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Liberalização do Comércio: 
Padrões de Interação entre Elites Burocráticas e Atores Sociais* 

Carlos Pio† 
 
 

I. Introdução 
 
Os estudos de processos decisórios de políticas públicas no Brasil representam, para a 

maioria dos pesquisadores que os empreendem, uma necessidade quase que inevitável de 
rompimento com os principais pressupostos do paradigma democrático-pluralista da ciência 
política. Através destes estudos é possível perceber que as intervenções governamentais realizadas 
nos últimos sessenta e cinco anos - e não apenas durante os anos de governos autoritários - 
apresentaram uma dinâmica política que contraria os principais referenciais da teoria política 
norte-americana, principalmente aqueles concernentes aos instrumentos de participação política 
que assegurariam "responsiveness" e "accountability" das decisões públicas à vontade popular. 

De acordo com uma farta literatura, no Brasil o processo político - as instituições que 
garantem graus de influência dos grupos sociais sobre as decisões públicas - tem combinado uma 
série de mecanismos democráticos formais (partidos, eleições, parlamentos, etc.), cuja relevância é 
bastante discutível, a esquemas de representação direta de interesses privados junto ao aparato 
burocrático estatal, responsáveis pela grande maioria das decisões tomadas e implementadas, e 
que evitam a participação mais estreita dos atores e instituições propriamente representativos 
(formais) do sistema político. Em outras palavras, o processo decisório brasileiro segue um padrão 
burocrático, mesmo nos períodos ditos democráticos. 

Como o Brasil é considerado pelos cientistas sociais - economistas incluídos - como um 
país subdesenvolvido, nada mais tentador que identificar neste fato a interveniência da política 
("sub-desenvolvida") como variável explicativa, chegando-se mesmo a propor, como solução para 
os impasses decorrentes da baixa qualidade das demandas que chegam ao sistema político, o 
insulamento do aparato burocrático às "pressões políticas". Entretanto, se os dados agregados 
apontam para uma estrutura sócio-econômica desigual e, muitas vezes, atrasada, uma explicação 
do processo de desenvolvimento brasileiro terá que dar conta do grande salto dado pelo país nos 
últimos cinqüenta anos. E aí é que se dá a quebra de paradigma antes referida: como instituições 
políticas "subdesenvolvidas" (com um claro viés representativo excludente) foram capazes de 
operar mudanças estruturais desta grandeza se as principais abordagens do pensamento 
democrático indicam o bom funcionamento do sistema político representativo - inclusive quanto à 
qualidade das demandas políticas - como requisito para a eficácia governamental? 

São poucas as respostas possíveis à esta questão. Ou se assume que há um corte qualitativo 
que distingue a política no Brasil daquela praticada nos países desenvolvidos, o que explicaria 
porque, aqui, as instituições representativas não seriam hegemônicas; ou, em contrapartida, se 
assume que estas instituições não podem ser consideradas como modelo ideal para toda e qualquer 
realidade social, política e econômica, o que implicaria a necessidade de estudar os diversos 
padrões institucionais que poderiam proporcionar intervenções eficazes de governos democráticos. 

Numa época em que a agenda pública encontra-se repleta de propostas de reformas 
estruturais com vistas a promover intervenções governamentais mais eficazes - reformas que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*  Artigo publicado em DINIZ, Eli & S. Azevedo, Reforma do Estado e Democracia no Brasil. Brasília, 
EDUnB/ENAP, 1997. 
†	  Professor	  de	  Economia	  Política	  Internacional	  da	  UnB	  (http://carlospio.wordpress.com).	  



	   2 

trazem à tona a necessidade imperativa de cooperação entre os atores públicos e privados 
envolvidos nas mudanças -, uma avaliação do processo atual de decisão pública no Brasil 
(principalmente na formulação e na implementação de tais reformas) pode contribuir para o 
aperfeiçoamento da própria noção de democracia em países capitalistas, já que em todos eles é 
possível identificar a inoperância de algumas instituições representativas sem prejuízo do 
arcabouço democrático. Quem participa da formulação, quem toma as decisões e quem 
implementa as propostas de reforma estrutural? Quais são as características das reformas que 
dificultam ou facilitam a sua escolha e apoio políticos? Quais são os resultados (outcomes) 
esperados e efetivos de sua implementação e a que ordem de fatores se devem? Em suma, como 
um governo democrático pode operar, de maneira eficaz, mudanças na estrutura sócio-econômica 
do país, mudanças estas que afetam diferentemente - o que insere um caráter político - o grau de 
satisfação dos atores sociais envolvidos, sem redução de seu caráter representativo? 

O objetivo deste trabalho é identificar, através do estudo do processo de liberalização 
comercial brasileira iniciado em 1987, os diversos padrões de interação Estado/sociedade que se 
sucederam nesta questão, procurando relacioná-los às escolhas políticas finais (policy outputs), 
com vistas a proporcionar algumas bases para uma avaliação mais consistente do sistema político 
brasileiro pós-autoritarismo. Tendo a liberalização econômica sido a proposta de reforma 
estrutural mais eficazmente implementada, mas nem por isso aquela que apresentou os menores 
potenciais de resistência, cabe indicar quais as características de seu processo decisório que 
asseguraram sua efetiva implementação, para daí proceder a uma análise mais ampla dos efeitos 
deste padrão para a institucionalização de alguma variante de sistema democrático no Brasil. 
Desta forma, parto do suposto que a análise deste processo precisa ser feita através de um estudo 
das arenas em que atores estatais e societais interagiram, procurando identificar os diversos 
interesses envolvidos no processo decisório e seu peso sobre a decisão final. 

