

do início do século XXI. Retomando a ideia do desenvolvimento de tecnologia 

agrícola como bem público e a atuação do Brasil em CID, de forma minimamente 

organizada, desde a década de 1960, encontra-se o “embrião” da forma como o 

Brasil desenvolve sua cooperação técnica: por meio da transferência de políticas 

(policy transfer). Isto é, a transferência de políticas públicas bem-sucedidas no 

ambiente doméstico para outros países e contextos. Segundo Milani, ainda na 

década de 1970: 

É importante notar que, no caso da CT nacional, graças ao programa ins-
tituído em 1971, a SUBIN não tratava de promover atividades de 
cooperação acadêmica, mas priorizava a transferência de práticas de 
políticas públicas entre diferentes regiões do país, e isso se dava por 
meio de convênios nacionais. SENAI, EMBRAPA e EMATER eram as 
instituições com as quais a SUBIN mais frequentemente firmava 
convênios. A SUBIN coordenava atividades de cooperação técnica entre 
órgãos nacionais, prevendo que agências setoriais assumissem papel ativo 
no SICT e, por meio de seus representantes junto ao Planejamento, 
expusessem suas demandas e formulassem e analisassem projetos em 
andamento (MILANI, 2017, p. 18, grifo nosso). 

A área da agricultura e da pecuária sempre foi uma das mais importantes 

para a cooperação internacional do Brasil, seja a recebida, seja a prestada. A 

própria Embrapa foi consideravelmente beneficiada por cooperação internacional, 

ainda que no sentido da tradicional Ajuda Oficial ao Desenvolvimento de bancos de 

                                            
210  Recorde-se, conforme visto no primeiro capítulo, que o Brasil não reconhece a nomenclatura 

“recipiendário” e “prestador”. O país considera-se um “parceiro da cooperação sul-sul”. 
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desenvolvimento (Banco Mundial, BID) e de agências de cooperação de outros 

países (USAID). Na década de 1970, período de formação e consolidação de sua 

cultura organizacional, a Embrapa desenvolveu um forte programa corporativo de 

pós-graduação, do qual se beneficiaram não somente empregados da Embrapa, 

mas também funcionários de outras organizações que já compuseram ou ainda 

compõem o SNPA. A extinta Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (Embrater), o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), o Instituto Agronômico 

de Campinas (IAC) e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 

(EPAMIG) foram quatro das principais instituições públicas brasileiras beneficiadas 

com bolsas para pós-graduação no país e no exterior. Dos cursos realizados no 

Brasil, o Banco Mundial (então BIRD) financiou a formação de 16,3% dos mestres e 

22% de doutores e o BID, 13,21% da formação de mestres e 18,64% de doutores. 

Dos cursos realizados no estrangeiro, a larga maioria nos Estados Unidos (78,5%), o 

BIRD financiou 19,8% de mestres e 32,3% de doutores; o BID, 18,8% de mestres e 

21,4% de doutores e a USAID financiou a formação de 35,5% de mestres e 10,5% 

de doutores (MENGEL, 2015). 

Com o desenvolvimento significativo da agricultura brasileira, principalmente a 

partir de importantes tecnologias geradas pela Embrapa, como correção da acidez 

do solo e desenvolvimento de novas variedades “tropicalizadas”, e por outros atores 

do SNPA, o Brasil passou a também fornecer cooperação técnica para países do Sul 

interessados em conhecer o modo como o Brasil evoluiu e intercambiar informações 

e conhecimentos sobre o tema211. As compilações dos relatórios da COBRADI, entre 

2005 e 2013, indicam212 que o setor de agricultura ocupa lugar de destaque na CID 

brasileira. Em 2010, o setor agropecuário representou 1,88% dos gastos federais213 

com a cooperação técnica internacional (R$ 1.914.368,00), por meio da Embrapa, 

                                            
211  Embora não faça parte do escopo desta tese, há que se destacar a possibilidade de o Brasil, em 

sua cooperação técnica internacional, “exportar” para outros países as tensões e contradições 
domésticas no setor agropecuário, qual seja, a disputa entre abordagem voltada para o 
agronegócio e aquela voltada para a agricultura familiar. Para análise sobre este tema, ver 
Favaretto (2016) e Schneider (2010). A autora agradece à Juliana Ramos Luiz (IESP-UERJ) as 
observações e indicações bibliográficas. 

212  As mudanças metodológicas na compilação e análise da COBRADI não permitem que se faça um 
comparativo setorial linear entre as três edições da COBRADI (2005-2013) publicadas até a 
conclusão desta tese. Especialmente, a primeira edição, que avalia a CID brasileira entre 2005 e 
2009, não traz dados desagregados para os diversos setores que compõem a cooperação técnica 
do Brasil. 

213  O Itamaraty também foi contabilizado, ocupando a primeira posição, com mais de R$ 80 milhões 
gastos com cooperação técnica em 2010. 
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do MAPA, do MDA, da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), vinculada 

ao Ministério da Agricultura, do Ministério da Pesca e Aquicultura e do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), também vinculado ao MAPA. O setor 

agropecuário ocupou a terceira posição, em termos setoriais, ficando apenas atrás 

de saúde, cerca de R$ 3,5 milhões, e segurança pública, aproximadamente R$ 2,4 

milhões (BRASIL, 2013). Destaca-se o papel da Embrapa na CTI brasileira: dentre 

R$ 1,9 milhão gasto no âmbito da agricultura, a Empresa foi responsável por R$ 1,5 

milhão, em forma de horas técnicas de seus empregados214. Ou seja, quase 79% dos 

recursos de CTI em agricultura foram alocados pela Embrapa. Ainda conforme o 

relatório COBRADI de 2010215, 

Em 2010, devido às mudanças na estratégia adotada pela empresa, foram 
executados 44 projetos de cooperação técnica internacional, 32 destes 
distribuídos entre quinze países da América Latina e do Caribe, e os outros 
doze projetos entre onze países africanos. Realizaram-se, ainda, dois 
treinamentos com países da América Latina, e uma atividade isolada na 
África, além de missões prospectivas, oficinas e missões científicas. 
(COBRADI, 2010, p. 36)  

Entre 2011 e 2013, período avaliado pela terceira edição da COBRADI, a 

Embrapa foi o segundo órgão que mais contribuiu para a cooperação técnica 

internacional brasileira (BRASIL, 2016b). Ao se considerar apenas os órgãos 

executores da cooperação técnica brasileira, a Embrapa é a instituição que mais 

contribuiu com a cooperação técnica, correspondendo a 5,5% de todo o recurso 

gasto do governo brasileiro com essa política. Essa porcentagem representou, entre 

2011 e 2013, contribuição equivalente a R$ 11,6 milhões em horas técnicas 

(BRASIL, 2016b). Os temas de atuação da Embrapa, em CTI, foram bastante 

diversos, incluindo: pecuária (caprinos e ovinos, gado de corte e leiteiro, genética 

bovina), agricultura (algodão, arroz, caju, frutas temperadas e tropicais, hortaliças, 

                                            
214  A contribuição da Embrapa, em CTI, é mensurada em horas técnicas, ou seja, não se trata de 

desembolsos financeiros, mas da contribuição de horas técnicas de seu quadro de pessoal em 
ações e projetos diversos. 

215  Em 2018, a Articulação Sul e a Oxfam Brasil publicaram relatório, “À procura da cooperação Sul-
Sul no orçamento federal”, com apresentação dos resultados de proposta de mensuração da 
cooperação internacional do Brasil a partir de dados oficiais do Sistema Integrado de 
Planejamento e Orçamento (SIOP). Os achados do relatório demonstram coincidência entre as 
tendências registradas pelo COBRADI, para o período coberto, e o levantamento realizado no 
SIOP. Disponível em: <https://www.oxfam.org.br/publicacoes/a-procura-da-cooperacao-sul-sul-no-
orcamento-federal>. Acesso em 29 de jun. de 2018. 



3 A convergência das agendas de política externa comercial e de cooperação internacional   152 

 

 

zoneamento agropecuário, mandioca e outros), geração de energia 

(biocombustíveis, biofertilizantes) e gestão do conhecimento (diversificação 

produtiva, sistemas de produção e manejo sustentável). 

Segundo Maurício Lopes, Presidente da Embrapa (2012-2018), a instituição 

destaca-se por apoiar projetos de maior escopo e impacto, tendo implementado 12 

projetos estruturantes na África e América Latina e Caribe até 2016. Esses projetos 

possuem orçamento aproximado de 78 milhões de dólares americanos (ALMINO; 

LIMA, 2017, p. 86). Esses projetos abrangeram 13 países nas áreas de 

fortalecimento da capacidade de pesquisa e inovação (projetos com Angola, El 

Salvador e Moçambique), segurança alimentar (projetos com Moçambique e 

Senegal) e algodão. Neste último, a Embrapa executa, desde 2009, diversos 

projetos que se iniciaram com os países do Cotton-4, mas ganharam impulso com os 

recursos advindos do contencioso do algodão e foram ampliados para outras regiões 

do continente africano (Austral, Oriental) e para a América do Sul. 

3.2.3 A aproximação entre Brasil, Benim, Burquina Faso, Chade e Mali: os âmbitos 

político e técnico 

Conforme visto no capítulo anterior, quatro países da África Ocidental 

lançaram um manifesto na OMC com alerta sobre os efeitos nocivos dos subsídios 

domésticos dos Estados Unidos e da União Europeia para a produção de outros 

países, principalmente os africanos. Iniciada em 2003, oito meses após o pedido de 

consultas do Brasil na OMC, que iniciou o contencioso DS267, a Iniciativa do 

Algodão fora subscrita por Benim, Burquina Faso, Chade e Mali (Cotton-4) que, à 

época, tinham no setor algodoeiro uma das fontes mais importantes para 

desenvolver suas economias. A ação dos países foi politicamente importante para 

manter o tema do algodão em pauta na agenda da OMC e também representava 

apoio ao pleito brasileiro, ainda que não direto, ingressando no contencioso junto 

com o Brasil como parte reclamante (FSP, 2004). 

O papel das lideranças burocráticas e as características de seus líderes, em 

especial do Presidente da República e do Ministro das Relações Exteriores daquele 
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período, são fatores que influenciam a tomada de decisão em política externa 

(ALLISON; HALPERIN, 1972; HERMANN et al., 2001; HILL, 2003) e devem ser 

examinados para a adequada compreensão e explicação do processo decisório 

relativo à cooperação internacional brasileira. No caso em tela, o papel do Chanceler 

Celso Amorim foi central ao direcionar esforços do Brasil para colaborar com os 

países do Cotton-4. Em entrevista à autora, Amorim mencionou sua atuação no 

início da cooperação e a rationale por trás do estabelecimento de cooperação 

técnica com Benim, Burquina Faso, Chade e Mali: 

E isso foi uma insistência pessoal minha, não sei se você conhece do 
detalhe, porque eles tinham um problema semelhante ao brasileiro em 
relação aos subsídios (sobretudo dos Estados Unidos, mas um pouco da 
União Europeia também) e os efeitos distorcivos. Potencialmente era uma 
posição semelhante, mas eles eram muito mais sujeitos, muito mais 
vulneráveis a pressões de outro tipo do que o Brasil. E era, por outro lado, 
para o Brasil, importante ter esses países junto conosco porque digamos, 
você pensa: “mas por que interessa para o Brasil?”. É que você tem os 5 
países ou 4 (Cotton-4+Togo, mas tem outros também), enfim, esses países 
junto conosco davam maior legitimidade às nossas posições. Não mudava a 
argumentação técnica. [...] E obviamente que você ter esses países 
africanos conosco, dava maior legitimidade ao Brasil defendendo seu 
interesse, estão os países em desenvolvimento, etc. 

E isso me levou a ter uma reunião [...] com o Cotton-4 (com os países do 
Cotton-4, não me lembro se o Togo já participou aí ou não) em Hong Kong. 
E foi ali, na reunião em Hong Kong em dezembro de 2005, que eu 
resolvi que nós tínhamos que ter um programa de cooperação técnica 
com eles, e pedi ao Embaixador Roberto Azevedo, hoje Diretor Geral 
da OMC, que fosse à África. 

[...] 

E aí claro, a Embrapa desenvolveu um programa; inicialmente nós não 
tínhamos aqueles recursos [do contencioso], eram recursos nossos, do 
Itamaraty, da Embrapa [horas técnicas], da ABC; depois com as decisões 
do painel e do órgão de apelação a gente até teve recursos específicos 
direcionados para esses países (AMORIM, 2017, s.p., grifos nossos). 

Então, em 2006, o governo brasileiro, visando reforçar a aproximação política 

com os países do Cotton-4 e considerando a vitória obtida na OMC em setembro de 

2004, expôs aos países do C-4 os resultados obtidos no contencioso e, 

paralelamente, promoveu a realização de uma missão de cunho político e técnico a 

três desses países – Benim, Burquina Faso e Mali. A missão foi composta de 

representantes do MRE, da ABC e da Embrapa, com o objetivo de identificar 

possibilidades de cooperação técnica na área de algodão. Os membros da missão 

realizaram audiências e reuniões com Ministros de Estado da Agricultura, Relações 
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Exteriores e Indústria e Comércio; pesquisadores de Institutos de Pesquisa 

Agronômica; associação de produtores e dirigentes e técnicos de empresas de 

transformação para melhor compreender o contexto e a realidade locais, conhecer 

os dados de produtividade, características de produção e o modo de funcionamento 

dos institutos de pesquisa locais216. 

Os representantes da Embrapa coletaram as principais demandas dos três 

países para cooperação técnica, que se encontra consolidada no Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Demandas de cooperação técnica na área do algodão de Benim, Burquina Faso e 
Mali, 2006 

Benim Burquina Faso Mali 

Intercâmbio de germoplasma Intercâmbio de germoplasma 
Treinamento de pessoal em 

biotecnologia e biossegurança 

Treinamento de pessoal em 
biotecnologia e biossegurança 

Estudos de economia com 
ênfase em comércio exterior 

Intercâmbio, documentação e 
conservação de germoplasma 

Controle biológico de pragas 

Treinamento de pessoal em 
produção de biocombustível a 

partir de processamento do 
caroço 

Controle biológico de pragas 

Treinamento de pessoal em 
produção de fios e tecidos a 
partir do processamento da 

fibra 

Treinamento de pessoal em 
produção de fios e tecidos a 
partir do processamento da 

fibra 

Sistema de Plantio Direto 

  
Integração Lavoura-Pecuária-

Floresta 

Fonte: a autora, 2018, a partir de relatório de viagem de MORELLO; VIEIRA, 2006. 

 

Percebe-se que as áreas de intercâmbio de germoplasma, controle biológico 

de pragas, biotecnologia e produção de fios e tecidos foram elencadas por mais de 

um país, com destaque para o intercâmbio de germoplasma. Contudo, os 

pesquisadores da Embrapa indicaram a necessidade de uma intervenção anterior e 

basilar, sem a qual as demais intervenções não seriam suficientes para melhorar a 

produtividade – a correção do solo217: 

                                            
216  Conforme relatório de viagem disponibilizado pela ABC (MORELLO; VIEIRA, 2006), via solicitação 

feita no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC). Geovando Vieira viria a 
ser o primeiro coordenador in loco do projeto Cotton-4, entre 2009 e 2010. 

217  Nota-se que o foco na correção do solo reflete a preocupação inicial da pesquisa na Embrapa nos 
anos 1970 e 1980, também voltada para correção dos solos ácidos do Cerrado. 
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Tem-se, portanto, o cultivo do algodoeiro em solos carentes de correção e 
empregando-se doses irrisórias de fertilizantes. Deve-se ressaltar que não 
haverá expectativas de mudança de desempenho produtivo, mesmo com o 
aprimoramento em outros aspectos do sistema produtivo, enquanto tal fator 
de produção não for devidamente modificado. Para tanto, faz-se necessário 
ações governamentais, em termos de política de desenvolvimento nacional, 
com programas de correção da acidez e melhoria da fertilidade dos solos. A 
partir de solos corrigidos, pode-se implementar modificações nas práticas 
de cultivo as quais também contribuíram para aumentos nos desempenhos 
(MORELLO; VIEIRA, 2006, s.p.). 

A despeito dessa ressalva, o relatório apontou algumas áreas em que o Brasil 

poderia apoiar os países e que levavam em conta as demandas africanas 

supracitadas: intercâmbio, documentação e conservação de germoplasma; controle 

biológico da praga Helicoverpa armigera; processamento de fibra, com participação 

do Senai; processamento do caroço, com indicativo de participação do Instituto de 

Tecnologia de Alimentos de São Paulo (ITAL) e da Petrobrás e, finalmente, correção 

química do solo e melhoria da infraestrutura física (laboratórios). 

Dois anos mais tarde, por meio da ABC, o Brasil organizou duas missões 

adicionais a três países do Cotton-4, sendo que a primeira delas contou com 

representantes dos mesmos órgãos da de 2006: MRE, ABC e Embrapa. Nessa 

missão, realizada em outubro, a elaboração de um projeto de cooperação técnica 

(PCT) com os países do Cotton-4 já se mostrava mais concreta, pois o objetivo da 

missão foi “[...] recolher dados e elementos técnicos complementares que possam 

embasar de forma sólida uma proposta de programa de cooperação técnica, 

específico para a cadeia do algodão entre o Brasil e os países do Cotton-4”218. O 

relatório trouxe um diagnóstico bastante semelhante ao de 2006 e confirmou os 

achados da primeira missão: o controle de pragas e doenças, a falta de variedades 

de alta performance e, principalmente, fatores físicos e químicos do solo eram os 

principais limitantes tecnológicos ao aumento da produtividade e produção do 

algodão (NETTO, 2008). O relatório ainda destacou a importância de qualquer 

intervenção na região levar em conta os sistemas de produção locais, que 

integravam algodão com culturas alimentares, como o milho e o milheto. 

No mês seguinte, em novembro de 2008, a ABC realizou nova missão aos 

mesmos países, desta vez com a participação do pesquisador Sebastião Barbosa, 

                                            
218  Conforme relatório de viagem disponibilizado pela ABC (NETTO, 2008), via e-SIC. 
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com o objetivo de examinar possíveis locais para a sede do projeto219. A essa altura 

o documento de projeto já estava em fase adiantada de elaboração e teria foco nas 

áreas técnicas de melhoramento genético e biotecnologia; solos e nutrição de 

plantas e manejo integrado de pragas, ou seja, as demandas dos países, conforme 

o Quadro 4 mostrou, foram respeitadas na elaboração do projeto220. O relatório 

também destacou a semelhança dos sistemas de produção dos três países221, o que 

justificava a abordagem regional do projeto (BARBOSA, 2008). Foram visitadas oito 

estações experimentais que poderiam abrigar a sede do projeto nos três países, 

com destaque para as estações de Farakoba, do INERA, em Burquina Faso, e a de 

Sotuba, do Instituto de Economia Rural (IER), no Mali. 

Após a missão de novembro de 2008, houve a decisão política do governo 

brasileiro de sediar o novo projeto no Mali, na Estação Experimental do Centro 

Regional de Pesquisas Agrícolas de Sotuba. Com isso, o projeto estava pronto para 

ser oficialmente iniciado. 

O projeto “Apoio ao Desenvolvimento do Setor Algodoeiro dos Países do C-4 

(Benin, Burkina Faso, Chade e Mali)” foi assinado em fevereiro de 2009, com 

vigência original de 1º de março daquele ano até 29 de fevereiro de 2012 (36 

meses), sob código ABC BRA/04/043-S110. Na Embrapa, o projeto recebeu código 

de seu Sistema Administrativo de Informações Contratuais (SAIC) – 10200.09/0091-

7. O PCT contou com a ABC como instituição coordenadora, a Embrapa como 

executora brasileira e o Instituto Nacional de Pesquisas Agrícolas do Benin (INRAB), 

o Instituto Nacional de Pesquisas Agrícolas e Ambientais (INERA), o Instituto 

Chadeano de Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (ITRAD) e IER, como 

instituições coexecutoras locais. Eram seus objetivos específicos: (i) revitalizar a 

Estação Experimental de Sotuba existente em Bamako, para funcionar como 

                                            
219  Embora Barbosa tivesse participado da missão na condição de consultor da ABC, ele é 

pesquisador aposentado da Embrapa, tendo sido Coordenador de Cooperação Internacional da 
então Assessoria de Relações Internacionais da Embrapa (2002-2006) e Chefe Geral da Embrapa 
Algodão (2014-2018). 

220  Conforme relatório de viagem disponibilizado pela ABC (BARBOSA, 2008), via e-SIC. 

221  Nenhum dos entrevistados pôde precisar o porquê de o Chade, embora fizesse parte da Iniciativa 
do Algodão na OMC e viesse a se tornar uma das partes signatárias do PCT, não ter sido 
contemplado por nenhuma das três missões de prospecção e diagnóstico. Infere-se que a 
distância geográfica – o Chade é o único país que não está na região ocidental, mas sim, na África 
Central –, as dificuldades internas logísticas e de infraestrutura, a instabilidade política e a 
inexistência de Embaixada brasileira no país (a Embaixada de Camarões é cumulativa com o 
Chade) foram fatores que contribuíram sensivelmente para que o Chade não fosse objeto das 
missões. 
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Unidade Piloto de Pesquisa Adaptativa e de Demonstração de tecnologias 

inovadoras; (ii) desenvolver pesquisa adaptativa nas áreas de melhoramento 

genético, solos/nutrição/plantio direto e manejo integrado de pragas; (iii) reforçar a 

capacitação de pesquisadores, técnicos e agricultores líderes dos países do C-4 em 

novas tecnologias de produção de algodão; e (iv) preparar e disseminar materiais de 

divulgação sobre os conhecimentos validados para a melhoria da produção do 

algodão nos países do C-4222. O orçamento inicial foi de US$ 5,21 milhões de 

dólares, sendo que o Brasil seria responsável por quase 96% dos custos (US$ 4,11 

milhões da ABC e US$ 0,89 milhão da Embrapa, por meio de horas técnicas)223. 

A partir desses objetivos, foram delineados os seguintes resultados 

esperados: 

 

Quadro 5 – Resultados esperados do Projeto Cotton-4 (2009-2013) 

R1 
Estação Experimental de Sotuba, em Bamako, é revitalizada, para funcionar como Unidade 
Piloto de Pesquisa Adaptativa e de Demonstração. 

R2 
As pesquisas adaptativas nas áreas de melhoramento genético, solos/nutrição/plantio direto 
e manejo integrado de pragas são validadas. 

R3 
Pesquisadores, técnicos e agricultores líderes dos países do C-4 capacitados em novas 
tecnologias de produção de algodão. 

R4 
Materiais de disseminação sobre as novas tecnologias de produção de algodão preparados 
e disseminados a técnicos de extensão e agricultores. 

R5 Projeto monitorado e avaliado. 

Fonte: a autora, 2018, a partir do documento de projeto do Cotton-4. 

 

Devido a seu caráter, até então, único na CSS-D brasileira, de ser um projeto 

estruturante regional, o documento de projeto previa a contratação de um 

Especialista Internacional e de um Especialista Regional para garantir a 

coordenação das atividades do projeto em seus aspectos operacionais. Em 2009, 

                                            
222  Informações obtidas no documento de projeto “Apoio ao Desenvolvimento do Setor Algodoeiro dos 

Países do C-4 (Benin, Burkina Faso, Chade e Mali)”, disponibilizado pela ABC à autora, via e-SIC. 