É importante ressaltar que as referidas arenas são habitadas por indivíduos, sejam eles 
representantes de agências públicas ou de associações de interesses. Como premissa de minha 
análise, assumo que tais indivíduos realizarão escolhas tendo em vista a consecução de seus 
interesses particulares, sendo estes interesses mais nítidos no que concerne aos atores privados: 
empresários buscam mais estímulos públicos para a redução dos riscos envolvidos no 
investimento privado e trabalhadores procuram melhorias das condições de trabalho, ganhos 
salariais e garantia de emprego, principalmente em momentos de crise econômica. Da parte dos 
atores públicos, é freqüente o recurso, na literatura especializada, à explicações baseadas nos 
chamados interesses da "carreira". No entanto, a mim me parece que, em se tratando de altos 
postos do escalão burocrático, o sentido do termo "carreira" precisa ser melhor especificado. Em 
primeiro lugar, a burocracia brasileira não se constitui numa estrutura racionalmente organizada, 
por conseguinte, os altos postos burocráticos são preenchidos por indicação da direção política, 
obedecendo a lógica do jogo político, o que significa dizer que o preenchimento destes postos 
constitui parte essencial da estratégia política do governo. Em segundo lugar, e como 
conseqüência do ponto anterior, mais importante do que os condicionantes de sua "carreira" para 
explicar as escolhas políticas dos altos burocratas, o preponderante é a sua adesão a determinadas 
linhas de ação política que o habilita a ocupar os postos-chave do governo, o que reforça a 
influência da variável ideologia na explicação das escolhas políticas. Em outras palavras, como os 
altos burocratas são recrutados segundo critérios de estratégia política e sua vinculação ao aparato 
governamental dependerá de sua adesão às prioridades do governo e não da vigência de critérios 
universais de competência profissional, premissas ideológicas condicionarão fortemente as suas 
escolhas políticas. 
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II. Estado e Representação de Interesses no Brasil 

 
Segundo a argumentação da teoria democrática contemporânea, o processo político 

democrático é aquele garantido por regras pluralistas de competição eleitoral para a formação de 
governos [cf. Schumpeter, 1943]. Ao mesmo tempo, assume-se que estas regras serviriam para 
regular as disputas entre os partidos que se compõem de indivíduos meramente interessados na 
obtenção e na manutenção do poder para a realização de seus interesses pessoais. Entretanto, 
através de um mecanismo smithiano, argumentam os teóricos pluralistas, quanto mais justa e 
competitiva for esta disputa auto-interessada maiores as garantias de que produzirá, como sub-
produto, a realização dos interesses manifestos e latentes da maioria dos eleitores, dado ser esta a 
forma mais segura de vitória eleitoral por parte dos contendores [cf. Downs, 1957]. 

A democratização dos processos de gestão pública, a partir da ampliação do sufrágio, 
apresenta como característica essencial a possibilidade de vocalização das demandas dos grupos 
sociais significativos junto ao processo decisório estatal. Através dos partidos políticos, que 
seriam encarregados da intermediação dos interesses sociais, os indivíduos e grupos teriam 
representação junto às arenas de decisão pública, com o que se pretendia tornar estas decisões 
mais legítimas aos olhos do conjunto da população. Da mesma forma, as relações entre os poderes 
constituídos - principalmente entre as esferas executiva e legislativa - apresentariam a 
possibilidade de questionamento e controle das decisões tomadas pelos centros de decisão política 
do Estado. Assim, nos regimes presidencialistas como o brasileiro, as prerrogativas de veto do 
Executivo com respeito às matérias aprovadas pelo Congresso e a necessidade de aprovação pelo 
Legislativo das matérias promulgadas pelo Executivo implicariam em maior capacidade do 
sistema político para manter controle sobre os dois requisitos das políticas públicas de uma 
maneira geral: sua eficácia e sua representatividade. 

Mas o próprio fato de hoje existirem prerrogativas legislativas à cargo do Executivo já 
sinaliza para a complexidade do processo político contemporâneo. O Executivo vem de há muito 
assumindo tarefas que, teoricamente, caberiam ao órgão eminentemente representativo, no caso o 
Congresso. Ao realizarem análise dos regimes presidencialistas, Shugart & Carey (1992) 
defendem a tese de que esta ampliação de papéis não representa usurpação de poderes do 
Legislativo pelo Executivo mas, antes, constituem delegações do Congresso, em razão do vasto 
montante de atribuições constitucionais já à cargo do Executivo. Segundo este ponto-de-vista, a 
tarefa de gestão pública exige a capacidade de delimitar os interesses públicos com um nível de 
precisão e agilidade que o trabalho legislativo não oferece. Assumindo esta tese como verdadeira, 
acredito ser possível sustentar que a transferência de atribuições para o Executivo é uma das 
causas para o enfraquecimento dos partidos e de seu papel de fiscalização das decisões, com 
efeitos evidentes sobre o grau de representatividade do sistema político. 

A transformação do Legislativo em casa ratificadora das matérias legislativas propostas 
pelo Executivo produz efeitos relevantes sobre a forma que assume a representação de interesses 
sociais no processo decisório. A vocalização das demandas passa a ser endereçada, em primeira 
instância, às arenas decisórias concentradas no aparato burocrático do Estado, na tentativa de 
influenciar as decisões nos locii em que são tomadas e não onde são ratificadas. Em conseqüência, 
a representação de interesses tende a passar ao largo dos controles propriamente democráticos, o 
que, por sua vez, enfraquece ainda mais as estruturas partidárias. Segundo Malloy, este padrão de 
ação política 

"reforça o papel político do Executivo e a tendência dos legislativos a estarem mais preocupados com 
dinâmicas de facções partidárias e patronagem do que com a formação de coalizões com a sociedade civil 
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para sustentar programas de políticas" [cf. Malloy, 1993:114, grifos meus]. 
 
Com efeito, a definição de linhas de política e, mais importante, de mudanças significativas 

na estrutura dos sistemas social, político e econômico ficam a cargo do Executivo, com todas as 
deficiências de representatividade que ele encerra. Por outro lado, é preciso ter claro que todo e 
qualquer processo político é permeado por interesses, o que só reforça a tese de que se a estrutura 
de representação de interesses sociais não for institucionalizada haverá um reforço ainda maior da 
capacidade de influência de alguns grupos em detrimento de outros, reforçando ainda mais o viés 
não-representativo do sistema político. 

Em suma, ao contrário de boa parte das análises empreendidas até aqui e que sustentam 
que as pressões políticas desvirtuam o processo de gestão pública o que defendo é que o 
insulamento burocrático concebido como solução para os problemas advindos de pressões 
clientelísticas de alguns grupos não significará, como querem alguns, um reforço da capacidade 
representativa das decisões públicas aos interesses "efetivos" da sociedade, mas justamente o 
oposto, i.e., o privilegiamento de alguns interesses em detrimento de outros dado que as decisões 
são sempre permeadas por interesses, sejam eles particulares ou não. 

Assim, a crença na tecnicidade do processo de gestão governamental releva o fato de que a 
escolha dos "técnicos" se dá a partir de parâmetros políticos (ou político-ideológicos, se 
quisermos) o que, em si, já condiciona fortemente a utilização dos instrumentos "técnicos" de 
gestão. 

Para o caso brasileiro é importante salientar que o processo político que envolveu as 
decisões de políticas públicas sempre foi excludente. Desde a década de 1930, quando se 
configuraram as principais transformações do modelo de desenvolvimento econômico e quando, 
por outro lado, iniciou-se o processo de universalização da participação política, o padrão 
decisório característico combinou clientelismo e corporativismo em medidas consideráveis, 
principalmente em razão do fato de ser centralizado e autônomo (padrão burocrático ou 
corporativo) [cf. Kaufman, 1977; Santos, 1992; Diniz, 1992; Weffort, 1980]. 

Nem mesmo durante o período democrático de 1945-64 se observou uma alteração 
substancial da forma de incorporação dos atores sociais ao processo de decisão pública. Neste 
período foram criados grupos burocráticos específicos para agilizar a ação estatal nas áreas 
prioritárias, ao invés do desenvolvimento das instituições representativas e daquelas de controle e 
consulta entre Executivo e Legislativo. Estas agências estabeleceram vínculos informais setoriais 
com o empresariado - padrão que ficou conhecido como "anéis burocráticos" [cf. Cardoso, 1972]. 
Diante dessa configuração, alguns autores passaram a acentuar a existência de dois processos 
concorrentes: um competitivo, regulado pela dinâmica político-eleitoral, que passava ao largo do 
outro, real - no qual as políticas eram formuladas, as decisões tomadas e implementadas -, sendo a 
importância da arena parlamentar apenas em termos da sua capacidade de veto às ações do 
Executivo. Segundo as análises mais aceitas, a paralisia decisória do sistema assim constituído foi 
a responsável por sua derrocada a partir do momento em que um Executivo altamente reformista 
se contrapôs a um Congresso resistente às mudanças [cf. Santos, 1986]. Segundo alguns autores, a 
imprescindibilidade das reformas estruturais deveu-se ao esgotamento da capacidade distributiva 
do sistema político, até então fundamental para a manutenção de sua natureza excludente. 

Durante a vigência do regime militar de 1964-85 o padrão de gestão da política econômica 
assumiu um teor claramente tecnocrático, sendo a fase de implementação muito facilitada pelo 
caráter repressivo do regime que impedia manifestações de insatisfação social e de representação 
institucionalizada de interesses, esta última que permanecendo informal, setorializada e 
excludente. 
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Finalmente, o período democrático recente pode ser dividido em dois momentos: até a 
promulgação da constituição de 1988 há poucas diferenças substantivas com relação ao momento 
anterior, pois restavam à disposição do Executivo, e foram utilizados, os mesmos instrumentos de 
ação política criados pelos militares - ressalvadas algumas mudanças, principalmente no que 
concerne à redução do caráter repressivo do regime [cf. Buchanan, 1989]; após outubro de 1988, 
no entanto, se tem observado um processo crescente de fortalecimento das prerrogativas 
fiscalizatórias do Legislativo, ao mesmo tempo em que têm sido criadas arenas de intermediação 
direta de interesses setoriais junto à burocracia estatal, com a participação de trabalhadores e 
empresários, mais ou menos valorizadas de acordo com a conjuntura político-econômica e com as 
opções do grupo burocrático hegemônico. 

Sobre este último ponto, é importante salientar que os quatro presidentes do período pós- 
autoritário - Sarney, Collor, Itamar e Cardoso - realizaram diversas alterações no aparato decisório 
do Estado, o que indevidamente se convencionou chamar "reforma administrativa", pois não 
passaram de mudanças na estrutura organizacional do Executivo sem, no entanto, afetar os 
incentivos e os constrangimento às ações dos políticos e burocratas. Essas mudanças tornaram 
ainda mais inconsistente o processo de representação de interesses na medida em que arenas foram 
criadas, extintas, ou remodeladas, suas prerrogativas repensadas e seus membros, públicos e 
privados, alterados. 

Segundo minha interpretação, as variações institucionais foram parte essencial da 
estratégia governamental para implementar suas políticas prioritárias, o que envolvia, na maior 
parte das vezes, a necessidade de modelar o comportamento dos atores sociais estratégicos com 
vistas a gerar a sua cooperação . Assim, de acordo com as metas do governo novas engenharias 
institucionais eram postas em prática para garantir a eficácia da intervenção governamental, como 
será apresentado nas duas seções que se seguem. 

O fato importante a ressaltar é que, qualquer que seja o desenho institucional, este será de 
alguma forma poroso a alguns dos interesses envolvidos, na forma de representação formal dos 
atores em arenas corporativas e/ou conselhos técnicos, ou através de interações informais com o 
aparato burocrático e/ou de lobbies. Estas duas últimas formas - contatos informais e lobbies - 
parecem ser as mais prováveis em contextos de enclausuramento burocrático, o que reforça a tese 
aqui defendida de "viés não representativo" dos processos decisórios em agências insuladas, ou 
seja, de privilegiamento de alguns grupos em detrimento de outros, sem que os critérios para sua 
incorporação tenham sido objeto de discussão e acordo. 