223  O orçamento final do Projeto Cotton-4 foi de US$5,48 milhões de dólares, após revisão 
orçamentária. Destes, US$ 4,38 milhões corresponderam ao dispêndio financeiro do governo 
brasileiro, por meio da ABC. Conforme relatório trimestral (julho-setembro/2013) do Instituto 
Brasileiro do Algodão e relatório de avaliação externa independente do Cotton-4, quase US$ 1,35 
milhão do orçamento final do projeto advieram dos recursos do contencioso (IBA, 2013a; CENTRO 
DE ESTUDOS E ARTICULAÇÃO DA COOPERAÇÃO SUL-SUL; PLAN POLÍTICAS PÚBLICAS, 
2015). Isto é, o governo brasileiro despendeu, de fato, US$ 3,03 milhões. 
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com apoio técnico da Embrapa, a ABC contratou Geovando Vieira Pereira, 

engenheiro agrônomo aposentado da Embrapa, para atuar como coordenador in 

loco no primeiro ano do projeto, na sede do projeto, em Mali. Como Coordenador, 

Pereira foi o responsável pelo arranque do projeto, gerenciando o início das obras 

na sede224, a aquisição de equipamentos e a participação de pesquisadores dos 

países do C-4 na sétima edição do Congresso Brasileiro do Algodão (CBA). Em 

março de 2010, Geovando foi substituído por empregado ativo da Embrapa, José 

Geraldo Di Stefano, analista da Embrapa Arroz e Feijão à época, que permaneceu 

no Mali até o final do projeto, em dezembro de 2013225. Em entrevista à autora, Di 

Stefano relatou as dificuldades iniciais encontradas, principalmente aquelas relativas 

à forte influência da França, enquanto ex-metrópole dos países do C-4, e o mote de 

sua coordenação: 

Bom, quando nós chegamos, a gente já tinha feito uma revisão bibliográfica, 
a respeito do que era sucesso e do que eram fatores de insucesso em 
projetos de cooperação. E muito mais pela responsabilidade que a gente 
tinha naquele momento, porque era proibido errar. O problema era esse, 
nesse momento não se podia errar. Porque os franceses já tinham ido 
conversar com o doutor Abdoulaye Hamadoun, que era o chefe de Sotuba, 
[...] os franceses foram lá dizer “por que dar trabalho para os brasileiros, 
oportunidade para os brasileiros? Brasileiro não trabalha”. [...] No segundo 
ano os franceses foram pedir desculpas para o Hamadoun, e copiaram boa 
parte do que nós fazíamos lá, copiaram a cerca, a casa, construíram dentro 
das parcelas deles. Então o projeto passou a ser um pouco um ícone de 
representatividade, mas sempre com aquilo: “não se pode errar” (DI 
STEFANO, 2016, s.p.). 

O primeiro resultado (R1) foi o mais difícil de ser alcançado pelo projeto 

devido à complexidade dos processos de contratação de obras em um terceiro país 

e de aquisição de bens e equipamentos para envio ao Mali; alguns processos de 

compra foram iniciados em 2009 e concluídos apenas no final de 2013226. A 

                                            
224  O lançamento da pedra fundamental em Sotuba contou com a presença do então Chanceler 

brasileiro, Celso Amorim. 

225  A escolha de Di Stefano deu-se por meio de edital interno de seleção, coordenado pela então 
Secretaria de Relações Internacionais da Embrapa. 

226  Enquanto ponto focal do projeto Cotton-4 na SRI/Embrapa, a autora participou diretamente de 
inúmeras reuniões entre ABC, PNUD (escritórios do Brasil, de Nova York e do Mali) e Embrapa 
para definições de lotes de compras de equipamentos. Apesar dos esforços e boa vontade dos 
envolvidos, ficou clara a necessidade de um marco regulatório que permita à ABC e ao governo 
brasileiro efetuar despesas no exterior com cooperação técnica internacional. Em um caso 
específico, o processo de aquisição de equipamento de solos fora iniciado em 2009, mas 
concluído apenas em dezembro de 2013 e a entrega em Sotuba, realizada em março de 2014, ou 
seja, após a conclusão do projeto. 
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revitalização da Estação Experimental de Sotuba envolveu reformas físicas e 

compras de equipamentos para os laboratórios de solos e de biotecnologia227, 

pintura da área administrativa e pavimentação de vias de acesso dentro da Estação. 

Além das reformas, foram construídos um laboratório de entomologia, uma câmara 

fria, escritórios e salas de reunião, casa de apoio e banheiros. A Unidade 

Demonstrativa228 do projeto também foi cercada com recursos do projeto. No total, 

mais de 300 equipamentos, materiais e implementos agrícolas foram adquiridos pelo 

PCT. 

O R2, voltado para pesquisas adaptativas, foi dividido em três grandes eixos: 

uso e conservação de solos e implantação do Sistema de Plantio Direto (SPD), 

Manejo Integrado de Pragas (MIP) e melhoramento genético. Ao longo do projeto, o 

Brasil enviou dez variedades de algodão e seis variedades de plantas forrageiras229 

para todos os países do projeto, e coordenou a realização de ensaios colaborativos 

entre as variedades brasileiras (BRS) e as locais. O SPD foi incentivado como boa 

prática conservacionista do solo; ademais, conforme os relatórios de diagnóstico 

haviam apontado, buscou-se rotacionar o algodão com culturas alimentares (milho e 

milheto, principalmente). Objetivava-se não incentivar a competição entre cash 

crop230 e as culturas de subsistência locais para mostrar ao produtor que ele poderia 

obter renda sem prejudicar a segurança alimentar de sua família. Segundo Di 

Stefano (2016, s.p.), “a ideia do projeto foi realmente usar o algodão como uma 

                                            
227  A revitalização do laboratório de biotecnologia, embora não prevista no documento de projeto 

original, foi a mais cara de todas, tendo custado cerca de US$1 milhão de dólares. A intervenção 
foi feita devido a reiterados pedidos da parte maliense. 

228  Embora o projeto utilize a nomenclatura de Unidade Demonstrativa (demonstração de resultados 
de tecnologias geradas, adaptadas ou adotadas pela Embrapa na forma de produto final, 
instaladas sob a supervisão da Unidade, podendo ser com a coparticipação de órgão de 
assistência técnica privada ou oficial), esta autora entende que as Unidades implementadas no 
Cotton-4 aproximam-se do conceito de Unidade de Observação (observação/validação de 
resultados gerados ou de interesse da Unidade em diferentes ambientes e épocas, antes da 
obtenção do resultado final. A instalação pode ser feita isoladamente pela Unidade ou em parceria 
com outras organizações, em área da própria Unidade ou de terceiros, podendo ser com a 
colaboração de produtores, cooperativas, instituições de pesquisa pública ou privada), 
considerando que as tecnologias brasileiras seriam testadas e, eventualmente, adaptadas ao 
contexto local.  

229  Foram elas: BRS 286, BRS 293, BRS Araçá, BRS Araripe, BRS Aroeira, BRS Buriti, BRS Cedro, 
BRS Jatobá, BRS Safira e BRS Seridó (algodão); Brachiaria ruziziensis, BRS Piatã, Cajanus 
cajans, Crotalaria spectabilis, estilosantes Campo Grande e mucuna preta (forrageiras). 

230  Cash crop é uma cultura agrícola que é cultivada para venda visando ao lucro. A maioria dos 
preços dessas culturas é definida pelo mercado global de commodities. 
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locomotiva para que os produtores consigam produzir mais alimentos e possam 

ganhar dinheiro com excedente”. 

O Resultado 3 do Projeto Cotton-4 iniciou-se em 2009, com a participação de 

12 pesquisadores dos países do C-4 no 7º CBA, em Foz do Iguaçu. No ano 

seguinte, começaram as capacitações propriamente ditas, sendo duas no Brasil e 

três no Mali. Em 2011, devido a restrições orçamentárias da ABC (DI STEFANO, 

2016), a estratégia para o resultado foi alterada para que as capacitações 

ocorressem somente no Mali, com duração ampliada para duas semanas. Apenas 

as capacitações de Melhoramento Genético permaneceram inalteradas, sendo uma 

realizada no Brasil e outra em Mali. Em 2012231, as capacitações de Entomologia e 

SPD sofreram novas alterações em seu formato e metodologia, para que essas 

atividades de capacitação ocorressem nos quatro países. Dentro da lógica de 

atuação da Embrapa, os pesquisadores desempenharam papel fundamental para a 

capacitação e validação das tecnologias de comum acordo definidas para os países 

do C-4. A etapa final do projeto C-4 foi a de consolidar esta transferência, que se 

traduziu na elaboração de materiais de divulgação (Resultado 4) e continuidade do 

envolvimento dos pesquisadores (desta vez empenhados no monitoramento e não 

mais na capacitação pura e simples). Além disso, fez-se necessário incluir agentes 

de transferência de tecnologia para auxiliar no processo de consolidação do acesso 

e na sua utilização. Ao todo, foram realizados 22 cursos e cerca de 425 pessoas 

foram capacitadas (CENTRO DE ESTUDOS E ARTICULAÇÃO DA COOPERAÇÃO 

SUL-SUL; PLAN POLÍTICAS PÚBLICAS, 2015). 

Além da parte teórica, o R3 contemplou a implantação de Unidades 

Demonstrativas (UDs) sobre boas práticas agrícolas e resultados dos testes 

validativos sobre cultivo do algodão e organização de Dias de Campo232 nos quatro 

                                            
231  Em março daquele ano, o Mali, que sediava o projeto, sofreu um golpe de Estado, quando 

militares declararam suspensa a Constituição do país e removeram o Presidente Amadou 
Toumani Touré, que renunciou formalmente em 08 de abril. O golpe ocorreu devido às 
dificuldades do governo Touré em lidar com a insurgência tuaregue no norte do país, que gerou 
grande insatisfação na classe militar. A forte instabilidade política que se seguiu fez com que 
algumas atividades do projeto C-4 fossem suspensas, adiadas ou ocorressem sem 
acompanhamento da parte brasileira. O Coordenador técnico retornou ao Brasil até que a situação 
se estabilizasse novamente. Esse fato contribuiu para que o projeto fosse prorrogado em três 
oportunidades (até dezembro de 2012, até junho de 2013 e, finalmente, até dezembro de 2013). 

232  O Dia de Campo é um método de divulgação de tecnologias e práticas agropecuárias sustentáveis 
voltadas para o meio rural. Vem sendo usado, no Brasil, desde que o serviço de extensão rural foi 
implantado em 1948. É um método de comunicação grupal e utiliza metodologia que possibilita 
uma demonstração prática da experiência visitada. 
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países e envio de pesquisadores dos países C-4 ao Brasil para participarem de duas 

edições do Congresso Brasileiro do Algodão (CBA), em 2009 e 2011. As 

capacitações contaram com a participação de 38 profissionais da Embrapa (entre 

pesquisadores e analistas) de seis unidades da empresa. 

O R4 estipulava a elaboração de materiais de disseminação sobre novas 

tecnologias de produção de algodão para técnicos extensionistas e agricultores. O 

desenvolvimento desses materiais ocupou os últimos 18 meses do projeto e resultou 

na elaboração conjunta de 10 publicações, sendo três volumes de um Manual de 

Boas Práticas do Algodoeiro, cinco circulares técnicas e duas publicações de 

divulgação do projeto. Apesar de as publicações considerarem as experiências 

obtidas com as atividades dos Resultados 2 e 3 e o intercâmbio de conhecimentos e 

saberes de todos os países envolvidos na cooperação, o material resultante era 

voltado para pesquisadores. Assim, para seu aproveitamento por parte de técnicos 

de campo e agricultores, a linguagem deveria ser revista e adaptada (CENTRO DE 

ESTUDOS E ARTICULAÇÃO DA COOPERAÇÃO SUL-SUL; PLAN POLÍTICAS 

PÚBLICAS, 2015). 

O Resultado 5 do Projeto Cotton-4 iniciou-se em 2010, com a primeira reunião 

do Comitê Gestor, realizada em Brasília. Ao todo, o Projeto Cotton-4 realizou seis 

reuniões do Comitê Gestor, com duração média de três dias de trabalho e de forma 

rotativa entre os cinco países participantes do Projeto (uma em Benin, uma em 

Burkina Faso, uma no Chade, uma em Mali e duas no Brasil). O Comitê Gestor233 

produziu seis atas com o resumo das atividades desenvolvidas no período 

examinado pela reunião do Comitê e recomendações para melhoria da gestão e 

execução técnica. Além das reuniões do Comitê Gestor, o R5 também contou com a 

realização de uma avaliação de meio termo, em fevereiro de 2011, uma avaliação 

interna da Embrapa, entre setembro de 2013 e janeiro de 2014234, e uma avaliação 

                                            
233  Durante atuação da autora à frente do projeto, notou-se que o Comitê Gestor teve grande 

rotatividade entre seus membros – apenas 6%, entre membros e participantes, estiveram 
presentes em todas reuniões (um do Benin, um do Mali e um do Brasil, o Coordenador Di 
Stefano). O Brasil contou com 9 membros diferentes ao longo do Projeto (ABC, SRI e Embrapa 
Algodão). 

234  Para mais detalhes sobre esse processo, sugere-se verificar capítulo desta autora, “O processo 
avaliativo da cooperação técnica internacional: a experiência da Embrapa no projeto Cotton-4”. In: 
COSTA, M. A. (Org.). Práticas de avaliação da cooperação internacional no Brasil. Brasília: Nikê 
Consultoria, 2018. 
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externa realizada pelo consórcio vencedor do edital da ABC, Articulação Sul e Plan 

Políticas Públicas. 

Recorde-se que o Cotton-4 deveria ter sido concluído em fevereiro de 2012, 

porém fatores endógenos e exógenos levaram à realização de revisões substantivas 

e prorrogações ao longo de sua execução. O fator endógeno refere-se, 

principalmente, à dificuldade de compra de bens e equipamentos: o Brasil possuía, à 

época, pouquíssima experiência na aquisição de materiais para um projeto da 

envergadura do Cotton-4. Ainda, o grande número de atores envolvidos nos 

processos de compras (ABC, PNUD-Brasil, PNUD-Mali, PNUD-Nova York; 

Coordenação técnica em Mali; SRI e diversas Unidades Descentralizadas da 

Embrapa; empresas nacionais e internacionais participantes dos editais) contribuía 

para maior morosidade administrativa e financeira. Os fatores exógenos referem-se 

aos já mencionados golpe de Estado no Mali em 2012 e negociação bilateral entre 

Brasil e Estados Unidos no âmbito do contencioso DS267, que gerou um fundo 

compensatório e permissão de uso de parte dele para projetos de cooperação 

técnica internacional. O Cotton-4 foi o primeiro PCT a se beneficiar dos recursos do 

contencioso, tendo recebido cerca de US$ 1,35 milhão. Para fins de controle das 

fontes orçamentárias, a ABC manteve o código BRA/04/043-S110 para atividades do 

projeto que receberam recursos de seu próprio orçamento (de acordo com o 

governo brasileiro) e criou um “novo projeto Cotton-4”, sob código BRA/12/002-

S002, para contemplar as atividades custeadas pelos recursos do contencioso 

(conforme IBA). Assim, o projeto contou com cinco revisões, conforme apresenta o 

Quadro 6: 

 

Quadro 6 – Revisões do Projeto Cotton-4 (2009-2013) 

Projeto BRA/04/043-S110 Período Caráter 

Original – revisão A 01/03/2009 a 29/02/2012 N/A 

Revisão B 29/02/2012 a 29/12/2012 Substantivo e vigência 

Revisão C 29/12/2012 a 29/07/2013 Orçamentário e vigência 

Projeto BRA/12/002-S002 Período Caráter 

Original – revisão A 01/07/2012 a 31/12/2012 N/A 

Revisão B 01/01/2013 a 30/06/2013 Orçamentário e vigência 

Revisão C 30/06/2013 a 31/12/2013 Orçamentário e vigência 

Fonte: adaptado de Quadro de Revisões da ABC, obtido via consulta e-SIC. 
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As prorrogações e o acréscimo orçamentário permitiram que o projeto 

alcançasse os resultados propostos e se tornasse um dos projetos da CSS-D 

brasileira mais conhecidos e valorizados. Os bons resultados do Projeto Cotton-4 se 

devem a inúmeras razões. Em entrevista à autora, o Coordenador do projeto faz 

referência ao antigo Chefe da Estação de Sotuba do IER, Dr. Abdoulaye Hamadoun, 

ao citar os motivos de sucesso do projeto: 

O Hamadoun dizia que o projeto deu certo por três coisas: um, porque eles 
vieram no Brasil e viram o que nós sabemos fazer; o segundo ponto é que o 
pesquisador, o funcionário da Embrapa que coordena o projeto não fica no 
escritório, e falava que um ponto importante foi a ida do Embaixador Jorge 
[ao campo], o Jorge com a Tânia [Embaixatriz] são os grandes 
responsáveis, porque não adiantava eu fazer um bom trabalho sem 
chancela da Embaixada. (DI STEFANO, 2016, s.p.). 

Em entrevista com os pontos focais das instituições coexecutoras para o 

projeto, indagou-se a respeito dos princípios235 da CSS-D brasileira e sua aplicação 

prática no projeto Cotton-4. A diplomacia solidária (plenamente aplicada para 100% 

dos entrevistados), a atuação em resposta a demandas e a desvinculação de 

interesses comerciais (ambas consideradas plenamente aplicadas para 75% dos 

respondentes) foram os princípios com maior aplicação durante a execução do 

projeto. Relativamente ao reconhecimento da experiência local e adaptação da 

experiência brasileira, princípio relacionado à horizontalidade, chama a atenção que 

apenas metade dos entrevistados o considera plenamente aplicado. A Figura 14 

agrega quantitativamente, em gráfico, as opiniões dos pesquisadores africanos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
235  Conforme visto no primeiro capítulo, são eles: diplomacia solidária, ausência de condicionalidades, 

atuação em resposta a demandas, desvinculação de interesses comerciais e reconhecimento da 
experiência local e adaptação da experiência brasileira. 
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Figura 14 – Aplicação dos princípios da cooperação sul-sul brasileira na visão dos pontos 
focais das instituições coexecutoras para o projeto Cotton-4 (2009-2013) 

 

Fonte: a autora, 2018. 

 

Os pontos positivos236 do projeto também foram destacados nas entrevistas. 

Abaixo, destacam-se alguns elementos por eles apresentados: 

Benim: 

Primeiro, é amigável. E o que também é positivo é a liberdade na adaptação 
de tecnologias. Não é tributado. Essas são realidades realmente próximas: 
o Brasil e o Benin têm realidades semelhantes. Estamos aqui em uma 
região árida e no Brasil também há regiões áridas. Estes são dois países 
que partem da mesma realidade, isso faz parte das forças (HOUGNI, 2017, 
s.p.). 

Burquina Faso: 

Creio que, em termos do projeto na primeira fase [2009-2013], foi toda a 
descoberta do potencial das tecnologias brasileiras nos aspectos de 
melhoria da produção e podermos avaliar o material [genético] brasileiro; foi 
um aspecto positivo. Mas, em termos de plantio sob vegetação de 
cobertura, também fomos capazes de descobrir essa abordagem de 
semeadura sob cobertura vegetal e sua adaptabilidade ao contexto africano 
também foi um aspecto positivo (COULIBALY; NAITORMBAIDE, 2017, s.p.). 

Chade: 

O que eu gostei nos cursos é a capacitação; é um recurso especial, e 
quando você treina alguém, é uma tremenda riqueza que você dá para a 
pessoa. Dar dinheiro, ou qualquer coisa nesse sentido, não é nada. Mas, 
quando fortalecemos a capacidade de alguém, o nível de desenvolvimento 
do próprio país... O nível de educação das pessoas permite avaliar o nível 
de desenvolvimento de um país (COULIBALY; NAITORMBAIDE, 2017, 
s.p.). 

                                            
236  Apesar dos vários aspectos positivos destacados pelos pesquisadores dos quatro países 

entrevistados, pontos fracos também foram levantados, como a falta de clareza nos 
procedimentos, sobretudo financeiros e de gestão. Todos os pesquisadores entrevistados 
reforçaram, em maior ou menor medida, a dificuldade de combinar o tempo do campo (compras 
de insumos para campanhas agrícolas, por ex.) com a necessidade de se enviar prestação de 
contas para que o Brasil efetuasse o pagamento das despesas anteriores. Entende-se que essa 
dificuldade revela uma das diferenças da cooperação brasileira frente a outras cooperações, em 
especial as do Norte: o fato de o Brasil não alocar recursos financeiros diretamente nos países 
parceiros. 
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Mali: 

Treinamento fornecido; equipamentos e infraestrutura concedidos; dias de 
campo e visitas de estudo [ao Brasil] (YATTARA, 2017, s.p.). 

Pode-se perceber, então, que o projeto Cotton-4 possui especificidades que o 

destacam dos demais PCTs executados pelo Brasil. Ao concordar com a assertiva 

de que a cooperação técnica é um ferramental de política externa, esta tese entende 

que a relevância da execução de projetos de cooperação reside em seu caráter 

político e não pura e simplesmente no aspecto técnico. No C-4, essa característica é 

ainda mais significativa, pois o apoio brasileiro aos quatro países africanos iniciou-se 

em um fórum multilateral de comércio internacional e a cooperação técnica foi o 

instrumento que o governo brasileiro escolheu para dar concretude à sua atuação 

política no SI. A seguir, abordar-se-á como o Brasil estabeleceu conexões, ou 

linkages, entre as agendas internacionais de comércio e cooperação internacional. 

 

Figura 15 – Linhas do tempo dos campos de negociação comercial (tabuleiros doméstico e 
internacional) e de cooperação internacional (2009-2013) 

 

Fonte: a autora, 2016. 
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3.3 A vinculação das arenas comercial e de cooperação internacional: a 

racionalidade por trás do estabelecimento de recursos do contencioso do 

algodão para a cooperação internacional 

Estabelecido o IBA, em 2011, definida a sua forma de operação e obtido um 

consenso inicial entre Brasil e Estados Unidos quanto ao apoio doméstico deste 

último ao seu setor de algodão e ao programa de garantia à exportação GSM-102, 

finalmente faltava ao Brasil disciplinar como ocorreria, na prática, a convergência 

das agendas comercial e de CID, por meio do uso dos recursos do contencioso para 

execução de projetos de cooperação técnica. Assim, em 15 dezembro de 2011, o 

governo brasileiro (por meio da ABC) e o IBA firmaram um Memorando de 

Entendimento para cooperação técnica no setor do algodão. O documento 

estipulava que as ações de cooperação técnica internacional estariam relacionadas 

ao desenvolvimento de capacidades técnicas e ao intercâmbio de conhecimentos, 

experiências e tecnologias (com exceção de pesquisa) nas áreas de: manejo 

integrado de pragas, manejo de solos e variedades resistentes a pragas; 

melhoramento da produção de algodão por meio de abordagem territorial; 

competitividade da cultura; desenvolvimento do setor cotonícola; tecnologia e 

inovação para modernização agrícola; extensão rural; manejo sustentável de 

recursos naturais e apoio à segurança alimentar em pequenas comunidades rurais 

Por fim, em seu artigo 4º, o Memorando convencionou que “para o financiamento 

das atividades de cooperação objeto deste instrumento, o IBA reservará 10% (dez 

por cento) do valor total já recebido e dos valores que venham a ser recebidos 

do Governo dos Estados Unidos da América em função do MdE Brasil-EUA” 

(BRASIL, 2011, s.p., grifo nosso). 

Após celebração e assinatura do documento e determinada a quantia a ser 

destinada para a cooperação técnica internacional, o IBA precisou adaptar suas 

normas de submissão e aprovação de projetos à especificidade da cooperação 

internacional. Para isso, incluiu o capítulo IX em seu documento “Normas de 

Projetos”, voltado exclusivamente para a cooperação internacional. Embora os PCTs 

também fossem submetidos à apreciação do Conselho Gestor do IBA pela ABC, os 

projetos eram coordenados pela ABC e seguiam as normativas do Governo Federal 
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para projetos de cooperação técnica internacional, podendo ser coexecutados por 

organismos internacionais. Ainda, em caso de modificação no PCT que aumentasse 

seu orçamento total ou prorrogasse sua vigência por mais de seis meses, o 

Conselho Gestor do IBA deveria aprovar tais modificações. Em termos de 

acompanhamento, o IBA deveria receber relatórios de progresso anuais de cada 

projeto, além dos relatórios de auditoria disponibilizados pela ABC à CGU. 