Estas questões são ainda mais prementes quando a agenda pública se apresenta, como 
agora, repleta de propostas de reforma na estrutura dos sistemas social, político e econômico, que 
afetam praticamente todos os atores sociais. Quais os efeitos políticos das reformas estruturais? 
como chegam à agenda pública? quais as conseqüências da forma como se estrutura o seu 
processo decisório para a consolidação da democracia? 
 
III. Reformas Estruturais e Processo Decisório 

 
O principal efeito político das propostas de reforma estrutural é que, ao propor mudanças 

substanciais na estrutura sobre a qual se ordenam as interações sociais, políticas e/ou econômicas 
de uma determinada comunidade, provocam a resistência dos atores privilegiados pelo status quo. 
Pelo fato destes grupos obterem vantagens no ordenamento em questão, a ameaça de sua situação 
de "ganhadores" estimula a formação de coalizões de resistência às mudanças mesmo que a 
reforma gere expectativas positivas para as condições da vida social. Além do mais, não é de se 
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estranhar que aqueles que são privilegiados pelo status quo tendem a dispor dos principais 
recursos de poder da sociedade, o que reforça ainda mais sua capacidade de resistência. Em suma, 
as propostas de reforma estrutural apresentam custos concentrados justamente sobre os atores que 
dispõem dos maiores recursos políticos para resistir às mudanças. 

Por outro lado, no momento em que as reformas são propostas os benefícios resultantes 
são, na maior parte das vezes, apenas promessas. Ademais, as mudanças visam aumentar a 
satisfação geral da sociedade a partir da restruturação do ordenamento, ou seja, tendem a produzir 
benefícios dispersos entre indivíduos e grupos sociais. Essas duas características tendem a 
promover baixo potencial de apoio e mobilização social, dificultando a tarefa governamental, 
posto que sequer proporcionam ao governo uma alternativa de coalizão social capaz de se 
contrapor, efetivamente, às resistências dos grupos poderosos afetados. 

Enquanto bens públicos, as reformas estruturais trazem a seus empreendedores problemas 
clássicos de ação coletiva, cuja solução cabe essencialmente ao governo, através da definição de 
estratégias políticas. 

Mas como explicar que os governos formulem e implementem reformas que se 
caracterizem por custos concentrados em atores com elevado potencial de resistência e benefícios 
dispersos pela sociedade? Uma resposta satisfatória a esta questão não pode deixar de considerar 
que propostas deste tipo requerem, por parte do governo, uma alta dose de autonomia para sua 
formulação, caso contrário - i.e., caso as decisões representassem plenamente os interesses dos 
grupos sociais mais poderosos - não seria plausível imaginar que os grupos privilegiados 
permitissem as mudanças. Da mesma forma, não seria razoável supor que reformas pudessem ser 
implementadas efetivamente se não viessem a despertar o apoio de uma parcela considerável da 
sociedade e da classe política, i.e., elas precisam encontrar algum tipo de respaldo social que 
assegure a sua sustentação política, mesmo porque estamos tratando de governos democráticos 
que se mantêm através de vitórias eleitorais. Com isto quero dizer que as reformas têm uma 
dimensão estratégica no que diz respeito ao seu potencial para reforçar o apoio social e eleitoral de 
quem as empreende. Da mesma forma, na arena parlamentar, onde quase sempre precisam ser 
negociadas, as propostas de reforma serão avaliadas pelos parlamentares, em primeiro lugar, em 
razão dos seus impactos eleitorais potenciais. Este fato constitui um constrangimento ao processo 
de formulação. 

Dentro desta perspectiva, o arcabouço institucional sob o qual se realizam os processos de 
formulação, decisão e implementação das propostas de reforma é fundamental para o seu sucesso. 
Dado que o êxito das reformas (policy outcomes) requer o apoio dos grupos estratégicos, 
estímulos seletivos, positivos ou negativos, devem ser utilizados como forma de indução dos seus 
comportamentos. A tese por mim defendida é que a escolha dos tipos de estímulo - ou seja, dos 
instrumentos de política - determinará o padrão de interação entre os interesses públicos e 
privados envolvidos na questão. 

Assim, de acordo com este ponto-de-vista, serão priorizadas arenas formais de negociação 
com os atores privados quando se optar pela concessão de incentivos positivos para a promoção de 
sua cooperação. Tais arenas podem ser setoriais ou não, mas contarão com a participação dos 
atores sociais que disponham de recursos efetivos de poder e cujo apoio seja essencial para o 
sucesso da reforma. 

Quando, por outro lado, a escolha recair sobre instrumentos de pressão (estímulos 
negativos), o processo decisório tenderá a ser insulado, o que implica dizer que, as formas de 
acesso aos decisores se limitarão ao lobby ou à informalidade. Em qualquer destas alternativas 
institucionais tais arenas burocráticas tendem a excluir os partidos e o Parlamento, assim como, 
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grupos sociais sem capacidades efetivas de se fazerem representar mas cujos interesses tendem a 
ser afetados pelas decisões a serem tomadas. 

De acordo com o argumento aqui proposto, é possível explicar porque o surgimento das 
propostas de reforma estrutural jamais se dá a partir da dinâmica do processo democrático- 
representativo. Neste, os grupos privilegiados pelo status quo apresentam ainda maior capacidade 
de resistência às mudanças, posto que tendem a se fazer representar de maneira mais efetiva em 
razão de disporem dos principais recursos de poder político. Como a avaliação dos impactos 
eleitorais é determinante para a viabilidade de apoio político a uma dada proposta, é razoável 
supor que os parlamentares evitarão propor medidas que apresentem qualquer efeito socialmente 
regressivo, principalmente aquelas que penalizam os grupos sociais estratégicos. No caso das 
reformas que requerem mudança constitucional e, por conseguinte, apreciação do Parlamento, 
restam ao governo diversos recursos de poder para persuadir e acomodar sugestões dos 
parlamentares, sem alterar substancialmente suas propostas, assim como mecanismos 
procedimentais para, utilizando sua base parlamentar, dificultar alterações profundas e criteriosas 
por parte do Legislativo. Como a ênfase deste estudo recai sobre o processo decisório no aparato 
burocrático em razão de sua preponderância na constituição da agenda das reformas, estas 
questões referentes ao processo de articulação Executivo-Legislativo para a aprovação de emendas 
constitucionais não serão tratadas aqui. 
 
IV. Liberalização Comercial, 1987-95 

 
O processo de liberalização da economia brasileira, iniciado em 1987 no governo Sarney, é 

um exemplo de reforma estrutural na medida em que seus impactos sobre a estrutura produtiva do 
país indicam uma profunda alteração das metas governamentais relacionadas ao padrão de 
desenvolvimento econômico nacional. Ao contrário do que sugeriria uma abordagem tradicional, 
esta mudança não resultou de um conjunto articulado de demandas de grupos sociais com 
capacidade de influência sobre o processo decisório público mas, antes, no seu desenrolar, 
significou uma ruptura com a coalizão política dominante, representada pela indústria instalada no 
país, fornecedora de produtos ao mercado interno, maior beneficiada com a política de proteção 
patrocinada até então. Mas, como explicar esta reorientação política do governo? Como e por que 
se deu o processo de abertura da economia aos produtos estrangeiros? Quais os interesses que 
motivaram tal mudança, e quais os interesses mais afetados por ela? Quais os instrumentos de 
política foram utilizados, e como foram escolhidos? 

A liberalização do comércio é apenas uma das partes integrantes da chamada Política 
Comercial que, simplificadamente, representa um conjunto articulado de medidas que regulam as 
relações comerciais de um país com o exterior, procurando adequá-las à objetivos políticos de 
natureza macroeconômica. Desta forma, a política comercial, e a liberalização econômica em 
particular, pode ser utilizada, alternadamente, como instrumento das políticas industrial e de 
estabilização econômica dado o seu impacto sobre variáveis macroeconômicas relevantes, como o 
grau de competitividade internacional da economia e a estabilidade do nível geral de preços no 
mercado interno, por exemplo. No entanto, em razão dos objetivos aos quais serve, estará 
articulada com outros instrumentos de política com vistas a promover a mudança de expectativas e 
comportamento dos atores sociais estratégicos. 

É interessante perceber que sempre que esteve vinculada à medidas que visavam 
reestruturar a indústria brasileira, para proporcionar uma inserção mais competitiva do país à 
economia internacional ou para tornar o país auto-suficiente em um deterninado setor, a política 
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comercial obedeceu à lógica dos incentivos positivos - no caso, subsídios e incentivos fiscais, 
restrições não-tarifárias e linhas especiais de crédito para modernização das empresas, para 
importação de componentes e para exportação de produtos - que representavam o oposto do que se 
convencionou chamar de liberalização da economia. Nestes casos, o processo decisório se 
caracterizava pela existência de diversas arenas institucionais que tinham por objetivo a 
compatibilização dos interesses dos diversos atores públicos e privados, e pela recorrência de 
conflitos inter-burocráticos envolvendo divergência quanto a metas e instrumentos a serem 
priorizados pelo governo. 

Em contraste, quando a liberalização comercial foi percebida como instrumento de 
combate inflacionário, houve um reforço de seu caráter de pressão sobre o setor privado nacional 
(incentivos negativos), com o conseqüente esvaziamento proposital das arenas representativas - 
via "reforma administrativa" -, não só em detrimento dos interesses dos atores privados, mas 
também dos interesses defendidos por agências públicas, excluídos da formulação das políticas de 
estabilização econômica. No entanto, o caráter insulado do processo decisório nestes contextos 
não implica em impermeabilidade à toda sorte de interesses existentes na sociedade, como já 
ressaltado na seção anterior, mas, antes, significa um maior grau de autonomia e seletividade em 
relação às variáveis políticas consideradas pelos decisores. Este processo, do meu ponto-de-vista, 
se afasta de qualquer padrão democrático na medida em que se constrói sobre o informalismo e o 
lobby, de natureza intrinsecamente excludentes. 

 
GOVERNO SARNEY: REFORMA TARIFÁRIA E NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL 
 
O governo Sarney pode ser identificado como o iniciador do processo de liberalização 

comercial a despeito da reforma propriamente dita só ter sido proposta pelo governo Collor. No 
entanto, a partir de 1988 tem início a revisão da estrutura tarifária, patrocinada pela Comissão de 
Política Aduaneira-CPA, processo este que visava restabelecer a coerência (racionalização) do 
instrumento tarifário, contaminado que estava pela natureza casuística das decisões públicas 
tomadas até aquele momento. 

É importante ter em mente que até 1988 a principal característica da política comercial era 
a sua inexistência enquanto tal. Vigia apenas uma política de exportação característica de uma 
economia fechada e na qual o Estado assumia muitas prerrogativas no processo produtivo e no 
financiamento da produção, através da concessão de incentivos e subsídios ad hoc. Naquele 
período, apesar da existência de algumas arenas de interação Estado/sociedade, o processo 
decisório era bastante hermético. Na realidade, a formulação e a execução da "política comercial" 
ficavam concentradas num único órgão, a CACEX- Carteira de Comércio Exterior do Banco do 
Brasil, órgão burocrático insulado - i.e., não- representativo - mas que, segundo diversos relatos de 
decisores, mantinha-se aberto a demandas do setor privado através de contatos informais com os 
empresários. Um exemplo deste padrão é que grande parte da produção normativa da CACEX se 
fazia em termos das chamadas "exceções", i.e., concessão de proteção tarifária a demandas 
particularistas de setores e até mesmo indústrias específicas. 