Após assinatura do MdE ABC-IBA em dezembro de 2011, o governo brasileiro 

pôde, oficialmente, implementar PCTs e atender à crescente demanda de outros 

países em desenvolvimento para cooperação na área algodoeira. Para tanto, o país 

assinou dois projetos “guarda-chuva” para amparar sua atuação, tendo o IBA como 

um dos signatários. Esses projetos ampararam a cooperação bilateral, mormente 

com países africanos, por meio de projeto assinado com o PNUD – “Apoio ao 

Desenvolvimento do Setor Algodoeiro por meio da Cooperação Sul-Sul” (código 

ABC: BRA/12/002; código IBA: 10.023.2012); e a cooperação trilateral, sobretudo 

com países da América Latina e Caribe, celebrado com a FAO – “Fortalecimento 

do Setor Algodoeiro por meio da Cooperação Sul-Sul na América Latina e no 

Caribe” (código ABC/FAO: GCP/RLA/199/BRA; código IBA: 002.2012.12.1.13). 

Ambos os projetos foram formalizados em 2012 e seus valores iniciais foram de 

US$ 19.840.863,00 (PNUD) e US$ 14.400.000,00 (FAO), respectivamente. 

Ainda em 2012, o Itamaraty e o IBA celebraram uma Declaração Conjunta de 

Intenções para Cooperação Técnica no Setor do Algodão (BRASIL, 2012) com foco 

na promoção de uma estrutura de cooperação e colaboração mútua voltada para 

capacitação técnica de estudantes e profissionais brasileiros e estrangeiros – esses 

advindos de países da África Subsaariana, membros ou associados do Mercosul e 

Haiti e de outros PEDs. Os cursos poderiam ser realizados em instituições 

brasileiras ou estrangeiras na área de agricultura cotonicultora; a experiência piloto 

amparada pela Declaração foi um curso coordenado pelo próprio IBA, sem 

participação da ABC237, com execução técnica pela Universidade Federal de Lavras 

(UFLA) para capacitar multiplicadores dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (COZENDEY; BENJAMIN, 2016). O orçamento do projeto foi de US$ 1,30 

milhão, segundo o documento “Recursos destinados pelo IBA ao MRE via ABC para 

                                            
237  Em entrevista, a Conselheira Daniela Benjamin informou que os bons resultados da experiência 

piloto fizeram com que a ABC estruturasse colaboração com a UFLA para dar seguimento aos 
cursos de capacitação, bem como ampliá-los. 
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projetos de cooperação internacional”, obtido junto ao Diretor Executivo da ABRAPA, 

Marcio Portocarrero. 

As negociações que culminaram com a assinatura do MdE ABC-IBA e dos 

projetos “guarda-chuva” iniciaram-se ainda no final de 2009. As diversas entrevistas 

realizadas com atores do governo e do setor privado apontaram a centralidade, uma 

vez mais, do então Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim (ABREU, 2016; 

COZENDEY; BENJAMIN, 2016; PORTOCARRERO, 2016), embora ele mesmo, 

pessoalmente, não pudera afirmar quem, originalmente, teve a ideia de beneficiar a 

cooperação técnica internacional do Brasil com recursos advindos da vitória 

brasileira na disputa comercial, devido ao grande número de atores do Executivo 

envolvidos na questão (AMORIM, 2017). Para o MRE, era muito importante que os 

países africanos diretamente atingidos pelos subsídios de países desenvolvidos 

fossem beneficiados. Do lado dos produtores, segundo o Diretor Executivo da 

ABRAPA, Marcio Portocarrero afirmou à autora, não houve objeção a essa decisão, 

à época. Ao contrário: 

E não houve reação dos produtores. Em nenhum momento, ninguém 
pensou que nós estaríamos criando um competidor, e nem também que 
esse pessoal não teria direito. Porque o governo teve um papel fundamental 
no processo, sem o governo brasileiro não teríamos condição de acessar a 
OMC, então foi como um reconhecimento desse esforço, os 10%, dentro de 
um projeto que a época era um programa de governo. (PORTOCARRERO, 
2016, s.p.). 

A questão de fomentar futuros competidores foi abordada em todas as 

entrevistas (setor produtivo, setor público e instituições de pesquisa). Todos os 

entrevistados rechaçaram o entendimento do uso de recursos do contencioso para 

projetos de cooperação técnica internacional como estímulo à competição no médio 

e longo prazos. Um dos entrevistados, com pedido de anonimato, indicou que os 

projetos podem promover, inclusive, as indústrias de máquinas e de insumos 

brasileiras, as tecnologias desenvolvidas no país e no limite, a mão de obra técnica 

do Brasil para atuar em terceiros países. O então Diretor da ABC, Embaixador João 

Almino, trouxe uma abordagem interessante: a do favorecimento dos produtores 

brasileiros ao se difundir a produção e o uso de fibra natural de algodão (ALMINO, 

2017). Atualmente, existe uma forte competição no mercado mundial entre a fibra 

natural, utilizada pelo Brasil, e a fibra sintética, utilizada pela China. Os projetos de 
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cooperação técnica brasileiros, ao adaptar técnicas e tecnologias voltadas para a 

fibra natural, acabam por difundir internacionalmente esse tipo de fibra. 

A partir dos achados empíricos sobre o processo de vinculação das arenas 

comercial e de CSS-D e considerando-se a definição de problema de Hermann 

(2001) – oportunidade para ganhos se alguma ação for tomada – e de seu modelo 

de unidades decisórias, propõe-se o esquema apresentado adiante (Figura 16), que 

busca ilustrar o processo de tomada de decisão, considerando as variáveis: 

problema de política externa, ocasião para decisão (pergunta sobre como mitigar ou 

solucionar o problema), emergência de unidade decisória autorizada (grupo), 

resultado do processo e ação de política externa. O modelo proposto por Hermann é 

enriquecido ao se considerar a influência dos grupos de interesse, a partir de Milner 

(1997). 

 

Figura 16 – Uso de recursos do contencioso DS267 com cooperação técnica internacional: 
estrutura de atuação da unidade decisória (grupo) 

INPUTS OUTPUTS

Projetos "guarda-

chuva" assinados 

com PNUD e FAO

Negociação Brasil-

EUA de fundo de 

compensação

ABRAPA                               

(grupo de interesse)

influênciainfluência

DINÂMICA DA 

UNIDADE DE 

DECISÃO

Como potencializar 

ganhos de PE com a 

compensação?

Emergência de 

unidade decisória 

autorizada

Executivo 

(Presidente, MRE)

MdE ABC-IBA (10% 

da compensação 

para CTI)

 

Fonte: a autora, 2017, adaptado de HERMANN, 2001. 

 

Em entrevista à autora, o Subsecretário-geral da África e do Oriente Médio do 

Itamaraty, Embaixador Fernando José Marroni de Abreu, que também foi Diretor da 

ABC (2013-2015), embora não tenha participado diretamente da negociação, 

enfatizou a importância dos recursos do contencioso para ampliação da oferta de 

cooperação técnica brasileira e o papel do Cotton-4 como precursor dos demais 

PCTs resultantes do MdE ABC-IBA: 
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Em primeiro lugar reconhecer, como já fiz aqui, a magnanimidade da 
decisão do setor algodoeiro brasileiro de colocar à disposição da política 
externa e política de cooperação esses recursos, que viabilizaram não só o 
Cotton-4, que vamos também deixar claro, é um projeto anterior. O Cotton-4 
stricto sensu é anterior a essa decisão, mas que foi, e muito, viabilizado não 
só na segunda fase [Fortalecimento tecnológico e difusão de boas práticas 
agrícolas para o algodão em países do Cotton-4 e no Togo (2014-2018)], 
mas também na extensão [BRA/12/002-S002], que já é do meu período de 
gestão. 

[...] 

Mas isso serviu sim de inspiração para os outros projetos, o Shire-Zambeze, 
que beneficia Malaui e Moçambique, que já está plenamente operacional; e 
o outro que era inicialmente um projeto mais amplo na sua concepção, que 
é o Cotton Victoria, que nós hoje estamos fazendo com Quênia, Tanzânia e 
Burundi. [...] Mas sim, o Cotton-4 serviu como inspiração para esses, e 
graças ao recurso, de novo, do IBA, nós pudemos viabilizar todas essas 
iniciativas (ABREU, 2016, s.p.). 

Neste contexto, o último capítulo desta tese abordará as fases finais do 

contencioso do algodão (2013-2014), incluindo-se a negociação de um novo e 

definitivo Memorando de Entendimento entre as partes e o exame sobre a vitória 

brasileira na arena comercial. Ademais, a agenda de cooperação internacional para 

o desenvolvimento também será explorada, a partir de um novo projeto com os 

países do Cotton-4, incluindo-se o Togo, e do transbordamento das ações de 

cooperação em algodão do Brasil para outros países da África (Burundi, Malaui, 

Moçambique, Quênia, Tanzânia) e da América do Sul (Bolívia, Colômbia, Equador, 

Paraguai, Peru). Buscar-se-á verificar, no limite, se houve uma decisão política 

estruturada de ampliar a vinculação das agendas comercial e de CSS-D e se essa 

vinculação foi implementada a partir de uma estratégia clara e definida, orientadora 

das ações brasileiras em CTI no setor cotonícola que passaram a utilizar os recursos 

do contencioso DS267. 
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4 O ENCERRAMENTO DEFINITIVO DO CONTENCIOSO DO ALGODÃO E O 

SPILLOVER EM PROJETOS DE COOPERAÇÃO BRASILEIROS EM 

ALGODÃO (2014 A 2016) 

 

Este capítulo dedica-se a examinar os desdobramentos dos últimos dois anos 

do contencioso DS267, que culminaram com a sua conclusão definitiva e, também, a 

analisar a ampliação e o aprofundamento da cooperação técnica brasileira em 

matéria algodoeira, que passou a abranger países da América do Sul. Tendo em 

mente o Modelo III de Allison (política burocrática), buscar-se-á demonstrar como os 

jogos de barganha dos representantes das principais burocracias envolvidas, MRE e 

MAPA, e a atuação de um grupo de interesse extremamente organizado e influente 

intervêm nas decisões de política externa e em seus resultados. Para análise 

adequada do processo decisório, faz-se necessário levar em conta que os jogadores 

representam departamentos ou agências bem como os interesses de suas 

constituencies (ALLISON; ZELIKOW, 1999). Portanto, os jogadores podem ter 

análises e recomendações conflitantes. Isso será mais bem explorado no exame da 

tensão ocorrida entre o setor privado, com apoio do MAPA, e a ABC, acerca do 

repasse adicional de US$ 30 milhões para a cooperação internacional relativos ao 

MdE de 2014, que encerrou definitivamente o contencioso do algodão. 

A primeira parte do capítulo é dedicada ao contencioso do algodão e o 

processo de negociação que culminou com o término da disputa na OMC. A 

segunda detalha os principais projetos “guarda-chuva” que a ABC celebrou com 

PNUD e FAO para amparar a execução de PCTs em algodão, com especial atenção 

ao projeto “Fortalecimento tecnológico e difusão de boas práticas agrícolas para o 

algodão em países do Cotton-4 e no Togo”. Finalmente, a última seção analisa, à luz 

do que foi visto empiricamente nos capítulos anteriores, se o Brasil desenvolveu 

uma estratégia de CSS-D em algodão a partir dos linkages estabelecidos entre as 

agendas comercial e de cooperação. 
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4.1 As negociações que levaram à assinatura do segundo e conclusivo 

Memorando de Entendimento relativo ao Contencioso do Algodão 

(WT/DS267) 

Conforme visto no capítulo anterior, os Estados Unidos haviam interrompido 

os pagamentos mensais de US$ 12,27 milhões em outubro de 2013, descumprindo 

o acordado no MdE de 2010. Em dezembro do mesmo ano, a CAMEX aprovara a 

retomada dos procedimentos de retaliação para bens e propriedade intelectual e, em 

janeiro de 2014, foram realizadas novas consultas públicas, tendo como base as 

listas de bens e de propriedade intelectual já produzidas em 2010. Além dessas 

discussões no tabuleiro doméstico brasileiro, no estadunidense, a aprovação de uma 

nova Lei Agrícola, que viria a substituir a de 2008, estava próxima de ser alcançada. 

Após dois anos de atraso, já que a Farm Bill anterior expirara em 2012, e de 

negociações complexas no Legislativo, o projeto de lei fora aprovado nas duas 

casas do Congresso dos EUA e, em 07 de fevereiro de 2014, foi sancionada pelo 

então Presidente Barack Obama. Em termos gerais, a nova Lei Agrícola apresentou 

cortes na cesta básica, aumentou fundos para bancos de alimentos, impôs limites de 

renda aos subsídios agrícolas, introduziu programa de apoio a preços para os 

produtores de leite e eliminou alguns dos programas de subsídios anteriores. Em 

relação especificamente ao algodão, a Farm Bill de 2014 eliminou os pagamentos de 

programas anticíclicos (counter-cyclical payments) e os pagamentos diretos (direct 

payments), duas das modalidades de apoio questionadas pelo Brasil no DS267. Em 

entrevista à autora, Daniela Benjamin, então Chefe da Divisão de Contenciosos 

Comerciais do MRE, afirmou que, entre 2010 e 2014, o Brasil manteve uma série de 

reuniões para monitoramento e troca de informações com os Estados Unidos, com 

apoio do setor privado brasileiro, para que se pudesse discutir e influenciar, em 

alguma medida, mudanças na nova Lei Agrícola. Essas mudanças “se refletiram, em 

termos, na última versão da legislação agrícola, que mudou um pouco o foco [...] 

para a área mais de seguro agrícola e introduziu mudanças relativamente 



4 O encer ramento def in i t ivo do con tenc ioso do a lgodão e o spi l lover  em pro je tos  173 

 

importantes na parte de seguro e de crédito, com garantia de crédito com redução 

de prazos” (COZENDEY; BENJAMIN, 2016, s.p., grifo nosso) 238. 

Entretanto, a nova Farm Bill introduziu um novo programa de subsídio para o 

algodão, o Stacked Income Protection Plan (STAX)239 e permitiu a continuidade do 

seguro de colheita e de subsídios para empréstimos de comercialização (BARRAL; 

AMARAL, 2015) 240. Conforme o modelo econométrico desenvolvido por Lau, 

Schropp e Sumner (2015) 241, os programas de subsídios ao algodão dos Estados 

Unidos a partir da Lei Agrícola de 2014 poderiam continuar a violar o compromisso 

assumido por aquele país na OMC de não utilizar subsídios que causem sérios 

prejuízos aos interesses comerciais de outros países-membros da Organização, nos 

termos dos artigos 5(c) e 6.3 do Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias 

(ASMC). Ainda em fevereiro, com base em estudos preliminares sobre os impactos 

potenciais da nova Lei Agrícola, o Brasil percebeu que o apoio estadunidense à sua 

própria produção cotonícola poderia continuar a produzir efeitos distorcivos no 

mercado internacional dessa commodity. Assim, em 19 de fevereiro daquele ano, a 

CAMEX autorizou o início de um painel de implementação na OMC para avaliar se a 

nova Farm Bill estadunidense de fato atendia às recomendações do OSC no âmbito 

do contencioso DS267. Destaca-se que a ABRAPA, embora tivesse apoiado a 

decisão do governo brasileiro de negociar uma solução temporária em 2010 que 

envolvia o recebimento de fundos de compensação, entendia que o país tinha 

legitimidade tanto para retaliar os Estados Unidos quanto para iniciar um novo 

                                            
238  Em entrevista à autora, o Embaixador Celso Amorim relativiza o peso da influência brasileira na 

formulação da nova Farm Bill. Para ele, o principal objetivo dos EUA era evitar mudança 
substancial da política; houve pequenas alterações, mas muito aquém daquilo que o Brasil 
desejava (AMORIM, 2017). 

239  O STAX caracteriza-se como um novo produto de seguro agrícola para o algodão, disponível para 
os produtores estadunidenses a partir de 2015, que fornece cobertura para até 20% da receita da 
área esperada. Os pagamentos de perdas começam quando a receita da área do algodão cai 
abaixo de 90% do seu nível esperado, embora haja previsão para que um gatilho menor de perdas 
seja utilizado. 

240  Conforme explica o Dr. Helio Tollini, Diretor Executivo da ABRAPA entre 2002 e 2006, em 
entrevista à autora, “[...] o grande prejuízo que a política agrícola americana causa é que ela 
elimina o risco para o produtor. Para o produtor as decisões sobre risco são diferentes das 
decisões sobre certeza. E eles trabalham com certeza. A única incerteza que eles têm é se o clima 
vai ajudar. Mas se o clima não ajudar e eles perderem tudo, eles não perdem a renda, eles 
recebem como se eles tivessem produzido e vendido. Isso cria uma capacidade de produção, que 
faz com que o americano fique fora do mercado. O produtor americano não se preocupa se o 
preço do mercado internacional vai subir ou vai cair. [...] então eu acho que cria uma concorrência 
totalmente desleal” (TOLLINI, 2016, s.p.). 

241  Os autores identificaram que a supressão estimada de preços mundiais causada por subsídios 
dos EUA oscilava entre 11,7% e 6,3%, variando conforme o preço da libra de algodão. 
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painel, no mesmo processo aberto em 2002, caso a nova Farm Bill não 

considerasse os ajustes indicados pela OMC no DS267 (PORTOCARRERO, 2016). 

A partir da possibilidade concreta de o Brasil não apenas retaliar, com base 

na autorização concedida ainda em 2009 pela OMC, mas também de iniciar uma 

nova análise na OMC no âmbito do contencioso do algodão iniciado em 2002, os 

EUA enviaram uma missão oficial ao Brasil, em março de 2014, para tentar negociar 

o encerramento definitivo do litígio. A primeira proposta dos Estados Unidos foi 

recusada pelo governo brasileiro por não atender os requisitos mínimos exigidos 

pelo Brasil, sobretudo no que tangia à impossibilidade de o Brasil questionar a Lei 

Agrícola de 2014 na OMC e a uma nova compensação financeira (LAU; SCHROPP; 

SUMNER, 2015). As negociações continuaram e, em junho de 2014, às vésperas da 

Copa do Mundo FIFA 2014, que foi sediada no Brasil, o coletivo hacktivista 

Anonymous vazou uma série de cabos diplomáticos do Itamaraty de caráter sigiloso. 

Entre eles, o documento intitulado “Contencioso do algodão na OMC: bases para um 

possível acordo”, de 14 de maio de 2014, indicava que o Brasil possuía três pleitos 

para encerrar definitivamente o contencioso: (i) compensação financeira adicional de 

US$ 400 milhões242, (ii) flexibilização do uso dos recursos de compensação 

advindos do contencioso e (iii) inclusão de 20 novos produtos brasileiros no SGP 

pelos Estados Unidos (Inside U.S. Trade, 2014). 

Após intensas negociações bilaterais, que envolveram a suspensão do pedido 

de novo painel na OMC, Brasil e Estados Unidos celebraram um novo Memorando 

de Entendimento que encerrou de maneira cabal o contencioso em 1º de outubro de 

2014. O MdE de 2014 estipulava a transferência de US$300 milhões adicionais para 

o IBA em até 21 dias após sua assinatura, ou seja, a quantia definida, embora 

próxima ao valor mencionado no documento de maio de 2014, foi aquém daquela 

pretendida inicialmente pelo governo brasileiro. Ainda, em sua Seção II.5, o 

Memorando trouxe duas novas atividades de assistência técnica e capacitação 

autorizadas, mantendo as demais 11 atividades acordadas em 2010 (BRASIL; 

ESTADOS UNIDOS, 2014, s.p., grifo nosso): 

l. Elaboração, planejamento e implementação de projetos de infraestrutura 
necessários e somente utilizados para o armazenamento, conservação e 

                                            
242 Os estudos encomendados pelo governo brasileiro apontavam para um prejuízo de cerca de 

US$1,6 bilhão somente com a Farm Bill de 2014, que possui vigência inicial até 2018. 
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transporte de algodão, de caroço de algodão e de insumos para o algodão, 
como fertilizantes;  
m. Pesquisa feita por instituições públicas ou privadas brasileiras em 
colaboração com agências de pesquisa do Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos ou com faculdades, universidades ou fundações de 
pesquisa localizados nos Estados Unidos. Tais atividades de pesquisa, 
mediante acordo entre as instituições brasileiras e norte-americanas 
envolvidas, poderão estar abertas a parcerias com instituições de terceiros 
países; e  
[...]. 

Nota-se, então, que a flexibilização no uso de recursos defendida pelo Brasil 

foi contemplada por meio desses dois pontos; contudo, os negociadores 

estadunidenses condicionaram a utilização dos fundos com pesquisa à participação 

de instituições daquele país. Esse condicionamento reforça a importância 

estratégica da pesquisa, em especial daquela ligada às estruturas e aos 

mecanismos de Ciência, Tecnologia e Inovação nos Estados Unidos. Neste 

contexto, Brasil e Estados Unidos negociaram uma Plataforma de Desenvolvimento 

de Algodoeiro Transgênico Resistente ao Bicudo para abrigar projetos de pesquisa 

colaborativos com o objetivo de desenvolver eventos transgênicos do algodoeiro 

resistentes à principal praga mundial do algodão: o Anthonomus grandis (bicudo do 

algodoeiro) 243. A Plataforma teve início em outubro de 2016 e conta com 

participação do Instituto Mato-grossense do Algodão (IMAmt) e da Embrapa, pelo 

lado brasileiro, e de duas universidades estadunidenses, Mississippi State University 

e University of Pennsylvania, nos dois primeiros projetos-componente, com vigências 

iniciais previstas para 2021 e 2022. A Plataforma possui um Comitê Gestor, ao qual 

o IMAmt e a Embrapa prestam contas após a conclusão de cada etapa ou entrega 

para análise e aprovação (IBA, 2017). 

Em relação aos programas domésticos de subsídios, o documento atendeu 

ao pleito brasileiro já antigo sobre o programa GSM-102. Os Estados Unidos se 

comprometeram a não conceder garantias para créditos à exportação com prazo 

superior a 18 meses244 e a aumentar o preço das garantias oficiais de crédito às 

                                            
243  Atualmente, o bicudo é o maior responsável pela diminuição crescente anual da área cultivada de 

algodão no mundo e foi responsável por dizimar as lavouras de algodão no Sul e Sudeste 
brasileiros nas décadas de 1980 e 1990. O inseto-praga é encontrado em todas as regiões 
produtoras do Brasil e seu controle por meio de inseticidas é bastante limitado e ineficaz, 
sobretudo devido ao hábito endofítico de suas larvas, as quais ficam protegidas dentro do botão 
floral. A autora agradece ao entomologista Dr. José E. Miranda, pesquisador da Embrapa Algodão, 
pelos esclarecimentos técnicos. 

244  Recorde-se que o MdE de 2010, de caráter provisório, estipulara a diminuição de prazo para 24 
meses, o que foi ratificado pela Farm Bill de 2014. 
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exportações do setor como um todo, não apenas do algodão. Além disso, ficou 

estabelecido que os EUA fornecerão semestralmente informações ao Brasil sobre o 

programa GSM-102, tais como o prazo das garantias concedidas e as taxas 

aplicadas. Finalmente, o MdE contém uma “Cláusula de Paz” (Seção VI), em que o 

Brasil se comprometeu a não apresentar novas queixas exclusivamente contra 

programas americanos de apoio ao algodão previstos na Lei Agrícola vigente à 

época do acordo, como é o caso do programa STAX. Também descartou a 

aplicação de retaliações contra os EUA com base no contencioso DS267. O lado 

brasileiro considerou a redação final do MdE bastante satisfatória para o país, pois 

em versões preliminares do documento, a parte estadunidense tentou impor a 

cláusula de paz de maneira abrangente, isto é, o Brasil não poderia questionar 

nenhum aspecto da Lei Agrícola de 2014 na OMC e não apenas aqueles 

relacionados ao algodão (OESP, 2014). 