O processo de revisão tarifária se deu concomitantemente à formulação da Nova Política 
Industrial (NPI) e a ela subordinou-se. Como as metas de restruturação industrial eram a 
prioridade do governo, a política comercial foi utilizada como um dos instrumentos para sua 
realização, como ficava estabelecido no próprio decreto 2433/88 que instituía a NPI. 

A reforma tarifária empreendida pela CPA - órgão colegiado do qual faziam parte agências 
públicas e empresários - apenas dotava o governo de mais um instrumento de política capaz de 
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alterar, de maneira consistente, a estrutura de incentivos dos agentes econômicos cuja adesão seria 
essencial para o êxito da restruturação industrial. Entretanto, este processo de racionalização da 
tarifa sofreu resistências por parte da CACEX - que, até este momento, geria a política de 
comércio exterior dadas as suas prerrogativas enquanto secretaria- executiva do Conselho de 
Comércio Exterior-CONCEX (órgão colegiado responsável pela formulação da política comercial) 
-, que alegava que a crise na balança de pagamentos "forçava" a adoção de políticas de 
desincentivo às importações. Com a definição da NPI, o CONCEX e, por conseguinte a CACEX, 
ficaram bastante esvaziados em sua capacidade de definir a política comercial do país. Com isso, a 
CPA ganha força pois, apesar de não ser o único instrumento de proteção aos agentes econômicos 
internos e de ser em parte alterada pelo CDI, a tarifa passa a ser fundamental para a gestão da 
política industrial. 

Todos os instrumentos da política industrial eram definidos e alterados pelo Conselho de 
Desenvolvimento Industrial-CDI, inclusive as tarifas de importação e os regimes especiais de 
comércio. Desta forma, fica clara a subordinação da política comercial aos objetivos da política de 
restruturação industrial. 

A Nova Política Industrial (NPI) tinha por objetivo básico uma restruturação estratégica do 
parque industrial brasileiro com vistas à promoção de uma reinserção mais competitiva do país à 
economia internacional. Em sua justificativa, o Decreto-Lei 2433 estabelece como objetivo 
primordial da NPI "a modernização e o aumento da competitividade do parque industrial do país", 
"a ser desenvolvida por meio de: a) Programas Setoriais Integrados [PSI's]; b) Programas de 
Desenvolvimento Tecnológico [PDTI's]; e, c) Programas Especiais de Exportação (BEFIEX)". No 
Decreto presidencial que a regulamenta [Dec. 96760, de 22/09/88] propõe-se a consecução destes 
objetivos mediante "o fortalecimento da iniciativa privada", a redução do controle prévio 
governamental, a "negociação permanente entre a iniciativa privada e o governo", entre outros. Os 
programas criados para realizar as metas governamentais - os PSI's, o PDTI e o BEFIEX - apenas 
estabeleciam benefícios públicos à adesão dos atores privados às metas definidas pelo governo, 
principalmente porque restringiam o poder da CPA para gerir autonomamente a tarifa aduaneira. 

De acordo com o desenho institucional da política industrial, o CDI era o órgão 
responsável pela sua gestão, a partir da identificação de setores prioritários cujas indústrias 
receberiam os incentivos à capacitação tecnológica. Para tanto, dispunha de poderes para 
administrar uma série de instrumentos de política para a promoção da cooperação dos agentes 
econômicos, entre os quais as tarifas do Imposto de Importação incidentes sobre insumos 
(matérias-primas, bens intermediários e de capital) utilizados pelas diversas indústrias. 

O CDI era um órgão colegiado inter-ministerial, presidido pelo titular do Ministério da 
Indústria e do Comércio-MIC, e do qual faziam parte os titulares das pastas da Secretaria de 
Planejamento-SEPLAN, Fazenda, Minas e Energia, Interior e Ciência e Tecnologia. Nele, as 
decisões eram tomadas por maioria de votos ou submetidas ao Presidente da República, em caso 
de não a obterem. Vinculado ao CDI estava o Conselho Consultivo do CDI, composto por cinco 
representantes da sociedade civil, designados pelo CDI, e ligados aos diversos setores industriais 
interessados em incentivos governamentais,. Além disso, 

existiam, junto ao CDI, câmaras setoriais compostas por representantes de órgãos 
governamentais e da iniciativa privada que tinham por finalidade a elaboração de propostas de 
políticas e de programas setoriais integrados, o que significa dizer que tratariam da concessão dos 
benefícios à modernização industrial. 

Não é de se estranhar que o processo decisório público tenha se caracterizado pela 
participação institucionalizada do setor privado dada a definição governamental de promover 
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mudanças estruturais unicamente através da utilização de incentivos positivos. Os diversos 
programas que compunham a NPI - PSI’s, PDTI’s e BEFIEX - tratavam apenas de 
regulamentação de subsídios governamentais e incentivos fiscais à capacitação tecnológica da 
indústria sem, no entanto, utilizar instrumentos regulatórios complementares para pressionar os 
atores privados a realizarem as mudanças objetivadas pelo governo. Por conseguinte, a opção pela 
institucionalização da participação do empresariado nas arenas decisórias públicas visava 
estabelecer formas de coordenação entre os instrumentos de política escolhidos para realizar as 
metas governamentais e as demandas do setor privado para cooperar. A formalização de tais 
arenas buscou, em suma, solucionar os problemas de ação coletiva resultantes da necessidade de 
promover a cooperação do setor privado sem a utilização de instrumentos de pressão, como a 
liberalização da economia. 

 
GOVERNO COLLOR: LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL E ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA 
 
Se o governo Sarney, a partir do lançamento da NPI, se caracterizou exclusivamente pela 

utilização de benefícios fiscais e tributários com vistas a gerar a cooperação do setor privado às 
metas de modernização e aumento da competitividade da indústria nacional, o mesmo não ocorreu 
no governo Collor, que o sucedeu. Este se mostrou oscilante entre, de um lado, a completa 
submissão da política de abertura comercial às metas de estabilização econômica e, por outro lado, 
com a falência da estratégia anti-inflacionária, o retorno a objetivos de restruturação industrial 
com a utilização dos mesmos mecanismos de benefício ao setor privado utilizados pelo seu 
antecessor mas, no entanto, mantendo os instrumentos de pressão para assegurar a cooperação do 
setor empresarial às metas do governo. 

Essas duas alterações na orientação do governo Collor - a primeira em relação ao governo 
Sarney e a segunda como conseqüência da falência da política anti-inflacionária - se refletiram em 
mudanças estratégicas na estrutura organizacional do Estado, patrocinadas pelo governo. A 
"reforma administrativa" de março de 1990 deu novo formato à área diretamente voltada para a 
formulação da política industrial e de comércio exterior, vinculando hierarquicamente as diversas 
agências com recursos de poder e prerrogativas institucionais no seu processo político, o que 
parecia facilitar sua compatibilização tanto em aspectos estruturais - como o estabelecimento de 
objetivos macroeconômicos e dos instrumentos para realizá-los - quanto conjunturais - 
regularização da oferta interna de produtos e controle de preços. 

Em sua exposição de motivos, as "Diretrizes Básicas da Política Industrial e de Comércio 
Exterior" indicavam três âmbitos de ação governamental: o estrutural, o setorial e o empresarial, 
nos quais seriam priorizadas questões como competitividade sistêmica da economia nacional, 
qualidade dos produtos e produtividade das empresas estabelecidas no país. No momento de seu 
lançamento, é possível perceber a submissão desta política aos objetivos da política anti-
inflacionária já em curso, principalmente pelo privilegiamento dos instrumentos de pressão sobre 
o setor privado, sem a contrapartida dos incentivos positivos, para assegurar sua cooperação com 
as medidas do governo. O "imperativo" de controle dos gastos e aumento de receitas do setor 
público, que era a tônica da política de estabilização, representou o corte nos investimentos e o fim 
dos incentivos estatais ao setor privado, como mecanismos de promoção da restruturação 
econômica. Assim, a mudança nas prioridades e nos instrumentos de política governamentais não 
foram negociadas com os agentes econômicos, razão pela qual geraram grande reação das 
principais associações de interesse, e promoveram ações não-cooperativas (defensivas) que 
resultaram na recessão que se iniciou em 1990. 
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Entre as medidas lançadas nesta fase, podem ser indicadas: eliminação de alguns regimes 
especiais de importação, eliminação geral de subsídios fiscais - inclusive às exportações -, redução 
dos recursos destinados ao financiamento das exportações, fim da isenção de impostos na 
comercialização interna de produtos da Zona Franca de Manaus, fim do "Anexo C" da CACEX 
(que proibia a importação de cerca de 1300 produtos), além de algumas rodadas de alterações 
tarifárias com objetivos de combate à inflação e elevação da concorrência em setores específicos 
(como o têxtil), além da promoção do acesso a bens de capital não produzidos no país. 

Com efeito, com o aumento da concorrência na economia proporcionada pela entrada de 
produtos estrangeiros, o governo reforçava as pressões sobre o setor privado em duas direções: em 
primeiro lugar, promovia a necessidade de redução dos preços dos produtos nacionais ofertados no 
mercado interno, buscando uma redução da inflação; e, em segundo lugar, estabelecia condições 
quase imperativas de restruturação industrial das empresas instaladas no país, dado que seus 
padrões de competitividade e a qualidade de seus produtos não suportariam a concorrência com 
produtos importados com preços competitivos, mas não assegurava estímulos positivos para 
reduzir os riscos envolvidos na restruturação industrial. Portanto, restava ao empresariado a 
alternativa de desinvestir, diante dos riscos envolvidos pela ação governamental. 

Visto por outro ângulo, o governo foi prisioneiro das opções feitas quanto à linha da 
política de estabilização, que limitavam os instrumentos políticos à sua disposição para alterar as 
expectativas dos agentes econômicos. Ao lançar mão apenas de instrumentos de pressão para 
promover as metas formuladas, fez com que a cooperação do empresariado passasse a depender do 
sucesso na consecução da estratégia anti-inflacionária, quando sua cooperação seria indispensável 
para o êxito do próprio plano de estabilização. 

A opção do governo para alcançar os efeitos pretendidos com a mudança da linha de 
política foi o insulamento do núcleo burocrático em relação às pressões políticas dos grupos 
sociais afetados e que, até aquele momento, encontravam-se institucionalmente representados no 
aparato decisório governamental. Assim, acreditava-se, poderiam ser priorizados programas de 
reformas estruturais que afetassem o conjunto dos agentes econômicos (políticas horizontais) e 
que tivessem impacto sobre o descontrole de preços que, de outra forma, seriam resistidos 
politicamente. 

No Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento-MEFP, o órgão que absorvia todas as 
prerrogativas de formulação das políticas industrial e de comércio exterior era a Secretaria 
Nacional de Economia-SNE, que se subordinava diretamente ao gabinete do ministro. Entretanto, 
apesar de dispor do mesmo status burocrático que a SNE, a Secretaria de Política Econômica-SPE 
era o órgão-chave do ministério posto que estava encarregado pela formulação e gestão da política 
de estabilização. A nova estrutura centralizava o processo decisório com vistas a possibilitar a 
racionalização do planejamento de médio e longo prazos, e a coordenação dos diferentes 
instrumentos de política postos à disposição do governo para intervir na economia, buscando, 
assim, evitar que metas e medidas incoerentes fossem formuladas por diferentes agências 
governamentais. 