Destarte, após pouco mais de 12 anos do início da disputa no âmbito da 

OMC, com a realização de consultas, em setembro de 2002, o Brasil obteve uma 

vitória extremamente importante no sistema multilateral de comércio. O êxito 

brasileiro foi significativo sob diversos aspectos, com destaque para a confirmação 

do funcionamento do SMC como fórum de disputa fundamentado em regras do 

direito internacional – ainda que haja falhas importantes em seu regime de 

implementação. O OSC permite a contestação entre países desenvolvidos e aqueles 

em desenvolvimento, e demonstra que é possível a alguns países em 

desenvolvimento questionar políticas comerciais de países do Norte que estejam em 

desacordo com os acordos multilaterais estabelecidos na OMC em 1995 e, mediante 

argumentos técnicos sólidos e habilidade política, obter vitória. Não obstante, após 

exame detalhado de todas as particularidades que envolveram este contencioso, 

cabe inquirir se o Brasil realmente “ganhou e levou”. 

As altas cifras envolvidas, tanto dos programas domésticos de subsídios dos 

Estados Unidos quanto do prejuízo por eles causado à exportação do excedente 

produzido por outros países somado à supressão do preço da commodity no 

mercado internacional, quando comparadas aos valores de compensação obtidos 

pelo Brasil – pouco mais de US$ 805 milhões –, poderiam levar ao entendimento de 

que o país não foi tão vitorioso quanto o discurso oficial quer levar a crer. Sobretudo 

quando se verifica que o MdE (2014), que encerrou definitivamente o contencioso, 

deixou em vigor os subsídios americanos ao algodão consagrados na nova Lei 
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Agrícola de 2014, bem como seus efeitos de distorção comercial (LAU; SCHROPP; 

SUMNER, 2015). De fato, em entrevistas com diversos atores ligados ao setor 

produtivo e à burocracia setorial, essa percepção é depreendida. Em entrevista à 

autora, Pedro de Camargo Neto, Secretário de Produção e Comercialização do 

MAPA entre 2001 e 2002 e um dos principais responsáveis pelo início do 

contencioso na OMC, disse entender que o Brasil errou ao aceitar a compensação 

devido a dois fatores: por ser inferior ao prejuízo real que o setor sofreu e pelo 

contencioso ser o único instrumento que o país tinha de pressão no âmbito 

multilateral por meio da Rodada Doha (CAMARGO NETO, 2016). Outros 

entrevistados, com pedido de anonimato, mostraram-se mais duros:  

Como o Brasil fez um acordo, eles deram um dinheiro para a ABRAPA, nós 
perdemos o que tínhamos feito. Na minha opinião, nós vendemos a vitória 
(entrevistado(a) A). 

[...] eles deram um “cala boca” para o Brasil com um dinheiro, o Brasil ficou 
contente, fez seus programinhas, financiando pesquisa nos Estados Unidos 
também... (entrevistado(a) B). 

Contudo, percebeu-se que o corpo diretivo das instituições representativas do 

setor, ABRAPA e IBA, possui entendimento distinto, que aponta para a convergência 

de interesses entre o setor privado e as burocracias estatais, característica marcante 

das negociações multilaterais comerciais em que o Brasil esteve envolvido nas 

últimas décadas (CARVALHO, 2003; OLIVEIRA, 2013). Segundo Daniela Benjamin, 

as mudanças adicionais obtidas no programa GSM-102 com o segundo Memorando, 

além da compensação suplementar, foram consideradas um pacote satisfatório para 

o setor (COZENDEY; BENJAMIN, 2016). Em entrevista à autora, Marcio 

Portocarrero, Diretor Executivo da ABRAPA desde 2015, pondera: 

O que tem que se avaliar aí é o contexto. Se for fazer a conta na ponta do 
lápis, do que o produtor de algodão perde pelo subsídio, o estrago que eles 
fazem no mercado é muito [maior]. Mas, primeiro, o valor da indenização 
[US$805 milhões] é um valor significativo. O nosso grande trabalho é fazer 
ele chegar aos produtores de algodão como benefício. 

[...] 

A indenização não remunera o prejuízo que o produtor tem, de forma 
nenhuma, é um prejuízo muito maior, mas é um reconhecimento de um 
caminho para se chegar à justiça. Então, se nos ajudar a dar mais força 
para a produção brasileira, vai servir de alavanca, melhor do que nada. 
Agora, o ideal era que não houvesse esse subsídio e que a gente pudesse 
entrar no mercado em condições iguais. (PORTOCARRERO, 2016, s.p.). 
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Essa posição aproxima-se daquela de Celso Amorim, para quem não se pode 

avaliar o processo do contencioso e vitória brasileira somente a partir da variável da 

compensação financeira em comparação com prejuízo causado pelos subsídios. Em 

entrevista à autora, Amorim (2017, s.p.) sopesa: “A gente ganhou 10 e levou 4, 

vamos dizer. Mas, levou! Não ia levar nada... então é um benefício. [...] Mas eu 

também sou realista, eu sei que a gente não obteve tudo. Nem perto.” Portanto, 

embora os atores diretamente envolvidos no contencioso concordem que os valores 

obtidos pelo Brasil não se equiparam àquele dos prejuízos causados pelos subsídios 

estadunidenses, a solução negociada bilateralmente foi considerada suficiente para 

consolidar a vitória brasileira. 

Aqui, cabe ressaltar, mais uma vez, que a “simbiose” entre os setores estatal 

e privado foi fundamental durante todo o processo negociador do litígio, incluindo 

seu desfecho. Conforme visto no capítulo 2, o agronegócio brasileiro passou por um 

forte movimento de internacionalização entre o final da década de 1980 e o início 

dos anos 2000, devido a ajustes macroeconômicos que favoreceram as exportações 

agrícolas, fortalecimento da burocracia setorial no MAPA – que passou a coordenar 

as negociações agrícolas internacionais em 2005 –, maciços investimentos públicos 

e privados em C&T e boom das commodities no início do século XXI245. Como 

consequência de sua internacionalização, o setor passou a estar mais atento aos 

desdobramentos no exterior, em especial nas negociações multilaterais comerciais, 

seus possíveis impactos na produção e exportação nacionais, e aproximou-se do 

Governo Federal na busca de influenciar a agenda externa comercial segundo sua 

conveniência. O governo brasileiro, por sua vez, atuava como facilitador da 

internacionalização por meio de políticas públicas que reduziam riscos e custos e 

facilitavam operações no estrangeiro do setor privado. O ganho para o governo 

residia, principalmente, na obtenção de informações e dados relevantes 

consolidados pelo setor privado para defender a posição do Brasil de maneira mais 

assertiva no tabuleiro internacional. Considerando-se, portanto, a negociação dos 

Memorandos de Entendimento com os Estados Unidos relativos ao contencioso do 

                                            
245 O governo de Lula da Silva (2003-2010) também deve ser considerado como fator de propulsão da 

internacionalização do agro brasileiro; Lula e Amorim, seu Chanceler, entendiam que este 
processo favoreceria o fortalecimento da imagem e da posição brasileiras no cenário internacional, 
constituindo-se como elemento de projeção, ou seja, como instrumento de política externa. 
Diversas políticas públicas foram direcionadas para apoiar a internacionalização das empresas 
brasileiras, sobretudo por meio da abertura de linhas de crédito do BNDES. Para uma análise 
desse processo, ver Benetti (2004). 
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algodão como jogos de barganha efetuados em dois níveis distintos, sua 

ratificação246, no Brasil, foi feita por um grupo de interesse, a ABRAPA, que 

influenciou todo o processo negociador e validou seus resultados (MILNER, 1997; 

PUTNAM, 1988; SCHOPPA, 1993). 

Outro ponto a ser considerado é que a análise sobre o real significado da 

vitória brasileira não pode desconsiderar as assimetrias entre os Estados envolvidos 

no litígio, Brasil e Estados Unidos, sob risco de simplificar em demasia os resultados 

do êxito brasileiro. O Sistema Internacional é considerado assimétrico por natureza, 

pois suas principais unidades constitutivas, os Estados, possuem capacidades 

(políticas, econômicas, militares e societais) distintas. No caso dos países em tela, 

apesar de serem os dois principais países do continente americano e terem relações 

relativamente amistosas e voltadas para a cooperação, o elemento de assimetria é 

determinante no relacionamento bilateral. No caso do contencioso do algodão, a 

assimetria influenciou os componentes da vitória brasileira: embora tenha havido 

compensação financeira, ela foi muito aquém do prejuízo causado aos produtores 

brasileiros; embora tenha havido ajustes pontuais nos programas estadunidenses de 

subsídio à cultura, não houve mudança substancial na política doméstica dos EUA; 

em última instância, embora tenham havido concessões pontuais, estas não foram 

suficientes para conformar a política ianque aos preceitos acordados 

multilateralmente. A situação aqui analisada possui paralelo com aquela examinada 

por Tullo Vigevani, um dos decanos do campo das Relações Internacionais no 

Brasil, sobre o contencioso entre Brasil e Estados Unidos em informática (1984-

1989). Embora naquela ocasião o Brasil tenha cedido às pressões estadunidenses, 

a conclusão de Vigevani sobre os efeitos da assimetria permanece válida: 

Ao longo do contencioso, a assimetria de poder não se manifestaria na 
imposição de perdas unilaterais específicas, mas na determinação de, 
passado o momento da reação política em defesa da soberania nacional, 
impor modificações substantivas na direção de um novo regime de 
relações econômicas internacionais (VIGEVANI, 1995, p. 176, grifos 
nossos). 

                                            
246  Putnam (1988), em sua proposta teoria da ratificação, afirma que esta pode referir-se tanto a 

procedimentos formais de análise e voto por parte do Legislativo quanto a qualquer processo 
decisório no nível doméstico que seja necessário para endossar ou implementar um acordo 
negociado no nível externo. 
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Para além das questões comerciais, de compensação financeira e de 

assimetrias de poder, a vitória brasileira na disputa DS267 necessita ser analisada 

sob o prisma da cooperação internacional para o desenvolvimento. Conforme 

examinado no capítulo anterior, o Brasil promoveu conexões entre as agendas 

comercial e de cooperação sul-sul para o desenvolvimento de forma inédita, a partir 

dos desdobramentos do contencioso do algodão. O projeto Cotton-4 foi o primeiro a 

receber recursos financeiros advindos do IBA; contudo, tendo em vista a quantia 

destinada para a CSS-D em algodão, que totalizou US$ 80.551.265,20, fez-se 

necessário ampliar a carteira de projetos coordenados pela ABC voltados para o 

setor cotonícola. Para fins de comparação, o orçamento anual da ABC mantém-se 

em cerca de R$ 35 milhões (aproximadamente US$ 10,75 milhões, em valores de 

dezembro de 2016), desde 2010; orçamento este passível de contingenciamento e 

eventuais cortes em função de crises conjunturais eventualmente enfrentadas pelo 

país (MILANI, 2017). Isto é, a ABC recebeu, em quatro anos, o equivalente a 7,5 

orçamentos anuais para uso exclusivo na cooperação em algodão. 

Considerando-se justamente as fortes crises fiscal e econômica enfrentadas 

pelo governo brasileiro desde 2013, que levaram o país a uma recessão, os gastos 

do Governo Federal com a cooperação internacional diminuíram consideravelmente 

entre 2012 e 2016, conforme dados do gráfico 1.4, presente no capítulo 1 desta 

tese. Especificamente em relação à cooperação técnica internacional, o orçamento 

do MRE passou de R$ 51,80 milhões em 2012 para R$ 31,29 milhões em 2016 

(PORTAL DO ORÇAMENTO FEDERAL, 2018). Neste complicado cenário doméstico 

de cortes de recursos orçamentários e financeiros (BURGES, 2014), os valores 

definidos por ABC e IBA para repasse à cooperação técnica internacional ganham 

ainda mais importância, tanto para o fortalecimento externo da imagem e projeção 

brasileiras quanto para o fortalecimento e maior protagonismo da Agência Brasileira 

de Cooperação no âmbito doméstico. 
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4.2 A ampliação dos projetos de cooperação internacional em algodão do 

Brasil: uma estratégia de alavancagem da ABC/MRE 

A partir de 2012, após a estruturação do IBA, em especial do seu Conselho 

Gestor, e a definição de normas para elaboração de projetos de cooperação técnica, 

o Brasil passou a utilizar os recursos advindos do contencioso para diversos projetos 

de cooperação técnica. Naquele ano, os dois projetos “guarda-chuva”, que viriam a 

amparar a execução de nove PCTs em algodão entre 2013 e 2016, foram assinados 

com PNUD e a FAO. Os anos iniciais, entre 2012 e 2015, foram marcados por baixa 

execução orçamentária, pois a maioria dos custos referia-se a passagens aéreas e 

diárias, necessárias à realização de missões de prospecção e elaboração de 

projetos. Em dezembro de 2015, os projetos “guarda-chuva” com PNUD e FAO 

tinham execução financeira de 27% e 23,5%, respectivamente, após três anos de 

implementação247. De acordo com o Embaixador Fernando Abreu, em entrevista à 

autora: 

[...] eles [Conselho Gestor do IBA] estavam preocupados com a baixa 
execução dos recursos que tinham sido disponibilizados. Mas, é parte do 
processo lógico, você ter que negociar com os países envolvidos, você tem 
que definir o projeto, você tem que preparar os termos de referência. E toda 
essa etapa burocrática toma muito tempo e não necessariamente usa 
muitos recursos. E depois sim, quando você passa a executar as várias 
atividades previstas no projeto, evidentemente os custos aumentam 
(ABREU, 2016, s.p.). 

Assim, em 2014, os primeiros projetos de cooperação técnica integralmente 

custeados pelos recursos do contencioso DS267 foram assinados: Cotton Shire-

Zambeze e Cotton-4+Togo, no âmbito do projeto com o PNUD, e o projeto-país 

Paraguai, no âmbito do projeto com a FAO. Em 2015 e 2016, seguiram-se o projeto 

                                            
247  Dados extraídos do documento “Recursos destinados pelo IBA ao MRE via ABC para projetos de 

cooperação internacional”, obtido junto ao Diretor Executivo da ABRAPA, Marcio Portocarrero. A 
questão da lentidão na execução dos PCTs de CTI foi objeto de intervenções posteriores, 
sobretudo por parte de representantes do setor privado no Conselho Gestor do IBA. Conforme ata 
da 49ª reunião do Conselho Gestor do IBA, realizada em 27 de junho de 2017, o Conselheiro 
Suplente Paulo Aguiar manifestou a insatisfação do setor quanto à morosidade na execução dos 
projetos, quando comparados aos projetos implantados pelas associações estaduais no país. 
Disponível em <http://iba-br.com/pt_br/biblioteca-detalhe/123>. Acesso em 13 de ago. 2018. 
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de capacitação de técnicos africanos, projetos-país Peru, Bolívia, Colômbia e 

Equador e o Cotton Victoria. 

4.2.1 O “Programa de Apoio para o Desenvolvimento da Cotonicultura na África”: 

parceria ABC-PNUD para apoio a projetos regionais e bilaterais 

Assinado em 2012, este Programa teve orçamento inicial de 

US$19.840.863,00, com vigência prevista até dezembro de 2018 e aportou US$1,35 

milhão para o projeto Cotton-4 original248. Sob seu amparo, foram desenvolvidos 

entre 2013 e 2016 quatro projetos de cunho regional: capacitação de técnicos 

africanos, Cotton Shire-Zambeze, Cotton Victoria e o Cotton-4+Togo, que será 

examinado em detalhes na próxima seção. O projeto piloto de capacitação 

desenvolvido pelo IBA, com apoio da então CGC/MRE – hoje, DCCOM/MRE –, em 

2012 foi ampliado e consolidado pela ABC. Com vigência até outubro de 2019 e 

orçamento de US$ 6,86 milhões, o “Projeto Regional para o Aperfeiçoamento de 

Técnicos Africanos em Cotonicultura” iniciou-se, sob execução técnica da UFLA, 

tendo como público-alvo 14 países africanos produtores de algodão249. A iniciativa 

se propõe a capacitar representantes dos países por meio de cursos teóricos e 

práticos, com duração de 360 horas/aula, em temas como: organização e 

sustentabilidade da produção algodoeira, nutrição mineral e melhoramento do 

algodoeiro, tecnologias fitotécnicas para produção algodoeira, sistema de produção 

algodoeira, manejos culturais e fitossanitários, colheita e pós-colheita, 

beneficiamento e classificação de fibras, industrialização do caroço, rentabilidade e 

coeficientes técnicos da cultura do algodão. 

Também em 2015, embora assinado em outubro de 2014, foi iniciado o 

“Projeto Regional de Fortalecimento do Setor Algodoeiro nas Bacias do Baixo Shire 

e Zambeze” (ou Cotton Shire-Zambeze), tendo a ABC como instituição 

                                            
248  Em 24 de abril de 2018, ABC, IBA e PNUD assinaram a revisão substantiva do Programa, que 

passou a contar com um orçamento total de US$ 42.340.863,76 e teve sua vigência prorrogada 
até dezembro de 2022. 

249  São eles: Angola, Benim, Burquina Faso, Burundi, Camarões, Chade, Costa do Marfim, Malaui, 
Moçambique, Quênia, Senegal, Tanzânia, Togo e Zimbábue. 
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coordenadora, a Embrapa como executora e o Departamento de Pesquisa 

Agropecuária e Serviços Técnicos, do Ministério do Desenvolvimento da Agricultura, 

Água e Irrigação do Malaui e o Instituto do Algodão de Moçambique como 

coexecutoras. A iniciativa, orçada inicialmente em US$ 10.134.350,00, dos quais 

US$ 3,14 milhões correspondem ao desembolso financeiro da ABC, e com vigência 

até 2018, visa contribuir para o aumento da competitividade do setor algodoeiro de 

Moçambique e do Malaui mediante o fortalecimento das suas capacidades 

tecnológicas, institucionais, de recursos humanos e de assistência técnica. Seus 

principais eixos de atuação são: i) a validação de sistemas de exploração da 

produção de algodão, associado a cultivos de produtos alimentares básicos; ii) o 

apoio à transferência de tecnologias adequadas às condições agronômicas e 

socioeconômicas das regiões-alvo; iii) a capacitação de pesquisadores, 

extensionistas, técnicos locais e produtores-líderes no uso e difusão de tecnologias 

de produção do algodão; iv) o aprimoramento da oferta de sementes de algodão; e 

v) a melhoria da infraestrutura das instalações. 

Em 2016, o “Projeto Regional de Fortalecimento do Setor Algodoeiro na Bacia 

do Lago Victoria” (ou Cotton Victoria) inaugurou suas atividades com três países 

parceiros: Burundi, Quênia e Tanzânia. Orçado inicialmente em US$ 13.848.814,00, 

sendo US$ 6,90 milhões de desembolso financeiro da ABC, e com vigência até 

outubro de 2020, conta com coordenação da ABC, execução da UFLA e coexecução 

do Institut des Siences Agronomique du Burundi, da Kenya Agricultural and 

Livestock Research Organization e do Lake Zone Agricultural Research & 

Development Institute. As ações do PCT estão concentradas em três componentes: 

desenvolvimento e adaptação de tecnologias voltadas à realidade local; 

transferência de tecnologia a instituições governamentais, extensionistas e líderes 

de produtores rurais; e análise da cadeia produtiva do algodão e de sua 

sustentabilidade econômico-financeira. 

4.2.1.1 O projeto “Fortalecimento tecnológico e difusão de boas práticas agrícolas 

para o algodão em países do Cotton-4 e no Togo” (2014-2016) 
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O Brasil e os países parceiros do Cotton-4 já demonstravam interesse na 

continuidade das ações de cooperação mesmo antes da conclusão do projeto 

original, ocorrida em dezembro de 2013. Em 2012, o governo brasileiro recebeu 

demanda oficial dos quatro países para um novo PCT em algodão e, a partir disso, a 

ABC informou alguns eixos para orientar os trabalhos iniciais de desenvolvimento 

conjunto de um novo projeto, a saber: (i) consolidação e difusão das capacidades 

trabalhadas na primeira fase, (ii) segurança alimentar; (iii) construção e 

equipamento, em cada país, de laboratórios de entomologia, solos e biotecnologia e 

(iv) inclusão de temas de conservação da diversidade biológica e sustentabilidade 

ambiental, visando à ampliação em larga escala das ações implementadas no 

primeiro projeto. Finalmente, a ABC apresentou a demanda de inclusão de técnicos 

togoleses nas capacitações do novo projeto, pois aquele país250 solicitara ao Brasil 

que também fosse contemplado com um PCT em algodão251. 

Após o encerramento do Cotton-4, em dezembro de 2013, foi possível à ABC, 

à Embrapa e às demais coexecutoras discutirem com maior profundidade os 

componentes do novo projeto, a partir das demandas feitas pelos países parceiros, 

da avaliação externa independente do PCT contratada via edital pela ABC e dos 

achados da avaliação interna da Embrapa. Embora aquela Agência e a Embrapa já 

tivessem conhecimento e experiência na cooperação em algodão com os quatro 

países, a entrada de um novo país, a ampliação do escopo do novo projeto e as 

carências252 existentes quando da elaboração do PCT anterior levaram a Embrapa a 

solicitar à ABC a realização de uma missão de prospecção e elaboração de projeto 

em todos os cinco países. Contudo, a ABC entendeu que as informações levantadas 

durante a execução do Cotton-4 eram suficientes para elaborar os instrumentos de 

gestão e monitoramento técnico necessários do projeto e autorizou apenas uma 

missão de uma semana ao Togo para levantamento de informações sobre a 

produção algodoeira togolesa e a estrutura de pesquisa do país (institucional e 

                                            
250  Em entrevista à autora, o Embaixador Fernando Abreu (2016, s.p.) explica: “Havia a demanda do 

Togo, havia várias demandas de cooperação do Togo, uma delas na área de agricultura e outra 
mais especificamente na área de algodão, que também é um produtor importante. Mas não era 
parte original do Cotton-4, [...] consultamos os demais países, que aceitaram, e então expandimos 
ao Togo.” 

251  Mensagem Oficial 00028. Para SRI/Embrapa em 18/01/2013. CTPD. Resposta ao Fax n. 
154/2012. Propostas para segunda fase do projeto de algodão no C-4. 

252  A título de exemplo, pode-se citar a ausência de linha de base, matriz lógica e análise 
socioeconômica como carências importantes. 
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física)253. Desta forma, o documento de projeto foi elaborado sem a necessária 

coleta de dados, sobretudo os socioeconômicos, ligados às regiões produtoras do 

interior dos países que seriam alvo de intervenção do Cotton-4+Togo, por meio das 

Unidades Comunitárias de Aprendizagem (UCAs), instaladas no âmbito dos 

produtores254. 

Deve-se mencionar, ainda, que a proposta de projeto para continuidade da 

cooperação em algodão foi a primeira da CSS-D brasileira a levar em conta o então 

recém-publicado Manual da Gestão da Cooperação Sul-Sul (2013), da ABC, que 

passou a nortear a elaboração, o monitoramento e a avaliação de PCTs 

brasileiros255. Essa mudança gerou uma curva de aprendizado, a partir de 

importantes discussões entre ABC e Embrapa, e a nova proposta foi apresentada 

aos países para análise e sugestões, parcialmente finalizada em julho de 2014. 

Naquela reunião, realizada em Lomé, Togo, solicitou-se aos países informações e 

dados para elaboração da matriz lógica e linha de base do projeto, revisão do 

orçamento, bem como comentários e validação dos sete resultados propostos. 

O trabalho de consolidação dos comentários e sugestões dos países, bem 

como uma nova rodada de validação entre todos os países, ocupou os quatro meses 

seguintes e o PCT foi assinado em dezembro de 2014 (código SAIC/Embrapa: 

10200.14/0163-7 e código ABC: BRA/12/002-S005). A versão final do documento de 

projeto não teve matriz lógica, devido à impossibilidade de se conseguir os dados e 

informações necessários tempestivamente, e contou com orçamento global de 

US$8.837.098,00, sendo US$ 4,6 milhões de responsabilidade da ABC256. Além das 

seis instituições partícipes do projeto original (ABC, Embrapa, INRAB, INERA, 

ITRAD e IER), o Cotton-4+Togo contou também com o Instituto Togolês de Pesquisa 

                                            
253  A missão ocorreu imediatamente antes da reunião de análise do documento de projeto do C-

4+Togo, em julho de 2014. 

254  O Cotton-4 original não realizou intervenções no âmbito de produtores locais, ficando os 
experimentos restritos às Unidades Demonstrativas dentro das Estações Experimentais das 
instituições de pesquisa parceiras (INRAB, INERA, ITRAD e IER). 

255  Enquanto practitioner da CSS, a autora notou relativa falta de padrão na adoção do Manual pela 
ABC. Percebeu-se que, principalmente nos primeiros anos após seu lançamento, algumas 
Coordenações Gerais da Agência utilizavam o Manual integralmente, outras, parcialmente, e 
algumas, ainda, não o utilizavam. No caso dos projetos-país de algodão em parceria com a FAO, 
por exemplo, os modelos de projeto utilizados são da FAO e não os do governo brasileiro. 

256 O orçamento inicial não previa a contratação de obras de engenharia e a aquisição de máquinas e 
equipamentos necessários para a revitalização de infraestruturas nos cinco países. Por orientação 
da ABC, esses valores seriam incluídos a posteriori, após realização de missão diagnóstica de 
infraestruturas, por meio de revisão substantiva do projeto.  
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Agronômica (ITRA) como coexecutora. Seus objetivos são: adaptar tecnologias 

competitivas para o cultivo do algodão em pequenas propriedades no Benim, no 

Burquina Faso, no Chade, no Mali e no Togo e reforçar as capacidades das 

instituições coexecutoras para o desenvolvimento de soluções tecnológicas 

adequadas ao setor produtivo algodoeiro dos países parceiros257. O projeto foi 

estruturado na lógica de resultados, produtos e atividades. Conforme o Quadro 7, o 

projeto Cotton-4+Togo teve 32 produtos, distribuídos em sete resultados: 

 

Quadro 7 – Resultados e produtos esperados do Projeto Cotton-4+Togo (2014-2018) 

Resultados e produtos esperados do Projeto Cotton-4+Togo (2014-2018) 

R1 - Capacidades reforçadas 
nas instituições coexecutoras 
para coletar, armazenar, 
conservar e multiplicar 
recursos genéticos do 
algodão. 

PRODUTOS 

1.1: Relatório de diagnóstico elaborado sobre as necessidades 
de infraestrutura e de equipamentos para o Banco Regional de 
Conservação de Recursos Genéticos do Algodão (BRCRG-A) e 
para os bancos nacionais de germoplasma (BNGs) de algodão.  

1.2: Banco Regional de Conservação de Recursos Genéticos do 
Algodão operativo no Mali. 

1.3: Cinco bancos ativos de germoplasma de algodão 
revitalizados no Benim, no Burquina Faso, no Mali, no Chade e 
no Togo. 

1.4: Duas capacitações realizadas em coleta, caracterização, 
multiplicação e conservação de germoplasma, destinadas a 
pesquisadores de cada país parceiro 

1.5: Cinco capacitações realizadas sobre produção, qualidade e 
conservação de sementes de algodão, destinadas a 
pesquisadores, extensionistas e produtores líderes. 

R2 - Capacidades de 
extensionistas e produtores 
líderes reforçadas para 
difundir as técnicas contidas 
do Manual de Boas Práticas 
Agrícolas sobre o Algodoeiro. 

2.1: Quinze Unidades Comunitárias de Aprendizagem (UCAs) 
definidas e implantadas nos países parceiros.  

2.2: Vinte capacitações realizadas sobre o uso das técnicas 
contidas no Manual de Boas Práticas Agrícolas sobre o 
Algodoeiro, destinadas à extensionistas.  

2.3: Cinco unidades móveis de capacitação e de transferência 
de tecnologia (TT) instaladas e operativas nas estações 
experimentais dos países parceiros.  

2.4: Um Guia Tecnológico Ilustrado e materiais didáticos 
elaborados e distribuídos a extensionistas e produtores.  

R3 - Capacidades das 
instituições coexecutoras 
reforçadas para o controle 
biológico via parasitoide 
Trichogramma spp e controle 

3.1: Sistema de identificação, liberação e multiplicação de 
Parasitoides (Trichogramma spp) implantado em cada país 
parceiro.  

3.2: Quinze capacitações realizadas sobre liberação inundativa 
do parasitoide Trichogramma spp em áreas de produção de 

                                            
257 Informações obtidas no documento de projeto “Fortalecimento tecnológico e difusão de boas 
práticas agrícolas para o algodão em países do Cotton-4 e no Togo”, disponibilizado pela ABC à 
autora via e-SIC. 
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de doenças do algodoeiro. algodão, destinadas a extensionistas. 

3.3: Duas capacitações realizadas, destinadas aos técnicos de 
laboratório de cada país parceiro, para que se tornem 
responsáveis pela criação dos parasitoides em laboratório.  

3.4: Três capacitações realizadas em manejo integrado de 
doenças do algodoeiro, destinadas a pesquisadores e 
extensionistas.  

R4 - Infraestruturas 
administrativa e laboratorial 
revitalizadas nas estações 
experimentais no Benim, no 
Burquina Faso, no Chade e no 
Togo para o desenvolvimento 
do setor algodoeiro. 

4.1: Relatório de diagnóstico elaborado sobre as necessidades 
de revitalização administrativa e laboratorial das estações 
experimentais do Benim, do Burquina Faso, do Chade e do 
Togo.  

4.2: Infraestruturas administrativas e de laboratórios de 
entomologia, de solos e de plantas das estações experimentais 
de Parakou, de Farako-Bâ, de Bébédjia e de Kolokopé 
revitalizadas.  

R5 - Capacidades de 
pesquisadores, 
extensionistas e produtores 
líderes reforçadas para a 
utilização de sistemas de 
cultura sustentáveis à base 
do algodão. 

5.1: Sistemas de produção com base no algodoeiro definidos e 
validados e integrado a culturas alimentares. 

5.2: Novecentos quilogramas de sementes de espécies de 
cobertura para fornecimento às Unidades de Aprendizagem e 
Unidades Comunitárias de Aprendizagem produzidos e 
disponibilizados.  

5.3: Cinco Unidades de Aprendizagem (UAs) definidas, 
instaladas e operativas nas Estações Experimentais das 
instituições coexecutoras.  

5.4: Uma capacitação realizada sobre metodologias de análises 
laboratoriais de solos e de plantas, destinada a técnicos de 
laboratório de solos e de plantas.  

5.5: Dez capacitações realizadas em coleta e interpretação de 
análises de solos e de plantas, destinadas a extensionistas e 
produtores líderes.  

5.6: Uma capacitação realizada em temas correlatos a sistemas 
de plantio direto de algodão integrado às culturas alimentares, 
destinada a pesquisadores e extensionistas.  

R6 - Conhecimentos 
produzidos durante a primeira 
fase do Projeto Cotton-4 
transferidos à instituição 
coexecutora togolesa. 

6.1: Duas visitas técnicas de pesquisadores togoleses 
realizadas no Brasil. 

6.2: Três capacitações em plantio direto, manejo integrado de 
pragas e melhoramento genético destinadas a pesquisadores 
togoleses, ministradas pelos pesquisadores do Benim, do 
Burquina Faso, do Chade e do Mali, realizadas na Estação 
Experimental de Sotuba.  

R7 - Capacidade para gestão, 
coordenação técnica e 
avaliação participativa do 
Projeto desenvolvida e 
implementada em 
conformidade com os 
princípios de horizontalidade 
e sustentabilidade. 

7.1: Gestão técnica do projeto instalada e operativa nos países 
parceiros.  

7.2: Gestão técnica do projeto instalada e operativa no Brasil.  

7.3: Quatro Planos de Trabalho e de Orçamentos anuais 
elaborados de forma participativa e validados pelas instituições 
parceiras.  

7.4 Quatro relatórios anuais de coordenação elaborados.  

7.5: Quatro relatórios anuais de assessoria técnica local 
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elaborados.  

7.6: Quatro relatórios de progresso do projeto elaborados de 
forma participativa e validados pelas instituições coexecutoras. 

7.7: Oito Reuniões do Comitê Gestor do projeto realizadas. 

7.8: Um relatório de avaliação intermediária e um relatório de 
avaliação final do projeto elaborados de forma participativa e 
validados pelas instituições parceiras.  

7.9: Um relatório de avaliação externa do projeto elaborado. 

Fonte: a autora, 2018, a partir do documento de projeto do Cotton-4+Togo. 

 

Pode-se perceber, então, o alto grau de complexidade e de ambição do novo 

projeto, que pretendia realizar obras de engenharia e arquitetura em cinco países, 

aquisição e instalação de bens e equipamentos, alguns com alto grau de 

especificidade, e estabelecer cinco UCAs em cada país, trabalhando com a 

transferência de tecnologia e extensão rural no nível do produtor. Em entrevista à 

autora, o então coordenador técnico do projeto258, José Di Stefano, afirmou que o 

projeto não era ambicioso, mas sim um projeto normal da CSS brasileira. Porém, 

para que ele pudesse ser bem-sucedido, as instituições parceiras deveriam se ver e 

serem vistas como os verdadeiros “donos” do projeto, envolvendo também os 

produtores locais, para que todos se sentissem responsáveis pela iniciativa e por 

seus resultados. 

O primeiro ano de execução do projeto, 2015, foi dedicado à realização de 

diagnósticos de infraestruturas físicas e laboratoriais dos cinco países, visando à 

revitalização ou construção de laboratórios de entomologia, solos e plantas, bancos 

ativos de germoplasma (BAGs) e do Banco Regional de Conservação de Recursos 

Genéticos do Algodão. A Embrapa formou uma equipe de 11 profissionais, incluindo 

engenheiros e arquitetos, para elaborar o diagnóstico. Foram realizadas duas 

missões aos cinco países, além de diversas reuniões de planejamento e devolutiva 

junto à ABC. A partir do levantamento feito por meio de visitas técnicas, fotos e 

entrevistas com representantes das instituições parceiras, a Embrapa apresentou, 

em junho de 2016, o relatório de diagnóstico finalizado, para que se pudesse discuti-

                                            
258  Di Stefano coordenou o Cotton-4+Togo de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, quando assumiu 

novas atribuições junto à Embrapa Algodão, em Campina Grande-PB. A partir de 2017, a SRI 
passou a desempenhar parte das funções do coordenador técnico, por meio do analista Rodolfo 
Osorio de Oliveira. 
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lo na segunda reunião do Comitê Gestor do projeto259. O relatório abordou o 

diagnóstico por país, considerando quatro eixos: melhoramento genético, BAGs, 

solos e entomologia. Ainda, apresentou os Termos de Referência para contratação 

de projetos de engenharia e arquitetura, layouts dos laboratórios, planos de 

necessidades para laboratórios de entomologia e BAGs e planilha com estimativa do 

custo das obras: US$ 2.857.000,00260. Adicionando-se os custos com aquisição e 

instalação de bens e equipamentos, o valor total chegaria a, aproximadamente, 

US$ 5 milhões261. 

Além do diagnóstico de infraestruturas, o projeto também promoveu duas 

capacitações em 2015, sendo uma na área de controle biológico, ministrada pela 

Embrapa, e outra na área de boas práticas agrícolas do algodão, ofertada pelo IER. 

Ainda naquele ano, houve visita técnica ao Brasil de pesquisadores togoleses, 

juntamente com pesquisadores dos demais países, para conhecer a estrutura da 

Embrapa, das associações estaduais de produtores de algodão e de sistemas de 

produção e para definir os protocolos agronômicos para as Unidades de 

Aprendizagem (UAs) do projeto. No ano seguinte, em abril, realizou-se a primeira 

reunião do Comitê Gestor do projeto para discussão dos avanços do projeto em 

2015, diagnóstico, revisão orçamentária e planejamento das próximas atividades, 

considerando-se o início do calendário agrícola nos países em maio. Ademais, foram 

feitas missões de acompanhamento in loco pelo Coordenador Técnico262 e deu-se 

continuidade aos treinamentos, com a realização de três capacitações, todas no 

Mali, e de Dias de Campo em todos os países.  

Apesar da previsão de realizar um grande número de atividades e com 

objetivo de ir além de pesquisadores e extensionistas como público-alvo e chegar 

até os produtores locais, o projeto Cotton-4+Togo, em seus dois primeiros anos de 

                                            
259  Realizada em maio de 2017, em Cotonou, no Benim. 

260  Informações obtidas no documento “Relatório de Diagnóstico - Necessidades administrativas e de 
infraestrutura laboratorial das Estações Experimentais dos países do C-4 e Togo. Produtos 1.1 e 
4.1.”, disponibilizado pela ABC à autora, via e-SIC. 

261  Em entrevista à autora, o Coordenador-Geral de África, Ásia e Oceania da ABC, Nelci Caixeta, 
reforçou que a revisão orçamentária do projeto, para inclusão de recursos destinados à execução 
de obras nos cinco países dependia, à época, da liberação do restante dos recursos provenientes 
do contencioso do algodão junto ao IBA, por meio da prorrogação do projeto “guarda-chuva” com 
o PNUD e do respectivo aporte adicional de recursos (CAIXETA, 2017). 

262  Diferentemente do primeiro projeto, este não contou com Coordenador residente em um dos 
países parceiros. O Coordenador Técnico residia no Brasil e realizava missões periódicas aos 
países. 
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execução, que correspondem à metade inicial de sua vigência original, realizou 

atividades bastante semelhantes àquelas do primeiro, com ênfase em capacitações, 

Dias de Campo, implantação de UAs (em estações experimentais) e UCAs (em 

propriedades de produtores) e realização de diagnósticos de infraestruturas. 

Relativamente à aplicação dos princípios da CSS brasileira, a tendência observada 

no projeto Cotton-4 manteve-se. A entrada de um novo país na iniciativa regional, 

embora de caráter político e não técnico, não alterou a percepção geral dos 

princípios da cooperação sul-sul brasileira, com destaque para os princípios de 

diplomacia solidária, atuação em resposta a demandas e desvinculação de 

interesses comerciais, como mostra o gráfico abaixo: 

 

Figura 17 – Aplicação dos princípios da cooperação sul-sul brasileira na visão dos pontos 
focais 

 

Fonte: a autora, 2018, a partir das entrevistas semiestruturadas. 

 

Um dos grandes desafios concernentes à cooperação internacional para o 

desenvolvimento é o da sustentabilidade dos resultados, isto é, a continuidade das 

ações após findo o projeto e saída do país doador (no caso da CNS) ou do país 

parceiro (no caso da CSS). No caso do projeto Cotton-4+Togo, apesar das 

dificuldades encontradas na elaboração do projeto e em seu arranque inicial, todos 

os pontos focais das instituições coexecutoras mostraram-se otimistas quanto à 

continuidade de tecnologias e de técnicas trazidas originalmente pelo projeto, em 

especial a de Sistema de Plantio Direto (SPD). Ou seja, para os pesquisadores 

africanos envolvidos, o projeto é considerado bem-sucedido principalmente pelo seu 

aspecto tecnológico, e não propriamente pelo político. 

Benim: 
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Sim. Estas são tecnologias que adotamos, as quais aceitamos facilmente. E 
as unidades de trabalho [UCAs] serão duplicadas em todos os lugares no 
Benim, por isso estarão muito próximas da maioria dos usuários. A 
sustentabilidade será assegurada. (HOUGNI, 2017, s.p.). 

Burquina Faso: 

Para o projeto, o que estamos desenvolvendo atualmente terá impactos no 
futuro, porque o processo é construtivo com todos. Nós construímos com 
nossos técnicos e produtores. Vai depender, agora, da nossa capacidade 
de convencer todo o sistema que estamos desenvolvendo. Quando você 
fala em plantar em plantio direto sem falar de raiz, o produtor não está 
convencido, mas quando cavamos e mostramos as raízes, ele acha 
interessante. Ele será capaz de adaptar o sistema à sua maneira; como ele 
pode utilizar o SPD, como fazê-lo em seu sistema para ter ganhos 
(COULIBALY; NAITORMBAIDE, 2017, s.p.). 

Chade: 

Sim, acho que o que vimos aqui é que o projeto nos deu algum impulso. 
Você viu, por exemplo, que algumas das atividades que foram realizadas no 
Chade não foram planejadas no projeto, mas, em certo momento, pensou-
se que era uma oportunidade para melhor usar os recursos. [...] Este projeto 
dá algum impulso, cabe a nós mesmos sermos capazes de desenvolver 
oportunidades locais também. (COULIBALY; NAITORMBAIDE, 2017, s.p.). 

Mali: 

Sem dúvida, pelo menos para o Mali. Este é o caso do SPD, que convenceu 
a todos aqui e o uso de variedades do Brasil, em que encontramos 
qualidades muito interessantes (YATTARA, 2017, s.p.). 

Togo: 

Direi que a vantagem é que a tecnologia não diz respeito a um único 
componente. Diz respeito a todo o sistema de produção. Então, se as 
pessoas adotarem, isso se torna uma prática comum. Quando isso se torna 
uma prática comum, afeta a produção e as pessoas não desistem. Alguns 
de nossos produtores já estão semeando em plantio direto. Mas a fraqueza 
da tecnologia deles é que não têm a planta de cobertura para melhorar o 
solo. Agora que esta tecnologia [brasileira] melhora esta parte, só pode ser 
um resultado, será uma melhoria. Eles vão encontrar o interesse porque 
reduz as tarefas de trabalho [lavra da terra] (AKANTETOU; AYEVA, 2017, 
s.p.). 
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4.2.2 O projeto “Fortalecimento do Setor Algodoeiro por meio da Cooperação Sul-

Sul”: parceria ABC-FAO para desenvolvimento de projetos trilaterais na 

América do Sul e Caribe 

A iniciativa implementada com a FAO foi negociada e assinada em 2012, com 

duração inicial prevista de seis anos, até outubro de 2018 (código 

GCP/RLA/199/BRA). Seu objetivo é o de contribuir, por meio da CSS-D, para o 

desenvolvimento sustentável do setor algodoeiro e da agricultura familiar nos países 

membros ou associados do Mercosul e no Haiti. O trabalho desenvolve-se sobre 

dois grandes eixos: sistemas de produção sustentáveis e fortalecimento das 

capacidades institucionais dos parceiros. Orçado inicialmente em US$ 14,40 

milhões, o projeto desenvolve mecanismos de prospecção, execução e avaliação de 

subprojetos, ou projetos-país, e atividades de cooperação técnica Sul-Sul triangular 

a serem implementados em parceria com países em desenvolvimento. Entre 2014 e 

2016, Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Haiti, Paraguai e Peru formalizaram 

demanda para integrarem o projeto GCP/RLA/199/BRA. Todos, com exceção de 

Argentina e Haiti, celebraram projetos com ABC e FAO até final de 2016, sendo que 

os projetos-país Colômbia, Paraguai e Peru263 tiveram a Embrapa como uma das 

instituições executoras brasileiras264. 

Diferentemente do projeto “guarda-chuva” com o PNUD, a iniciativa com a 

FAO possui um escritório regional de coordenação, localizado em Santiago, na FAO-

Chile, que conta com equipe de consultores contratados pela FAO especificamente 

para o programa de algodão. Essa equipe, liderada por uma coordenadora regional, 

é responsável pela coordenação de todos os projetos-país, juntamente com a ABC; 

ademais, a FAO contrata consultores para a realização de diagnósticos e 

prospecção, que apresentam seus achados às instituições brasileiras, encarregadas 

                                            
263  São eles: “Apoio ao fortalecimento do setor algodoeiro colombiano através da melhoria da 

competitividade dos sistemas de produção da agricultura familiar” (2016-2018), “Fortalecimento 
dos sistemas de produção de algodão na agricultura familiar do Paraguai” (2014-2018) e “Apoio ao 
fortalecimento do setor algodoeiro peruano mediante a melhoria da competitividade dos sistemas 
de produção da agricultura familiar” (2014-2016). 

264  Além da Embrapa, os projetos contaram também com a Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural da Paraíba (Emater-PB), a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (ASBRAER) e a Secretaria Nacional de Economia Solidária 
(Senaes) como executoras brasileiras. 
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da execução propriamente dita. Aí reside a diferença mais importante entre os 

projetos desenvolvidos no âmbito bilateral ou regional na África e o de cooperação 

trilateral com organismos internacionais: compartilhar não somente a governança, 

mas também o protagonismo. Em entrevista à autora, Cecilia Malaguti do Prado, 

Coordenadora-Geral de Cooperação Sul-Sul Trilateral com Organismos 

Internacionais, expõe: 

Na cooperação trilateral, parte-se desse pressuposto de que o Brasil vai 
tanto financiar como também compartilhar o seu conhecimento técnico. E 
isso gerou, realmente, uma inovação para o organismo internacional, em 
que no seu início, hoje aqui com a América Latina, a gente está numa 
situação muito mais confortável de entendimento do que significa isso, do 
que em situações de cooperação trilateral na África. 

[...] Temos dificuldade justamente na governança em si, [embora] hoje em 
dia seja muito mais fácil, eu acho que já está mais consolidado [...] esse 
novo modelo de desenvolver cooperação, então já há uma abertura para a 
gente sentar e juntos definirmos o que a gente vai fazer, do que na questão 
do protagonismo, que eu acho que a gente já avançou muito, de que 
maneira a gente vai combinar. Principalmente em organismos 
especializados, como a FAO, por exemplo no algodão, vis-à-vis a 
capacidade técnica da instituição brasileira que está atuando naquele 
projeto (PRADO, 2016, s.p.). 

Não se pode desconsiderar o contexto político em que o projeto com a FAO 

está inserido: o brasileiro José Graziano ocupa, desde 2012 (com mandato previsto 

até julho de 2019), o cargo de Diretor-Geral da FAO e, assim, tem buscado ampliar a 

carteira de projetos do Brasil com essa organização, sobretudo por meio de órgãos 

como a ABC, o antigo MDA e a própria Embrapa. Além disso, a FAO caracteriza-se 

por ser um órgão especializado, ou seja, com forte viés político e técnico. Nos 

projetos trilaterais de algodão, a ABC aloca recursos financeiros diretamente na 

FAO, assim como no PNUD, porém a FAO executa a maior parte de ações e 

atividades balizada por seu próprio modus operandi (contratação de consultores, 

aquisição de equipamentos, subsídio técnico nas atividades-fim dos projetos-país, 

estímulo ao uso de determinadas técnicas agronômicas, dentre outras). Portanto, a 

FAO possui relevância não apenas política, para a coordenação da governança da 

parceria, mas também técnica, tendo influência considerável nos resultados e 

produtos esperados de cunho técnico. 
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Apesar de possuir orçamento menor265 do que o projeto ABC-PNUD, o projeto 

“guarda-chuva” com a FAO recebeu quantia considerável para o desenvolvimento de 

projetos e ações na América do Sul e Caribe. O gráfico apresentado (Figura 18) traz 

o detalhamento do orçamento previsto para o projeto GCP/RLA/199/BRA, em 

fevereiro de 2016; observa-se que quase metade do orçamento total do projeto 

(48%) destina-se às despesas do chamado projeto regional, que abrange custos do 

escritório de coordenação, contratação de consultores ad hoc, realização de eventos 

de divulgação e disseminação e aquisição de maquinário. Apesar de ainda não 

serem membros formais do programa, Argentina e Haiti já contavam com previsão 

orçamentária em 2016. 

 

Figura 18 – Estrutura do orçamento do Projeto GCP/RLA/199/BRA, em fevereiro/2016 

 

Fonte: a autora, 2018, a partir de dados fornecidos pela ABC. 

 

Semelhante aos capítulos anteriores, a Figura 19 resume os principais 

acontecimentos relativos ao contencioso do algodão nos âmbitos interno e externo e 

                                            
265  A divisão de recursos entre os dois grandes projetos reflete a importância política dos países 

africanos na questão do algodão, em especial o peso dos países do Cotton-4, que iniciaram a 
discussão sobre subsídios dos países desenvolvidos em 2002. 

Maquinário 
9% 
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seus desdobramentos para a agenda de Cooperação Sul-Sul do Brasil, entre 2014 a 

2016: 

 

Figura 19 – Linha do tempo dos campos de negociação comercial (tabuleiros doméstico e 
internacional) e de cooperação internacional (2014-2016) 

 

Fonte: a autora, 2018, a partir de adaptação da Figura 10 (capítulo 2). 

4.2.3 Recursos do contencioso e cooperação internacional: dificuldades de 

implementação e disputas domésticas 

Como já mencionado anteriormente, a ABC recebeu, em quatro anos, 

praticamente o que receberia em oito anos como orçamento do Governo Federal, 

em um contexto de crise econômica doméstica, cortes orçamentários na 

administração pública federal, fim do ciclo positivo das commodities no mercado 

internacional e sucessivas mudanças na chefia da pasta das Relações Exteriores, 

incluindo-se aí aquelas decorrentes do impeachment da Presidente Dilma Rousseff, 

em abril de 2016. Contudo, esses valores não poderiam ser despendidos em 

qualquer tipo de PCT: apenas naqueles diretamente relacionados à cultura 

algodoeira e naquelas atividades expressamente autorizadas pelos Memorandos de 

Entendimento de 2010 e 2014266. O Subsecretário-geral da África e do Oriente 

                                            
266  O Presidente do IBA, Haroldo Cunha, informou que os Estados Unidos contestaram inicialmente a 

questão da cooperação internacional, pois os projetos “guarda-chuva” da ABC com PNUD e FAO 
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Médio, Embaixador Fernando Abreu, em entrevista à autora, afirmou que a situação 

da CSS brasileira seria muito difícil sem os recursos do algodão (ABREU, 2016), 

considerando o decréscimo quase exponencial na atenção e no interesse à política 

externa e, consequente e mais gravemente, à cooperação nos governos de 

Rousseff267. 

Para o então Diretor da ABC (2015-2018), Embaixador João Almino, em 

termos numéricos os projetos de algodão não são os mais significativos, 

considerando a carteira total de projetos da Agência – 600 PCTs, sendo 420 de 

cooperação prestada. Em entrevista à autora, em junho de 2017, Almino relatou que, 

do ponto de vista nominal, o orçamento brasileiro para CSS não foi tão reduzido; a 

redução significativa adveio principalmente da desvalorização do real frente ao dólar 

americano. Todavia, em termos financeiros, os recursos do algodão são muito 

importantes e os projetos de algodão aportaram fundos consideráveis à carteira de 

projetos da ABC. 

Somando-se os valores dos projetos voltados para a CSS-D em algodão 

aprovados até 2016, isto é, sem contabilizar os recursos da renovação do projeto 

com o PNUD, o total foi de US$ 41,10 milhões; entretanto, a execução orçamentária, 

em outubro de 2016, correspondia a 23,4% do total (US$ 9,63 milhões). O baixo 

nível de execução foi objeto de diversas discussões no âmbito do Conselho Gestor 

do IBA e registradas em Atas, conforme a nota 247 desta tese demonstra. Esse foi 

um dos fatores que contribuiu para que, em 2016, houvesse um movimento do setor 

privado, com apoio tácito do Ministério da Agricultura, para que os 10% relativos ao 

MdE Brasil-EUA de 2014 – US$ 30 milhões – não fossem repassados para a ABC, 

conforme estipulava o MdE ABC-IBA, de 2011. Segundo alguns integrantes do setor 

privado e do MAPA, em entrevistas à autora, o acordo entre MRE e IBA para 

destinação de 10% do valor recebido para cooperação internacional nunca fora 

                                                                                                                                        
eram muito amplos. Segundo Cunha, os EUA só aprovaram os US$19 milhões iniciais para 
repasse ao PNUD após tomarem conhecimento dos subprojetos que seriam executados sob sua 
égide (Cotton-4+Togo, Cotton Shire Zambeze, Cotton Victoria e aperfeiçoamento de técnicos 
africanos). 

267  Essa situação levou Abreu a implementar medidas de cunho administrativo e financeiro visando a 
contenção de gastos. Entre elas, destacam-se: procedimentos mais eficientes na compra de 
passagens aéreas, compartilhamento de custos de projetos com países parceiros com nível de 
desenvolvimento semelhante ao Brasil e negociação de novos projetos nas áreas de prioridade 
geográfica de política externa. Segundo o Subsecretário, apenas a medida de antecipação na 
aquisição de bilhetes aéreos gerou uma economia de 40%. Outra medida, porém, de menor êxito, 
foi estimular o estabelecimento de cooperação triangular com terceiros países, em especial com 
os doadores tradicionais. 
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integralmente aceito pelo setor como um todo, apesar do apoio e da anuência do 

corpo diretivo de seus representantes. Além da baixa execução financeira, 

questionou-se o possível excesso de gasto com atividades-meio, como missões de 

prospecção e contratação de consultores268, e os reais benefícios para os países 

parceiros, pois não havia resultados concretos obtidos pelos projetos, que se 

mostravam pouco eficazes e eficientes até aquele momento (2016). 

Um elemento adicional, do ponto de vista do setor, e que favorecia seu 

questionamento, era o fato de que a mediação do segundo memorando de 

entendimento com os Estados Unidos fora liderada pelo próprio setor, em 

negociação direta com seu homólogo estadunidense. A participação do governo, por 

meio do MRE, foi secundária269. Ainda, o setor entendia que houvera um “acordo de 

cavalheiros” entre os Ministros de Estado, à época, envolvidos na questão – Blairo 

Maggi (MAPA) e José Serra (MRE) – sobre não repassar os 30 milhões ao MRE e, 

diante da conjuntura econômica difícil, o setor pretendia utilizar o valor destinado à 

cooperação internacional em projetos e ações de seu interesse direto. Naquele 

momento, parte dos cotonicultores brasileiros considerava que os recursos eram 

designados mais para a manutenção da estrutura da ABC do que para a execução 

de projetos em prol de países em desenvolvimento. Conforme um dos entrevistados 

opina: “a ABC está vivendo do dinheiro do IBA”. 

A ABC reagiu prontamente aos questionamentos do setor, por meio dos 

representantes do MRE no Conselho Gestor do IBA. Foram apresentados relatórios 

e documentos relativos à forma de cooperar do Brasil, aos resultados alcançados 

pelos projetos até então e às expectativas para a ampliação da cooperação, 

principalmente por parte dos países270 que apresentaram demanda para 

desenvolvimento de novos PCTs. Segundo a ABC, além da questão jurídica que 

respaldava o aporte adicional dos US$ 30 milhões, a forma de implementação e os 

objetivos dos projetos seguiam tanto os preceitos da CSS brasileira quanto aqueles 

                                            
268  Houve menção particular às propostas de projetos trilaterais, em parceria com a FAO, o PMA e a 

OIT e o uso político dos recursos para atender os interesses do governo e dos organismos 
internacionais. 

269  Deve-se destacar que o MdE de 2014 também previa recursos para cooperação internacional e o 
MdE ABC-IBA permanecia válido. Portanto, do ponto de vista jurídico, a ABC tinha o direito de 
receber os 30 milhões adicionais. 

270  Em 2016, Angola, Benim (tema: classificação de fibras), Mali (tema: gestão de solos), 
Moçambique e Zimbábue apresentaram demanda ao Brasil para cooperação em algodão. Os 
projetos teriam escopo menor do que as iniciativas regionais na África e também seriam 
albergados pelo projeto “guarda-chuva” com o PNUD (CAIXETA, 2017). 
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acordados com os Estados Unidos nos memorandos e os presentes no capítulo IX 

do documento “Normas de Projetos”, do IBA – em especial os de prestação de 

contas. A questão foi resolvida em alto nível, tendo envolvimento dos Ministros do 

MAPA e do MRE. A ABC teve assegurado o repasse dos US$ 30 milhões adicionais, 

ao passo que o setor teve atendida solicitação para ajustes na accountability dos 

projetos de cooperação internacional. Um dos entrevistados, vinculado ao MRE, 

resumiu assim essa disputa: “[...] foi uma luta difícil, mas uma vitória mais saborosa 

[...] porque não inventamos nada, mostramos o que realmente era, o que a gente 

vinha fazendo e eles viram que esse argumento não tinha validade”. 

4.3 Intersecção das agendas de política externa comercial e de CSS e (a falta 

de) desenvolvimento de estratégia brasileira para a CSS-D em algodão 

Após um estudo detalhado do processo do contencioso do algodão, das 

características da Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento do Brasil e das 

iniciativas resultantes da convergência entre essas duas importantes agendas de 

política exterior, é possível verificar em que medida o Brasil elaborou e implementou 

uma estratégia de CSS-D para o fortalecimento do setor algodoeiro de países em 

desenvolvimento. Mas, antes, faz-se necessário evocar brevemente o significado de 

estratégia. 

A palavra estratégia vem do grego strategia, que significa a arte do general 

(também do grego, estrategos). Inicialmente, e durante boa parte da História, o 

termo referia-se ao emprego de forças militares para atingir objetivos de guerra que, 

na definição clausewitziana, é a continuação da política por outros meios271. A partir 

do século XX, o termo estratégia passou a ser utilizado num sentido mais amplo272, 

abrangendo os mais diversos instrumentos usados para a consecução de fins 

políticos, não somente os meios militares (STURARI, 200-). A relação entre política 

                                            
271  Ver Clausewitz (2010). 

272 O termo estratégia também é largamente utilizado no meio empresarial. Para os conceitos de 
estratégia militar, nacional e empresarial, ver Bethlem (1981). Embora o alargamento do uso do 
termo estratégia seja construtivo, em especial para questões concernentes à política para além da 
guerra, há que se cuidar para não o vulgarizar. 
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(policy) e estratégia é fundamental: a primeira refere-se ao que deve ser feito, a 

segunda, ao modo como se deve fazê-lo. Ou seja, para esta tese, buscou-se 

examinar a relação entre a política de cooperação sul-sul brasileira e a estratégia de 

implementação de ações, a partir das diretrizes emanadas da primeira e da 

singularidade do caso do algodão na OMC. 

Apesar de a cooperação técnica internacional em algodão do Brasil possuir 

características singulares, fruto de um processo diferenciado de concepção, a sua 

execução foi bastante semelhante aos demais PCTs da CSS brasileira. Aqui, 

concorda-se com Burges, que considera que a cooperação do país é baseada em 

projetos isolados: “[...] a natureza responsiva das atividades coordenadas pela ABC 

significa que o fornecimento de AOD permanece baseado em projetos isolados e 

não em programas maiores que alinham vários projetos em direção a uma meta 

definida, que os membros do CAD utilizam” 273 (2014, p. 358, tradução nossa). No 

caso específico do algodão, e que pode ser generalizado para outras áreas 

temáticas, entende-se que o Brasil teria mais eficiência no uso de recursos 

(humanos, financeiros e materiais) e mais eficácia nos resultados e impactos 

alcançados caso tivesse desenvolvido um programa estratégico orientado para o 

fortalecimento do setor algodoeiro de PEDs. 

Alguns fatores, que foram demonstrados empiricamente ao longo deste 

trabalho permitem afirmar que o Brasil não elaborou e implementou uma estratégia 

estruturada para orientar suas ações em CTI algodoeira. Entre eles, destacam-se: (i) 

o baixo nível de coordenação da ABC frente às instituições executoras brasileiras 

(BERGAMASCHI; MOORE; TICKNER, 2017); (ii) a falta de priorização das 

demandas recebidas e número considerável de projetos de amplo escopo 

aprovados; e (iii) a disputa entre o setor produtivo, com respaldo do MAPA, e o MRE 

quanto à destinação dos recursos financeiros para a CSS brasileira. O então Chefe 

de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Algodão, Liv Severino274, explicita sua 

visão sobre a falta de clareza que as disputas narrativas entre as burocracias do 

MRE e MAPA impõem à Embrapa: 

                                            
273 No original: “[…] the responsive nature of ABC-coordinated activities means that ODA provision 

remains on an isolated project basis, not the larger programme basis that DAC member use to 
align multiple projects towards a defined goal.” 

274  Em fevereiro de 2018, Dr. Severino assumiu a Chefia Geral interina da Unidade. 
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Dentro da Embrapa isso chega de forma totalmente difusa, isso não chega 
de uma forma estruturada em um direcionamento claro do que deve ou não 
deve fazer. Agora, a minha opinião é que isso reflete justamente a falta 
de estratégia e de discussão clara do que a gente está fazendo com 
essa cooperação internacional (SEVERINO, 2017, grifo nosso). 

Considerando que os atores participantes da formulação da PE brasileira 

participam em momentos distintos do processo e possuem graus distintos de 

participação e influência (MILANI; PINHEIRO, 2017), o desenvolvimento de uma 

estratégia para a CSS-D em algodão seria o locus em que o Itamaraty exerceria (e 

exercitaria) a coordenação de preferências dos diversos atores, mediando as 

disputas interburocráticas e destas com grupos de interesse. Portanto, o Palácio dos 

Arcos teria fortalecido seu papel de coordenação em política exterior. Além de se 

evitar o desgaste entre as burocracias envolvidas e o setor algodoeiro e entre as 

instituições implementadoras, o desenvolvimento conjunto de uma estratégia, sob 

liderança do MRE, contribuiria para a execução de projetos de cooperação técnica 

mais robustos e exequíveis, o que mitigaria os pontos (i) e (ii) supracitados. Ainda, 

conforme recordam Milani (2015) e Salomón e Pinheiro (2013), a cooperação 

internacional, enquanto instrumento de política externa, também possui elementos 

de política pública. Logo, um processo construído em conjunto sobre os pilares da 

transparência e da participação de todos os stakeholders contribuiria para uma ação 

externa robusta do país no Sistema Internacional. 

Destarte, pode-se recuperar a estrutura de atuação da unidade decisória, 

apresentada no capítulo anterior, e adaptá-la ao cenário de construção de uma 

estratégia para a CSS-D brasileira em algodão. Conforme a Figura 20, a estrutura da 

unidade mantém-se idêntica até a etapa de celebração do Memorando de 

Entendimento ABC-IBA, valorizando a influência do grupo de interesse diretamente 

afetado ao tema (ABRAPA). A diferença reside na inclusão de uma etapa posterior, 

relativa aos outputs da unidade de decisão: a definição de uma estratégia para 

orientar o Programa brasileiro de CSS em algodão, etapa esta necessária e 

fundamentalmente anterior àquela de assinatura dos projetos “guarda-chuva” com 

os organismos internacionais. Essa etapa encontra-se em linhas tracejadas e 

destaca a participação dos principais atores envolvidos: governo, que detém a 

coordenação e, em última instância, a palavra final sobre a estratégia a ser definida; 

o setor privado; a sociedade civil (Academia, ONGs, think tanks) e os organismos 

internacionais parceiros do governo brasileiro na CSS. 
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O resultado dessa etapa, por sua vez, nortearia a elaboração dos projetos 

guarda-chuvas e, consequentemente, a negociação e elaboração de seus 

subprojetos275. A construção conjunta da estratégia facilitaria, também, a 

governança do programa em todos os seus níveis: estratégico (ABC e IBA), tático 

(ABC, executoras brasileiras e organismos internacionais) e operacional (executoras 

brasileiras e coexecutoras estrangeiras). 

 

Figura 20 –  Uso de recursos do contencioso DS267 com cooperação técnica internacional: 
estrutura de atuação da unidade decisória (grupo) considerando-se uma 
estratégia de CSS (cenário) 

 

Fonte: a autora, adaptado de Hermann (2001). 

 

Finalmente, quais são as relações existentes entre a política externa 

comercial brasileira, a política de Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento do 

Brasil e seus atores? Como elas influenciaram os desdobramentos (da falta) de uma 

                                            
275 Em entrevista à autora, o então Chefe de P&D da Embrapa Algodão destacou que existe potencial 

para se cooperar em C&T com países em desenvolvimento, porém, este potencial está sendo 
completamente desperdiçado pela falta de estratégia: “Por exemplo, o projeto foi estruturado para 
fazer determinadas ações que não incluem nada que seja relacionado à gente tentar fazer uma 
parceria, tentar tirar algum proveito mútuo com esses países. Então, ele foi estruturado para fazer 
as coisas totalmente diferentes. O momento de pensar nessa estratégia seria na elaboração 
desses projetos, depois que a gente passou a gente fica preso a executar o projeto, e como a 
gente não pensou nisso antes, perdemos a oportunidade” (SEVERINO, 2017, s.p.). A fala do Dr. 
Severino reflete, de certa maneira, a ausência de uma estratégia para a CSS brasileira como um 
todo e não apenas aquela ligada ao algodão. Essa questão será aprofundada na conclusão do 
trabalho. 
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estratégia brasileira de CSS-D em algodão? Com essas questões de fundo, a seção 

final retomará a atuação brasileira no âmbito sistêmico e multilateral e a participação 

de diversos atores e burocracias domésticos no processo decisório da PEB para 

averiguar como elas influenciaram a evolução e as especificidades da CSS-D 

brasileira, variável dependente da pesquisa. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente tese foi concebida e desenvolvida com o propósito de analisar a 

Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento do Brasil (CSS-D) e suas 

especificidades, e analisar em que medida a convergência das agendas comercial e 

de cooperação internacional fora concebida ex ante como estratégia da PE brasileira 

ou se essa intersecção ocorreu de forma não planejada, a partir da prática das 

negociações. Ademais, almejou verificar se a inédita convergência dessas agendas 

provocou a elaboração de uma estratégia específica para a CSS do governo 

brasileiro. Buscou, também, compreender e destrinchar o processo decisório em 

política exterior, observando-se tanto o contexto sistêmico, por meio dos 

desdobramentos ocorridos no âmbito da Organização Mundial do Comércio, quanto 

o doméstico e seus diferentes atores: ministérios, grupos de interesse e instituições 

públicas envolvidas no contencioso do algodão DS267 e na cooperação 

internacional. Para tanto, foram examinados dois projetos de cooperação técnica 

executados em parceria com os países do grupo C-4 (Benim, Burquina Faso, Chade 

e Mali) e o Togo: Cotton-4 (2009-2013) e Cotton-4+Togo (2014-2018), a partir de 

fontes primárias e secundárias, coleta de dados e entrevistas com diversos atores 

envolvidos nas agendas comercial e de CSS-D. 

Foram adotadas duas variáveis independentes, duas variáveis intervenientes 

e uma variável dependente, a partir de fatores sistêmicos e domésticos, conforme a 

Figura 21 demonstra. A primeira variável independente refere-se ao ambiente 

sistêmico (VIndSis) – efeito do SI assimétrico sobre Estados emergentes – e atua 

sobre a variável dependente (VDep) por meio da variável interveniente sistêmica 

(VIntervSis) – atuação brasileira no âmbito da Organização Mundial do Comércio. A 

segunda variável independente refere-se ao ambiente doméstico (VIndDom) – 

pluralização crescente dos atores domésticos276 e diversificação das agendas de 

política externa brasileira – podendo também agir sobre a variável dependente por 

meio da variável interveniente doméstica (VIntervDom) – impactos potenciais do 

fortalecimento do setor algodoeiro de outros países para o Brasil. 

                                            
276 Refere-se à maior incidência de diversos ministérios, agências governamentais, sociedade civil e 

academia nas discussões relativas à formulação das agendas da política exterior do Brasil. 
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As quatro variáveis apresentadas atuam sobre a VDep desta pesquisa: 

evolução e especificidades277 da Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento do 

Brasil, considerando que o país passou de recipiendário de ajuda externa, no final 

da década de 1980, para, simultaneamente, país prestador e recebedor de 

cooperação, em meados dos anos 2000. A Figura 21 resume as principais 

variáveis278 desta pesquisa e suas inter-relações: 

 

Figura 21 – Variáveis de pesquisa e suas inter-relações 

 

Fonte: a autora, 2014. 

                                            
277 Segundo o discurso oficial do governo brasileiro, a Cooperação Técnica Sul-Sul do Brasil é 

considerada um “intercâmbio horizontal de conhecimentos e experiências originados nos países 
em desenvolvimento cooperantes. [...] As bases da cooperação técnica Sul-Sul são o desenho, a 
implementação técnica e a gestão compartilhadas de projetos e ações, concretizadas graças ao 
envolvimento direto e ativo das instituições cooperantes do Brasil e do(s) país(es) parceiro(s) 
desde a fase de planejamento até o acompanhamento e avaliação de resultados.” (BRASIL, 
2013b, p. 6). 

278 O peso de cada variável e a mensuração exata de sua força explicativa nunca foram objetivos 
desta tese, de natureza qualitativa, conforme seção Notas Metodológicas deste trabalho. 
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A principal contribuição desta pesquisa reside na análise crítica e detalhada 

do processo de tomada de decisão nas agendas de política exterior do Brasil; mais 

do que uma preocupação com os resultados obtidos pela PE (MILANI; PINHEIRO, 

2017), seu principal objetivo é esmiuçar as interações, relações, barganhas e 

conflitos entre os principais atores domésticos que participam da formulação das 

agendas de política externa e, consequentemente, influenciam o posicionamento do 

país no Sistema Internacional. Ou seja, analisaram-se os motivos, os interesses e as 

capacidades de influência dos diversos atores envolvidos nos processos de policy 

making e decision making para então compreender as decisões e ações de política 

externa realizadas. 

Este trabalho advoga e contribui para o entendimento da política externa 

como política pública, ainda que uma política pública particular, ou sui generis (HILL, 

2003a; MILANI, 2015), conforme visto no primeiro capítulo. Os efeitos distributivos 

da PE são claros ao se analisar o contencioso do algodão, seus desdobramentos 

para o setor produtivo e, principalmente, o conflito que emergiu entre o Itamaraty e o 

setor privado quanto ao uso dos recursos de compensação para a cooperação 

internacional. O MRE vem ocupando, desde a redemocratização, cada vez mais o 

papel de coordenador e sistematizador da política exterior, o que reforça a natureza 

pública da PE: maior participação e transparência nas decisões tomadas. Aqui, 

concorda-se com Oliveira quanto à necessidade de se considerar um modelo híbrido 

na formulação da PE, que considere seus aspectos de política pública, mas também 

os estratégicos. Este modelo deve estabelecer 

[...] novos padrões de relacionamentos entre as estruturas burocráticas do 
Estado, o Poder Legislativo e grupos de interesse empresariais, intelectuais, 
sociais, etc. Seria necessário o aprofundamento e a criação de novas 
instituições domésticas democráticas, além das já existentes, tais como 
fóruns de debates, com participação aberta aos atores nacionais 
interessados em questões internacionais. O intuito seria promover a 
interação virtuosa entre policy-makers, legisladores e grupos de interesses, 
imprimindo elevado grau de transparência ao processo de formulação da 
política externa, sem romper com a prerrogativa do Poder Executivo na 
condução das relações internacionais do Estado via MRE (OLIVEIRA, 2007, 
p. 9). 

 

Para além do entendimento da política externa como política pública, o exame 

das variáveis elencadas foi possível a partir da mobilização de três chaves de leitura 
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complementares da Análise de Política Externa: processo decisório, política 

burocrática e Jogos de Dois Níveis. A chave do processo decisório possibilitou o 

entendimento mais adequado das decisões de política exterior tomadas. O âmbito 

doméstico é importante porque é nele que as preferências são agregadas e os 

interesses nacionais, constituídos. Ademais, as consequências distributivas 

domésticas afetam a cooperação internacional (LIMA, 2000; MILNER, 1997), tese 

corroborada por esta pesquisa. A política burocrática, por sua vez, permitiu assimilar 

as inter-relações existentes entre líderes, atores burocráticos, unidade decisória, 

cultura organizacional e grupos de interesse e qual a influência de cada um desses 

grupos nas decisões tomadas em PE, influência esta que depende da força política, 

proximidade ao centro decisório, coesão interna e organização de cada um dos 

atores ou grupos de atores envolvidos. Finalmente, os Jogos de Dois Níveis 

favoreceram a análise dos tabuleiros doméstico e sistêmico, pois auxiliam na 

compreensão sobre como as limitações domésticas, os constrangimentos 

internacionais e as preferências do estadista interagem e se influenciam 

mutuamente. 

Antes de responder a principal pergunta desta pesquisa e avançar no exame 

da hipótese da tese, alguns elementos vistos ao longo dos capítulos serão 

recuperados a fim de extrair considerações que contribuirão para a melhor 

compreensão do caminho percorrido até sua conclusão. Os elementos estão 

divididos em blocos temáticos, a saber: (i) Sistema Multilateral de Comércio; (ii) 

Sistema Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento; (iii) processo 

decisório em PE: os âmbitos sistêmico e doméstico; (iv) Cooperação Sul-Sul para o 

Desenvolvimento do Brasil: especificidades, o papel de órgãos públicos brasileiros e 

estratégia de atuação e (v) desenvolvimento de estratégia para a CSS brasileira no 

setor algodoeiro (hipótese de pesquisa). 

 

I. Sistema Multilateral de Comércio (SMC) 

 

Conforme visto ao longo dos capítulos desta tese, o contencioso do algodão 

entre Brasil e Estados Unidos (DS267) foi um marco no âmbito do Sistema 

Multilateral de Comércio, por envolver dois Estados que, embora relevantes para o 

SI, são bastante assimétricos entre si. O fortalecimento do Órgão de Solução de 

Controvérsias da OMC (OSC) como estrutura de enforcement e a jurisprudência 



Conclusão   207 

 

gerada pelos diversos painéis, sobretudo a partir do final da década de 1990, 

contribuíram para reduzir a incerteza e aumentar a transparência nas negociações e 

disputas comerciais e para fundamentar a atuação do SMC em regras internacionais 

acordadas entre todos os países-membros da OMC. 

Apesar disso, o regime de implementação do OSC apresenta falhas 

importantes e necessita de aperfeiçoamento para garantir o cumprimento de suas 

deliberações. Ou seja, a OMC necessita desenvolver mecanismos que garantam a 

eficácia das decisões; em geral, as decisões tomadas pelos membros dos painéis 

são solidamente embasadas e a organização conta com um corpo técnico de 

excelência. Porém, o trabalho técnico-jurídico pode perder sua validade se não 

houver como garantir o cumprimento das determinações do OSC pelas partes e, em 

caso de não conformidade, aplicar sanções realizáveis e adequadas, independente 

das assimetrias existentes entre os membros. A questão da eficácia do Órgão de 

Solução de Controvérsias impacta negativamente a OMC como o fórum mais 

importante de negociação do comércio internacional e incentiva os países a 

buscarem alternativas, como as recentes soluções “minilaterais” (TPP, TTIP e TISA) 

e a ênfase em acordos de comércio preferenciais e bilaterais. 

No caso do contencioso do algodão, a questão da eficácia do OSC é patente. 

Mesmo após resultados favoráveis ao Brasil nos relatórios finais do Painel e do 

Órgão de Apelação (OA), obtidos em 2004 e 2005, e autorização ao Brasil para 

aplicar medidas retaliatórias (2009), incluindo a cruzada, os Estados Unidos 

cumpriram as exigências da OMC de forma gradual e limitada279. Ademais, a Farm 

Bill de 2014 introduziu um novo subsídio (STAX) relativo ao seguro agrícola e, em 

2016, o USDA, a partir de forte pressão de grupos ligados aos cotonicultores, 

concedeu um novo subsídio, de caráter temporário (“one-time only”), para cobrir os 

custos de descaroçamento do algodão com base na produção do ano anterior. 

Apesar do ainda bastante considerável apoio governamental, os produtores dos 

Estados Unidos estavam insatisfeitos com os programas de subsídios de anos 

recentes, em comparação com a história da política de apoio ao algodão no país 

(GLAUBER; SUMNER, 2016). 

                                            
279  Conforme visto no capítulo 4, a dimensão assimétrica não pode ser desconsiderada. O 

cumprimento parcial das decisões por parte dos EUA reflete sua posição como um dos Estados 
mais poderosos do Sistema Internacional. Sob este prisma, a OMC e outros fóruns multilaterais 
sempre terão eficácia limitada. 
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A partir de incentivos domésticos e sistêmicos280, o Brasil possui condições 

para dar continuidade e, quiçá aprofundar, seu potencial de liderança no SMC, 

mesmo com as dificuldades correntes enfrentadas no cenário internacional 

(indefinições da Rodada Doha) e no doméstico (incerteza quanto ao cenário político 

do país, considerando-se as eleições para o Executivo e o Legislativo federais e 

estaduais de 2018). Para tanto, é essencial que o Executivo e o MRE, em particular, 

estejam coesos em suas estratégias para poderem aprofundar o diálogo no tabuleiro 

II com outras burocracias setoriais (MAPA, Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário-SEAD, MMA, MDIC) e com diversos grupos 

de interesse da sociedade e não apenas aqueles que possuem maior poder de 

influência, como é o caso das Associações e Confederações setoriais formalmente 

constituídas. O diálogo e a consulta domésticos são essenciais para que o país logre 

construir e defender, no tabuleiro I, uma posição que seja passível de aprovação 

interna (que reflita, portanto, o consenso democrático obtido junto aos diversos 

stakeholders), coerente e sólida. 

 

II. Sistema Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento (SICD) 

 

O capítulo primeiro abordou, de maneira sucinta, a conformação do Sistema 

Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento, após a Segunda Guerra com 

a consolidação da Ajuda Oficial ao Desenvolvimento, e a importância crescente da 

cooperação entre países em desenvolvimento, principalmente a partir da década de 

1970, quando foi adotado o Plano de Ação de Buenos Aires. Apesar do forte apelo à 

questão de solidariedade, Degnbol-Martinussen e Engberg-Pedersen (2003) 

concluem que a ajuda externa (ou cooperação para o desenvolvimento) é realizada 

a partir de três grandes motivos: princípios morais e humanitários, segurança 

nacional e interesses políticos e questões econômicas e comerciais281. 

                                            
280  Os principais incentivos domésticos referem-se à relevância do agronegócio para o 

desenvolvimento e a economia brasileiros e a organização e a mobilização de um grupo de 
interesse economicamente forte e influente (cotonicultores). Os incentivos internacionais 
relacionam-se ao prestígio internacional (MORGENTHAU, 1962) e à busca pela ampliação de 
influência na agenda internacional, por meio da defesa do multilateralismo e da concertação 
política e econômica em blocos e coalizões (IBAS, BRICS, G-20, G-4 e outros). 

281 Essa tipologia pode ser considerada um amálgama dos seis tipos de ajuda externa de Morgenthau 
(1962): humanitária e de subsistência (princípio morais e humanitários); militar, de suborno e de 
prestígio (segurança nacional e interesses políticos) e de desenvolvimento econômico (questões 
econômicas e comerciais). 
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A institucionalização do SICD resultou dos interesses políticos e econômicos 

do bloco vencedor da Segunda Guerra Mundial, em especial dos Estados Unidos. 

Baseada no mote dos 3Ds – direitos humanos, descolonização e desenvolvimento –, 

a ajuda externa das décadas de 1960, 1970 e 1980 foi largamente utilizada para 

combater o crescimento do comunismo nos países latino-americanos, asiáticos e 

africanos. Com a crescente participação de países emergentes nas agendas de 

AOD a partir de fins do século XX e início do XXI, os doadores tradicionais passam a 

enfatizar a eficácia da ajuda e os conceitos de apropriação, alinhamento e 

responsabilidade mútua ganham destaque na agenda internacional. Os doadores 

emergentes, como Brasil, China, México e Turquia, por sua vez, adotam um discurso 

– que nem sempre reflete a prática – que busca enfatizar a distinção entre a CNS e 

a CSS, atribuindo a esta última um caráter de cooperação desinteressada e 

solidária. Conforme será visto adiante, ao se abordar a cooperação sul-sul brasileira, 

a cooperação internacional é um instrumento de política externa e, por isso mesmo, 

atende a interesses específicos do país prestador; interesses estes que incluem 

obter acesso facilitado a recursos naturais, formar grupos de apoio político nas 

populações dos países beneficiários (DEGNBOL-MARTINUSSEN; ENGBERG-

PEDERSEN, 2003), angariar votos e posições semelhantes e/ou favoráveis em 

fóruns multilaterais e, assim, consolidar a posição do prestador como líder regional 

ou global. 

 

III. Processo decisório em política externa: os âmbitos sistêmico e doméstico 

 

O estudo do processo decisório em política externa é bastante complexo e 

instiga o pesquisador a considerar tanto a dimensão internacional quanto a 

doméstica, já que as interações intra-Estado são tão importantes quanto aquelas 

que ocorrem no Sistema Internacional. Concorda-se com Allison e Zellikow (1999) 

quanto ao aumento da relevância da burocracia governamental e dos grupos de 

interesse e seus apoiadores (advocates) dentro do Executivo e do Legislativo, o que 

se reflete nas posições adotadas pelos Estados no contexto sistêmico. No caso da 

pesquisa em tela, a interação entre Executivo e Legislativo, sobretudo na fase de 

estudo de retaliação cruzada do contencioso; o diálogo burocrático, com 

envolvimento de diversos Ministérios e órgãos da Administração Pública indireta; e a 

influência e pressão exercida por grupos de interesse, como a ABRAPA, sobre a 



Conclusão   210 

 

unidade decisória foram determinantes na construção da posição brasileira no 

âmbito do SMC e também no bilateral, durante as negociações bilaterais para 

encerramento da disputa com os Estados Unidos. No caso da cooperação 

internacional em algodão, entretanto, conforme visto no quarto capítulo, o nível de 

interação entre o Executivo, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, com os 

demais atores implicados ou interessados na temática foi baixo282. 

Considerando-se a política burocrática e o postulado de Allison e Zellikow, 

destaca-se o aumento de influência e poder do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), sobretudo a partir de fins da década de 1980. O MAPA 

passou a se organizar para atuar, também, no apoio à internacionalização do 

agronegócio brasileiro e na formulação da política agrícola comercial externa, já que 

desde 2005 o Ministério trata, de maneira proativa, de negociações agrícolas 

internacionais. Além do aumento da relevância da burocracia governamental, o 

Brasil passou, a partir de fins da década de 1980, por um processo de liberalização 

econômica e política, denominado de integração competitiva por Lima (2000). A 

conjunção desses fatores fez com que “...a política externa, antes caracterizada por 

políticas sem (ou com baixíssimos) efeitos distributivos, tivesse que aprender a 

levar em conta os interesses setoriais, que impactaram a suposta autonomia 

relativa do Itamaraty na condução da política externa” (MILANI; PINHEIRO, 2017, p. 

283, grifo nosso)283. 

O processo decisório envolvido nas agendas de PE comercial e de 

cooperação internacional revela que, apesar do aprendizado obtido de se considerar 

os interesses setoriais, o Executivo e, especialmente, a Casa de Rio Branco, 

enquanto sistematizadora e coordenadora da política exterior brasileira, necessitam 

                                            
282 Aqui, cabe uma reflexão, que poderá ser melhor explorada em pesquisas futuras: no caso da 

agenda comercial, as constituencies domésticas estão claramente definidas, são organizadas e, 
consequentemente, possuem maior influência sobre o processo decisório. Os grupos de interesse 
(CNA, ABRAPA, CNI, FIESP etc.) organizam-se em torno do tema e demandam maior 
participação, sendo atendidos pelo Executivo – ainda que não integralmente. Em cooperação 
internacional, as constituencies brasileiras são mais difusas e não possuem o mesmo grau de 
organização e influência. Uma possível pergunta de pesquisa futura seria se a pouca abertura do 
Executivo para participação na tomada de decisão em CID decorre, também, da relativa baixa 
demanda por participação por parte da sociedade e seus grupos de interesse. 

283 No original, “[…] foreign policy, previously characterized by policies without (or with very low) 
distributional effects, had to learn to take into account sectorial interests, which impacted the 
alleged relative autonomy of Itamaraty in conducting foreign policy”. 
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ampliar e aprofundar o diálogo284 com as diversas vertentes da sociedade civil 

(organizações não-governamentais, Academia, think tanks, associações 

profissionais, sindicatos, organizações religiosas, movimentos sociais, dentre outros) 

nas agendas de política externa. 

 

IV. Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento do Brasil: especificidades, o 

papel de órgãos públicos brasileiros e estratégia de atuação 

 

A CSS-D brasileira busca diferenciar-se de outras cooperações, em especial 

da Norte-Sul, por meio da implementação de cinco princípios norteadores: 

diplomacia solidária, ausência de condicionalidades, atuação em resposta a 

demandas, desvinculação de interesses comerciais e reconhecimento da 

experiência local e adaptação da experiência brasileira. Embora o estudo dos 

projetos em algodão Cotton-4 (2009-2013) e Cotton-4+Togo (2014-2018) demonstre 

que esses princípios foram, em boa medida, respeitados e aplicados285, deve-se ter 

em mente que a Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento do país é um 

instrumento de política externa e, como tal, atende a motivações e interesses 

políticos, de desenvolvimento econômico – tanto do país parceiro quanto o seu 

próprio – e morais e humanitários (DEGNBOL-MARTINUSSEN; ENGBERG-

PEDERSEN, 2003). 

As motivações políticas da cooperação brasileira referem-se às aspirações 

brasileiras de reforçar sua posição e imagem de global player, como visto no 

capítulo 1; destarte, a CSS do Brasil é um instrumento de legitimação de sua 

participação no Sistema Internacional (DUARTE, 2013). Essa questão torna-se 

ainda mais evidente ao se verificar a intersecção que o Brasil promoveu nas 

                                            
284 O diálogo pode ser feito de maneira institucionalizada como, por exemplo, por meio da criação do 

CONPEB (ver nota 143) ou de maneira não-formalizada. Em entrevista à autora, o ex-Chanceler 
Celso Amorim reflete: “Tudo pode ser melhorado sempre. Eu não sei se essas coisas muito 
formalizadas são necessariamente melhores; pode ser que sim, pode ser que não. Durante a 
minha gestão, houve uma intensificação enorme das relações principalmente com o mundo 
acadêmico e com as ONGs. [Mas] eu não sei bem o efeito prático que teria um conselho 
[institucionalizado], agora você ouvir e ter contato permanente com os setores, isso sem dúvida. 
Então, eu acho que essa consulta com a sociedade civil é muito importante” (AMORIM, 2017). 

285 Não se pode generalizar a aplicação dos cinco princípios para a CSS brasileira como um todo. 
Alguns países, alvos particulares de interesses comercial e de investimento de empresas 
brasileiras, realizaram projetos de cooperação técnica em parceria com o Brasil em que a 
separação entre cooperação, financiamento e investimento não foi clara. Para uma visão crítica da 
cooperação brasileira, especialmente em Angola e Moçambique, ver Almeida e Kraychete (2013) e 
Garcia et al. (2013). 
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agendas comercial e de cooperação internacional, buscando angariar e manter o 

engajamento de diversos países do Sul, notadamente africanos e latino-americanos, 

com a questão do algodão e do combate a subsídios por meio da oferta de 

cooperação técnica brasileira. As motivações econômicas são mais difíceis de serem 

identificadas, porém estão relacionadas ao apoio, ainda que indireto e não 

vinculado, à internacionalização de empresas privadas brasileiras em determinados 

países; por sua vez, os fundamentos morais e humanitários balizam os programas, 

projetos e ações da cooperação brasileira e servem como “marca” de uma 

cooperação que se quer mostrar internacionalmente como solidária e distinta da 

CNS. Considerando-se todos esses aspectos, Burges conclui que a CSS brasileira 

não é tão diferente daquela praticada pelos membros do Comitê de Assistência para 

o Desenvolvimento da OCDE e afirma que “[o] que diferencia o Brasil nessa área é 

um enfoque de soft power em transferência de conhecimento e capacidade em 

resposta a solicitações específicas, em vez do excesso de projetos individuais que 

podem não refletir os desejos ou necessidades do recipiendário” (BURGES, 2014, p. 

365, tradução nossa) 286. 

Além da agricultura, as áreas de saúde, educação e formação profissional são 

as que mais se destacam na CTI brasileira. A ênfase do Brasil na transferência e 

adaptação de conhecimento e na transferência de políticas bem-sucedidas (policy 

transfer) contribui para fomentar a internacionalização de políticas públicas, ou seja, 

incentivar o aprendizado de outros países a partir de respostas concebidas no Brasil 

para situações-problema semelhantes (MILANI; LOPES, 2014). A vertente de 

transferência de políticas caracteriza-se, também, como instrumento de legitimação 

de políticas públicas domésticas (ABDENUR, 2015); portanto, a CSS-D pode atuar 

como instrumento legitimador interno (tabuleiro II) e externo (tabuleiro I) dos 

objetivos e das práticas do Estado brasileiro. 

Os resultados obtidos pela pesquisa em tela, que também refletem a visão de 

uma pesquisadora que é, ao mesmo tempo, practitioner no âmbito da Embrapa, 

permitem afirmar que a Agência Brasileira de Cooperação possui baixa capacidade 

de coordenação da cooperação sul-sul prestada pelo Brasil, pois carece de 

                                            
286 No original: “What set Brazil apart in this area is a very soft power focus on knowledge and 

capacity transfer in response to specific requests, instead of the parachuting in of individual 
projects that may not be reflective of recipient desires or needs”. 



Conclusão   213 

 

normativos que regulem a prestação dessa cooperação, de orçamento adequado287 

para manutenção das ações de CSS acordadas nos últimos 10 anos e de quadro de 

pessoal em quantidade e qualidade adequadas, com perfil e formação afetos ao 

tema de CSS-D e sua compreensão como instrumento de política externa. Além 

desses fatores, a politização da PE e a crescente consideração de interesses 

setoriais na formulação da política exterior e de suas variadas agendas, contribuem 

para a fragmentação da cooperação e o aumento da influência das instituições 

implementadoras brasileiras, como Fiocruz, Embrapa e Universidades. Conforme 

Almino (2017), em entrevista à autora, diversas agências brasileiras, como a Caixa 

Econômica Federal e a Agência Nacional de Águas, utilizam recursos próprios para 

implementação de projetos de CTI, o que naturalmente permite a esses órgãos 

maior ascendência sobre as decisões. Outrossim, a internacionalização das 

burocracias setoriais em anos recentes favoreceu relativa recorrência da prática da 

cooperação internacional independente da coordenação da ABC. 

O caso da Embrapa mostra-se particular. Embora a instituição tivesse 

condições de assumir um grande protagonismo em cooperação internacional, tanto 

técnica quanto científica288, a orientação corporativa e a forma de atuação nos 

projetos de cooperação técnica baseavam-se estritamente no papel de instituição 

executora da cooperação técnica. Pode-se inferir que isso decorre da diferenciação 

realizada entre cooperação científica e cooperação técnica e do foco institucional na 

primeira vertente de colaboração internacional. Embora o papel da ABC, enquanto 

coordenador da CSS brasileira, deva ser respeitado e fortalecido independente da 

forma de atuação de cada instituição, entende-se que a Embrapa poderia ter obtido 

ganhos institucionais e científicos caso tivesse uma atuação estratégica que 

rompesse com a visão rígida de cooperação técnica (TT) versus cooperação 

científica (PD&I). Segundo o Chefe Geral interino da Embrapa Algodão, Dr. Liv 

Severino, em entrevista à autora, 

                                            
287  Em entrevista à autora, o então Diretor da ABC, Embaixador João Almino, afirmou que é muito 

importante reforçar a cooperação em níveis orçamentários, pois o trabalho do Brasil já está 
consolidado e o país não pode ter atitude tímida na área de CID. Contudo, caso não seja possível 
fazê-lo, que se mantenha o nível atual (ALMINO, 2017). 

288 Este tema foi levantado em diversas ocasiões em reuniões de trabalho internas entre colegas da 
então SRI e colegas das Unidades Descentralizadas. Para a grande maioria dos profissionais, 
embora essa divisão fizesse sentido no âmbito administrativo, à época, nos âmbitos técnico e 
estratégico, não faz, pois não se trata de temas estanques. 
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Não existe essa divisão [entre cooperação técnica e cooperação científica]... 
não sei se a palavra é essa, mas é arrogante dizer que com os países 
pobres a gente só tem a dar e com os países ricos a gente só tem a 
receber. Não é verdade nenhum dos dois casos. Então, por isso que essa 
divisão não faz tanto sentido. A gente poderia ter uma estratégia para 
aproveitar muito bem a nossa presença. O maior exemplo que eu já vi, 
prático mesmo, palpável, é que nós passamos cinco anos trabalhando na 
África e não aproveitamos nada de aprendizado sobre a Helicoverpa289, que 
já estava lá. De repente, ela chegou aqui e a gente ficou totalmente 
descoberto. Quer dizer, não aproveitou nada, não aprendeu nada e 
poderia ter aprendido (SEVERINO, 2017, grifos nossos). 

Em 2016, a ABC elaborou um documento intitulado “Documento de estratégia 

da Agência Brasileira de Cooperação (ABC)”, que foi amplamente divulgado para 

Ministérios e demais instituições brasileiras que implementam a CSS-D brasileira, 

além de ser incluído no sítio web da Agência. Trata-se de um documento sucinto, 

que traz os princípios, as prioridades geográficas e setoriais, os meios e os 

benefícios da cooperação para o Brasil (BRASIL, 2016b) e da primeira iniciativa da 

ABC, em anos recentes, de comunicar sua forma de implementação da CTI. O 

documento indica que o Brasil possui três prioridades geográficas – América Latina, 

Caribe e África – e 13 prioridades setoriais290. Entende-se que o alto número de 

setores priorizados decorre do fato de a cooperação brasileira ser baseada tanto na 

transferência e adaptação de conhecimentos e políticas públicas domésticos quanto 

nas demandas bilaterais dos países parceiros (aspecto demand-driven da CSS 

brasileira). Das 13 prioridades indicadas, seis grandes áreas despontam e refletem a 

expertise em políticas públicas do país: (i) erradicação da fome e da pobreza; (ii) 

educação (inclusive formação profissional); (iii) agricultura e promoção da segurança 

alimentar; (iv) saúde pública; (v) redução das desigualdades sociais; e (vi) meio 

ambiente. 

                                            
289 Helicoverpa armigera é uma lagarta identificada recentemente no Brasil, mas presente há muitos 

anos na África, que surpreendeu produtores brasileiros em 2013 pelo seu poder de destruição, 
causando prejuízos, principalmente, às lavouras de milho, soja e algodão. Essa praga exótica 
entrou no Brasil naquele ano, afetou 12 estados, causou prejuízo de R$ 1,5 bilhão na safra baiana 
de algodão e levou o país a uma situação inédita de alerta fitossanitário. Naquele ano, a Embrapa, 
em atendimento à demanda do Governo Federal, desenvolveu o programa Caravana Embrapa, 
que visitou diversos estados do país entre 2013 e 2014 para divulgar ações emergenciais e o 
manejo integrado de pragas com foco na Helicoverpa (N. da A.). 

290  São elas: (i) integração econômica regional e redução das assimetrias regionais; (ii) 
desenvolvimento sustentável e inclusivo; (iii) combate a pandemias; (iv) fomento a cadeias 
produtivas; (v) agricultura e promoção da segurança alimentar; (vi) direitos humanos; (vii) 
erradicação da fome e da pobreza; (viii) redução das desigualdades sociais; (ix) segurança 
pública; (x) saúde pública; (xi) meio ambiente (inclusive recursos hídricos); (xii) defesa animal; e 
(xiii) educação (inclusive formação profissional). 



Conclusão   215 

 

Relativamente aos meios utilizados na cooperação, o documento inova ao 

oficializar a “promoção de mecanismos de participação de entes federativos 

subnacionais, de organizações da sociedade civil, da academia, do voluntariado e 

do setor produtivo privado” como um dos instrumentos específicos para a realização 

da cooperação brasileira (BRASIL, 2016b, s.p). Este ponto considera, ainda que 

parcialmente, um pleito recorrente das Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Em 

2011, diversas OSCs elaboraram e divulgaram a “Declaração de Organizações da 

Sociedade Civil Brasileira sobre a Cooperação Internacional e a Eficácia do 

Desenvolvimento: País Cooperante, Sociedade Cooperante”. No documento, as 

signatárias indicaram a necessidade da elaboração de normas favoráveis à atuação 

da sociedade civil na cooperação internacional; relativamente ao contexto brasileiro, 

a Declaração ressalta a importância de um marco legal que oriente a atuação 

governamental, mas também inclua a sociedade civil na formulação e 

implementação de uma política de cooperação participativa e coerente com as 

demandas de desenvolvimento (ABONG et al., 2011). 

Finalmente, o documento da ABC abrange 13 benefícios que a cooperação 

sul-sul pode trazer para o Brasil. Os estudos de caso examinados por esta pesquisa 

corroboram alguns dos benefícios mencionados, tais como: projeção internacional, 

visibilidade às áreas de ponta, ganhos estratégicos em foros internacionais e janelas 

de oportunidade. Entretanto, outros pontos carecem de maior reflexão, como é o 

caso da agenda positiva: “a cooperação técnica cria necessariamente uma agenda 

positiva com os países parceiros” (BRASIL, 2016b, s.p., grifo nosso). A dificuldade 

reside na qualificação “necessariamente”, considerando-se que o Brasil teve 

iniciativas de cooperação em que a falta de uma diferenciação clara entre interesses 

públicos e privados, por meio do tripé cooperação, financiamento e investimento, 

implicaram agendas negativas291. 

 

                                            
291  Um exemplo patente é o Programa de Cooperação Triangular para o Desenvolvimento Agrícola da 

Savana Tropical em Moçambique (ProSAVANA). O programa conta com a coordenação de três 
governos: japonês, por meio da JICA; brasileiro, por meio da ABC, e moçambicano, por intermédio 
do atual Ministério de Agricultura e Segurança Alimentar de Moçambique (MASA). É composto de 
três projetos, a saber: ProSAVANA-PD (Projeto de Plano Diretor), ProSAVANA-PEM (Projeto de 
Modelo de Desenvolvimento e Extensão Rural) e ProSAVANA-PI (Projeto de Investigação). À 
Embrapa, coube exclusivamente a execução técnica deste último, em parceria com o Instituto de 
Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), intitulado “Melhoria da Capacidade de Pesquisa e de 
Transferência de Tecnologia no Corredor de Nacala em Moçambique – ProSAVANA-PI”, concluído 
em 2016. 
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V. Desenvolvimento de estratégia para a CSS brasileira no setor algodoeiro 

(hipótese de pesquisa) 

 

Conforme visto na última seção do capítulo 4, o caráter singular da temática 

algodoeira nas agendas da PE brasileira ensejaria a elaboração de uma estratégia 

própria para orientar a atuação do Brasil, frente à grande disponibilidade de recursos 

financeiros para uso exclusivo em projetos cotonícolas e à crescente demanda de 

países em desenvolvimento. Ademais, o caráter inovador do primeiro projeto Cotton-

4292, que obteve bons resultados nos âmbitos político e técnico, poderia contribuir 

para a percepção da importância do estabelecimento de diretrizes que (i) 

orientassem a atuação das diversas instituições brasileiras que foram partícipes dos 

vários projetos estabelecidos desde 2014 e (ii) valorizassem, internacionalmente, a 

parceria do Brasil com outros PEDs em algodão. Todavia, o país não desenvolveu 

uma estratégia de CSS-D voltada para o fortalecimento do setor algodoeiro de 

países em desenvolvimento resultante da política externa comercial no âmbito da 

OMC e, portanto, a hipótese principal da pesquisa foi refutada. 

Alguns fatores, gerais e específicos, explicam o fato de os tomadores de 

decisão vinculados ao MRE terem optado por uma atuação puramente reativa às 

demandas dos parceiros (países, organismos internacionais, IBA e, até mesmo, das 

instituições brasileiras executoras) e aos estímulos (recursos) oriundos do linkage 

entre as agendas comercial e de CSS-D. Os fatores de ordem geral relacionam-se à 

falta de marco legal para a cooperação internacional, em especial a prestada; à 

baixa capacidade de coordenação da ABC e do MRE em CSS-D; e à pouca, ou 

nenhuma, priorização estratégica das demandas recebidas. Já os fatores 

específicos referem-se ao alto volume de recursos recebidos e disponibilizados em 

pouco tempo para a execução exclusiva de iniciativas no setor algodoeiro, o número 

limitado293 de instituições brasileiras que possuem expertise nessa cultura e a 

disputa entre o setor produtivo e o MRE quanto à destinação dos recursos 

financeiros para a CSS brasileira. No limite, pode-se inferir que a ausência de uma 

                                            
292  Essa característica foi destacada por diversos entrevistados ao diferenciá-lo das demais iniciativas 

no setor algodoeiro que se seguiram. Um dos entrevistados referiu-se ao projeto como “a coisa 
mais genuína que houve [entre os PCTs em algodão do Brasil]”. 

293  Em 2016, cinco instituições (Embrapa, UFLA, Emater-PB, ASBRAER e Senaes) eram 
responsáveis pela execução de todos os projetos em algodão do governo brasileiro. 
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estratégia para a CSS brasileira no setor algodoeiro decorre da falta de uma Política 

de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento do país. 

A pesquisa realizada apresenta lacunas que podem vir a ser exploradas 

futuramente por outras agendas de pesquisa. Algumas questões não foram mais 

bem investigadas, seja por insuficiência de tempo, seja pelo alcance das perguntas 

de pesquisa ou, ainda, pelo recorte temporal realizado para os estudos de caso. A 

falta de um exame detalhado acerca do posicionamento e das demandas da 

sociedade civil sobre a CSS-D brasileira é uma limitação importante da tese. A partir 

do posicionamento de diversas OSCs brasileiras – Associação Brasileira de 

Organizações Não Governamentais, ActionAid Brasil, Articulação Sul, Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas e outras –, e do documento de 

estratégia divulgado pela ABC em 2016 (ABONG et al., 2011; BRASIL, 2016b), é 

possível aprofundar, sob as lentes da APE, a análise do engajamento de atores da 

sociedade civil na cooperação internacional para o desenvolvimento do Brasil. 

O campo da APE possibilitou à autora navegar pelo processo de formulação e 

decisão em política exterior, bem como compreendê-lo e explicar o porquê de 

determinadas decisões terem sido tomadas em detrimento de outras, como ocorreu 

no caso da decisão de não implementar a retaliação cruzada contra os Estados 

Unidos no contexto do litígio do algodão. Porém, a incorporação de outros marcos 

teóricos, em especial daqueles advindos das Relações Internacionais, tornariam a 

análise ainda mais robusta. É o caso do Realismo Neoclássico, termo cunhado por 

Gideon Rose (1998), uma das escolas recentes de RI que contribuem para o 

desenvolvimento de uma teoria de política externa, embora seja uma teoria de 

médio alcance (“middle-range theory”). Para essa corrente, as ideias do realismo 

clássico são utilizadas juntamente com variáveis sistêmicas e domésticas na análise 

da formulação da política externa dos Estados, pois a anarquia e a polaridade 

apenas não são suficientes para explicar o comportamento dos Estados e os 

resultados (outcomes) de PE. Pode-se afirmar que essa teoria aproxima-se da APE 

na medida em que “compreender os elos entre poder e política requer um exame 

próximo dos contextos em que políticas externas são formuladas e 

implementadas”294 (ROSE, 1998, p. 147, tradução nossa). Dessa maneira, novas 

                                            
294  No original: “Understanding the links between power and policy requires close examination of the 

contexts within which foreign policies are formulated and implemented”. 
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pesquisas poderão concentrar-se em testar a capacidade explicativa do Realismo 

Neoclássico para a formulação da política externa brasileira. 

Outro ponto que carecerá de pesquisas adicionais refere-se ao 

enfraquecimento do multilateralismo como principal fórum de negociação e 

discussão comercial e, consequentemente, da eficácia das decisões provenientes do 

OSC. Tendo como base o contencioso DS267 e a mais recente Lei Agrícola 

estadunidense, que expira em 2018, a hipótese do enfraquecimento do 

multilateralismo poderá ser testada por meio da investigação sobre o grau de 

compliance dos EUA para com as normas e determinações da OMC. Uma análise 

comparativa entre países também poderá ser desenvolvida, buscando analisar se 

houve, de fato, diminuição no cumprimento de decisões multilaterais por parte de 

países-chave desde a criação da OMC. 

Relativamente ao estudo de caso do projeto Cotton-4+Togo (2014-2018), o 

recorte temporal realizado orientou a análise até 2016, ou seja, a primeira metade de 

sua vigência original. Sugere-se que pesquisas futuras avancem no exame deste 

estudo de caso, considerando toda a vigência do projeto, incluindo eventuais 

prorrogações. Essas pesquisas serão importantes, pois com maior distanciamento 

histórico será possível averiguar se o capital simbólico e a agenda positiva, 

construídos desde 2009, a partir do primeiro projeto Cotton-4, são limitados, 

mantidos ou reforçados. Outra vertente investigativa poderá analisar 

comparativamente os diversos PCTs em algodão executados no período de 2014 a 

2018, buscando extrair e consolidar as especificidades da CSS-D brasileira, em 

geral, e daquela voltada para o fortalecimento do setor algodoeiro de PEDs, em 

particular. 

À guisa de conclusão, permanecem em aberto a elaboração e a 

implementação de um marco regulatório para a CID brasileira. As discussões 

iniciaram-se ainda na gestão do Embaixador Fernando de Abreu como Diretor da 

ABC, com a elaboração de um esboço de projeto de lei (ABREU, 2016). Em 2015, 

por meio da Portaria nº 552, de 17 de setembro de 2015, o Ministro de Estado das 

Relações Exteriores determinou a criação de um Grupo de Trabalho que, dentre 

outras atribuições, seria encarregado de revisar e aperfeiçoar a proposta de projeto 

de lei sobre cooperação internacional a ser apresentado pelo MRE, apoiar sua 

negociação no Poder Executivo e sua tramitação no Poder Legislativo. No final de 

2017, a proposta de projeto de lei foi submetida para análise da Casa Civil da 
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Presidência da República (BRASIL, 2017) e, no ano seguinte, a minuta de texto legal 

foi encaminhada para análise e comentários dos ministérios setoriais envolvidos em 

ações de cooperação internacional. 

Após mais de 30 anos da criação da ABC e a ampliação em anos recentes do 

uso da cooperação como instrumento de PE, a falta de um marco regulatório que 

ampare juridicamente a prestação de cooperação internacional para outros países, 

permita a operacionalização financeira e orçamentária das iniciativas sem a 

necessidade de intermediação de organismos internacionais, estruture a carreira e 

as competências necessárias ao quadro de pessoal envolvido com CSS-D e defina 

claramente as diretrizes e linhas de atuação da cooperação brasileira constitui um 

dos dilemas de graduação que o Brasil possui (MILANI; PINHEIRO; LIMA, 2017). 

Caso o Estado brasileiro leve adiante um projeto de inserção internacional no qual a 

CSS-D seja considerada uma agenda estratégica, os estudos em cooperação 

internacional, que considerem as contribuições do campo da Análise de Política 

Externa e de teorias das Relações Internacionais, serão fundamentais para a 

compreensão e a predição das dinâmicas domésticas e sistêmicas que conformam e 

influenciam as agendas da Política Externa brasileira. De igual modo, será 

fundamental que se consolide uma comunidade epistêmica de pesquisadores, 

experts e operadores públicos dessa política – inclusive diplomatas –, pluralizando o 

campo de práticas e de saberes em matéria de Cooperação Sul-Sul para o 

Desenvolvimento. 
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APÊNDICE A – Lista de entrevistados, cronologicamente organizada295 

 

 Nome Função/Instituição 
Data da 

entrevista 

1 
Pedro de Camargo Neto 

(2) 
Secretário de Produção e Comercialização do 

MAPA (2001-2002) 
04/10/2016 

(E-mail) 

2 Marcio Portocarrero (2) Diretor Executivo da ABRAPA (2015- ) 05/10/2016 

3 Helio Tollini (2) Diretor Executivo da ABRAPA (2002-2006) 14/10/2016 

4 Scott D. Andersen (2) Advogado sócio da Sidley Austin LLP 26/10/2016 

5 
Carlos Márcio Cozendey 

(1) 
Subsecretário-geral de Assuntos Econômicos e 

Financeiros (2015-2017) 
27/10/2016 

6 
Daniela Arruda Benjamin 

(2) 
Chefe da Divisão de Contenciosos Comerciais do 

MRE (2013-2017) 
27/10/2016 

7 
Fernando José Marroni 

de Abreu (1) 
Subsecretário-geral da África e do Oriente Médio 

(2015- ) 
08/12/2016 

8 
José Geraldo Di Stefano 

(3) 
Coordenador técnico dos projetos Cotton-4 

(2009-2013) e do Cotton-4+Togo (2015) 
13/12/2016 

9 
Cecília Malaguti do 

Prado (2) 
Coordenadora-Geral de Cooperação Sul-Sul 

Trilateral com Organismos Internacionais (2012- ) 
21/12/2016 

10 Haroldo Cunha (2) Presidente do IBA (2011- ) 25/1/2017 

11 Celso Amorim (1) Ministro das Relações Exteriores (2003-2010) 30/1/2017 

12 Nelci Peres Caixeta (2) 
Coordenador Geral de África, Ásia e Oceania 

(2014- ) 
 

19/4/2017 

13 
Bazoumana KOULIBALY 

(3) 
Chefe do Programa Algodão do INERA (2013- ) 03/5/2017 

14 
Michel NAITORMBAIDE 

(3) 

Chefe do Centro Regional de Pesquisa 
Agronômica para a Zona Sudanesa e da Estação 

da Bébédjia do ITRAD (2012- ) 
03/5/2017 

15 Alexis HOUGNI (3) 
Ponto Focal do Projeto C4+Togo do INRAB 

(2014- ) 
04/5/2017 

16 
Pikassalé AKANTETOU 

(3) 
Diretor do CRA-SH/ITRA (2014- ) 04/5/2017 

17 Bassarou AYEVA (3) 
Chefe do Programa Nacional de Algodão, CRA-

SH/ITRA (2014- ) 
04/5/2017 

18 Amadou Aly YATTARA (3) Chefe do Programa Algodão do IER (1996- ) 
09/5/2017 

(E-mail) 

19 João Almino (1) Diretor da ABC (2015-2018) 26/6/2017 

20 Liv Soares Severino (2) 
Chefe de P&D da Embrapa Algodão (2015-2018); 
Chefe Geral interino da Embrapa Algodão (2018- ) 

29/8/2017 

                                            
295  Grupos de atores: (1)nível político-institucional; (2)nível estratégico-gerencial; e (3)nível operacional. 
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APÊNDICE B – Questionários para entrevistas semiestruturadas, conforme 

grupo de atores 

1) Questões para atores da Política Externa Brasileira (MRE) – nível político-

institucional 

- A CSS-D brasileira é um instrumento da política externa? Quais são seus 

objetivos? Neste caso, como desvincular diplomacia solidária, um princípio da CSS 

brasileira, de sua instrumentalidade? 

- Quais os resultados práticos da política de CSS-D do Brasil no âmbito doméstico? 

Como justificar os recursos gastos no exterior face às necessidades internas do 

país? 

- O Brasil está preparado para arcar com os custos, sejam eles simbólicos ou 

materiais, de liderança regional e do Sul? 

- Como foi feita a negociação para inclusão da cláusula relativa aos 10% dos valores 

recebidos do contencioso destinados à cooperação internacional? Por que o 

governo brasileiro decidiu alocar 10% do contencioso para cooperação 

internacional? Qual o papel do MRE nesta negociação? 

- Por que o Brasil suspendeu a aplicação das retaliações aos Estados Unidos em 

2010? O valor recebido a título de compensação financeira pelo contencioso do 

algodão – cerca de 800 milhões de dólares – foi “justo”? Ou o país ganharia mais se 

tivesse retaliado? Quais setores domésticos eram contra a retaliação? Estaria na 

agenda dos negociadores implementar um programa de cooperação nos moldes do 

que foi a posteriori implementado e, por isso, a não aplicação de retaliações? 

(habilidade de forecast and analysis dos negociadores brasileiros?) 

- Qual a sua percepção da posição do governo dos Estados Unidos a respeito da 

inclusão de uma cláusula sobre cooperação técnica internacional (CTI), que permite 

ao Brasil reforçar o seu papel como um provedor/parceiro emergente de CTI? 

- A partir da democratização do país, temos visto a pluralização de atores que 

participam da política externa brasileira. Em sua opinião, qual o papel de órgãos 

públicos brasileiros, como o MAPA e a Embrapa, na (i) formulação e (ii) 

implementação da cooperação técnica internacional e da política comercial externa 

brasileira? 
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- Existe previsão para definição e implementação do marco regulatório que ampare a 

cooperação internacional brasileira? Qual o papel da ABC no âmbito deste marco? E 

caso ele não seja implementado no médio prazo (05 anos)?  

- Em sua opinião, quais mecanismos podem ser utilizados para que o MRE 

estabeleça um canal de diálogo permanente com atores da sociedade civil (ONGs, 

empresas, universidades) no sentido de fortalecer a cooperação brasileira em 

termos técnicos e de financiamento? Como esses atores poderão participar na 

implementação, monitoramento e avaliação da cooperação brasileira? 

 

 

2) Questões para atores da Política Comercial/Contencioso do Algodão 

(ABRAPA, CGC-MRE, MAPA) – níveis político-institucional e estratégico-gerencial. 

- Qual foi o prejuízo sofrido pelo setor produtivo entre 1999-2002 (termos 

financeiros)? Qual o valor gasto pelo setor/ABRAPA com as custas do processo? 

- Pelo lado brasileiro, como ocorreram as relações entre MRE, MAPA e ABRAPA 

durante a negociação do contencioso na OMC (2002-2014)? Sem a junção dos 

setores privado e governamental, em sua opinião, qual a chance de sucesso 

brasileiro no contencioso do algodão? 

- Qual o impacto que a disputa na OMC sobre subsídios ao algodão, em que um 

país em desenvolvimento ganhou a disputa com um país desenvolvido pela primeira 

vez, pode ter sobre outros países em desenvolvimento que intencionem questionar 

subsídios da UE e/ou EUA nesse fórum multilateral? 

- Por que o Brasil suspendeu a aplicação das retaliações aos Estados Unidos em 

2010? O valor recebido a título de compensação financeira pelo contencioso do 

algodão – cerca de 800 milhões de dólares – foi “justo”? Ou o país ganharia mais se 

tivesse retaliado? Quais setores domésticos eram contra a retaliação? Estaria na 

agenda dos negociadores implementar um programa de cooperação nos moldes do 

que foi a posteriori implementado e, por isso, a não aplicação de retaliações? 

(habilidade de forecast and analysis dos negociadores brasileiros?) 

- Como foi feita a negociação para inclusão da cláusula relativa aos 10% dos valores 

recebidos do contencioso destinados à cooperação internacional? Qual o papel dos 

seguintes atores: (i) MAPA e (ii) ABRAPA vis-à-vis à possibilidade de diminuição de 

recursos para os produtores brasileiros? 
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- No longo prazo, é possível afirmar que as atividades de assistência técnica e 

construção de capacidades (apoiados por fundos do MdE) no Brasil e em outros 

países em desenvolvimento contribuirão para consolidar concorrentes no mercado 

internacional da commodity? Há alguma preocupação no governo dos EUA ou Brasil 

sobre este possível desdobramento? 

- Em 2016, os EUA passaram a oferecer um novo tipo de subsídio a seus produtores 

de algodão. Qual seria, em sua opinião, a posição que o Brasil deveria adotar? É 

possível que isso reabra as disputas no âmbito da OMC, levando a um novo 

contencioso Brasil-EUA? 

 

 

3) Questões para atores brasileiros cooperantes (ABC, Embrapa) – níveis 

estratégico-gerencial e operacional. 

- Qual o marco regulatório necessário para amparar a cooperação internacional 

brasileira? Como este contemplaria os diversos atores da cooperação brasileira 

(Congresso Nacional e partidos; ONGs e movimentos sociais; empresas; 

universidades e centros de pesquisa; ministérios e demais órgãos da administração 

pública, etc.)? 

- A cooperação técnica internacional brasileira é sustentável no médio e longo 

prazos? Qual o papel da Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) nesse 

período? 

- Qual o orçamento da ABC em 2016 (projetos e total)? Qual seria a situação da 

cooperação brasileira se não houvesse recursos do contencioso do algodão? A 

ampliação dos projetos de cooperação internacional em algodão do Brasil, a partir 

de recursos do contencioso pode ser considerada uma estratégia de “sobrevivência” 

da ABC dada a escassez de recursos do Governo Federal em geral e para a 

cooperação, em particular? 

- A partir da democratização do país, temos visto a pluralização de atores que 

participam da política externa brasileira. Em sua opinião, qual o papel de órgãos 

públicos brasileiros, como o MAPA e a Embrapa, na (i) formulação e (ii) 

implementação da cooperação técnica internacional e da política comercial externa 

brasileira? 

- Possibilidades de construção de parcerias em Ciência & Tecnologia entre 

instituições de pesquisa brasileiras e africanas: a cooperação técnica pode ser 
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efetivamente “ganha-ganha”? Quais os ganhos técnicos/institucionais vislumbrados 

para a Embrapa? 

- Caso existam, cite os seguintes aspectos referentes à elaboração e execução do 

Projeto Cotton-4 e Cotton-4+Togo (ABC e Embrapa): 

 - pontos positivos 

 - dificuldades encontradas 

 - particularidades 

 - lições aprendidas 

 

 

4) Questões para atores africanos cooperantes (INRAB, INERA, ITRAD, ITRA e 

IER) – níveis estratégico-gerencial e operacional. 

- Qual o efeito estimado (financeiro e outros) dos subsídios à produção cotonícola 

dos EUA e da UE na cultura do algodão em seu país? Considera que o 

questionamento do Brasil aos EUA, no âmbito da OMC, poderá abrir portas para 

futuros contenciosos liderados por países em desenvolvimento, contra países 

desenvolvidos, neste mesmo fórum? Ou o contencioso do algodão DS267 foi um 

evento “único”? Por quê? 

- Após o contencioso DS267, você notou se houve algum impacto/efeito real na 

produção algodoeira da África Ocidental? 

- Em sua opinião, existe(m) diferencial(is) da CSS-D brasileira frente à (i) de outros 

países emergentes (China, Índia) e (ii) de doadores tradicionais? Qual(is)? 

- Em que medida, em sua opinião, os cinco princípios da CSS-D brasileira foram 

aplicados nos projetos de cooperação em algodão na África Ocidental? 

 

Princípio 
Plenamente 

aplicado 
Parcialmente 

aplicado 
Não 

aplicado 

Diplomacia solidária    

Ausência de condicionalidades    

Atuação em resposta a demandas    

Desvinculação de interesses comerciais    

Reconhecimento da experiência local e adaptação da 
experiência brasileira 

   

 
- Caso existam, cite os seguintes aspectos referentes à elaboração e execução do 

Projeto Cotton-4 e Cotton-4+Togo (INRAB, INERA, ITRAD, ITRA e IER): 
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 - pontos positivos  

 - dificuldades encontradas 

 - particularidades 

 - lições aprendidas 

- As tecnologias adaptadas pelos projetos são passíveis de continuarem a ser 

implementadas mesmo após a finalização dos mesmos? 