Não havia, nesta fase inicial, qualquer preocupação com a articulação externa do governo 
com os atores sociais, o que impelia a representação de interesses a assumir um padrão informal e 
setorializado, i.e., eminentemente excludente. Em paralelo à centralização é possível perceber o 
esvaziamento dos órgãos colegiados como locii decisórios ou de discussão, como o CDI, o 
CONCEX e a CPA - os dois primeiros extintos e o último transformado numa coordenadoria 
subordinada ao Departamento de Comércio Exterior- DECEX (subordinado à SNE), assumindo 
prerrogativas eminentemente técnicas. Além do mais, a estrutura da CACEX foi 



	   12 

consideravelmente reduzida, assim como suas atribuições, principalmente no que diz respeito a 
sua capacidade de restringir o fluxo de importações. 

Entretanto, com o recrudescimento da inflação ainda no ano de 1990, que descredenciou o 
governo a manter uma ênfase excessiva nos imperativos da política de estabilização, e com a 
decisão de avançar ainda mais no processo de liberalização da economia, agora através de uma 
ampla reforma tarifária que reforçaria sobremaneira as pressões sobre o setor produtivo, o governo 
decide incorporar os atores sociais ao processo decisório. Esta incorporação visaria compatibilizar 
os objetivos do governo aos interesses do setor privado estimulando, assim, estratégias 
cooperativas que aumentassem o grau de eficácia das ações públicas. 

Por conseguinte, foram criadas arenas decisórias e consultivas com a ampliação do espaço 
reservado aos empresários, e com a posterior inclusão de trabalhadores. Como mecanismos de 
coordenação e articulação das ações do governo com o setor privado com vistas a promover uma 
"política de competitividade" são criados o Programa de Competitividade Industrial-PCI, o 
Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria-PACTI e o Programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade-PBQP. 

Conforme o argumento por mim defendido, parece claro que diante do imperativo de 
negociar com os atores sociais, o governo altera sua estrutura organizacional, assim como a ênfase 
nos instrumentos de política, como parte de sua estratégia reformista de abertura comercial. No 
que concerne aos instrumentos de política deve ser ressaltada a retomada das formas de incentivo 
ao investimento privado, através de benefícios fiscais e creditícios, como a isenção de IPI 
(Imposto sobre Produtos Industrializados) e o estabelecimento do regime de depreciação 
acelerada, para: aquisição de bens de capital; estímulo à exportação; e capacitação tecnológica da 
indústria, muitos dos quais foram simplesmente recriações idênticas do que vigia no governo 
Sarney. 

Do ponto-de-vista do aparato institucional, é possível perceber a criação de diversas arenas 
institucionais de articulação entre os interesses das agências públicas e do setor privado. No 
âmbito das negociações estruturais existiam duas arenas de articulação governo/sociedade: (i) a 
Comissão Empresarial de Competitividade-CEC, composta por representantes do governo e por 
211 empresários da indústria e do setor financeiro, onde as discussões giravam em torno de temas 
como tributos, infra-estrutura e comércio exterior, e de áreas como agricultura e energia; e, (ii) 
Grupo de Investidores Estrangeiros-GIE, composto por 20 empresários e banqueiros que 
discutiam formas de aumentar os investimentos estrangeiros no país. Ambas as arenas 
desprezavam a representação dos trabalhadores, o que levou o governo Itamar Franco a criar a 
CTCOM-Comissão dos Trabalhadores para a Competitividade. 

Por outro lado, há o restabelecimento das Câmaras Setoriais como arenas de negociação de 
acordos entre governo, empresários e trabalhadores. Tais câmaras, que haviam sido recriadas por 
sugestão do deputado Aloísio Mercadante (PT-SP) como mecanismo para proceder ao 
descongelamento de preços previsto pelo Plano Collor II, foram aproveitadas como locii para 
discussões mais amplas, como relações capital/trabalho, políticas de incentivo ao investimento 
privado, aumento da competitividade setorial, incidência de carga tributária e, conseqüentemente, 
comércio exterior, posto que todas estas questões eram tratadas diante dos reflexos da 
liberalização do comércio, e procuravam minimizar seus efeitos. 

Por fim, ao nível empresarial foi criado o Comitê Nacional do PBQP-Programa Brasileiro 
de Qualidade e Produtividade - inicialmente com representação de empresários e governo e, num 
momento posterior, de 4 centrais sindicais e do DIEESE -, com vistas a promover um aumento da 
competitividade das industrias nacionais, via incorporação de técnicas gerenciais. 
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Tais arenas foram estabelecidas como parte da estratégia de promoção da adesão do setor 
produtivo nacional às metas da política macroeconômica do governo. Como indicou Diniz, 

"Em sua segunda fase, sendo concebida como um 'fórum para se estabelecer parcerias pela competitividade 
setorial', as Câmaras [setoriais] deveriam atuar em estreita conexão com a Comissão Empresarial de 
Competitividade (CEC), criada para discutir, com base na negociação com lideranças empresariais 
expressivas, questões estruturais e de longo prazo da política econômica. A CEC, substituída posteriormente 
pelo Conselho Consultivo Empresarial de Competitividade (CONCEC) daria as diretrizes que forneceriam os 
parâmetros para as negociações nas Câmaras, da mesma forma que caberia ao PBQP fornecer subsídios para 
as questões ligadas à qualidade e produtividade. 
"Desta forma", conclui ela, "as Câmaras Setoriais foram definidas como parte de um conjunto integrado de 
fóruns de negociação voltados para a formulação e implementação da política de competitividade industrial" 
[1993:15]. 
 
Entretanto, como ressalta Diniz, esse núcleo formado pela CEC, pelo Comitê Nacional do 

PBQP e pela GIE "não conseguiu articular-se como um sistema, embora o processo de 
constituição dessas arenas tenha sido deslanchado com essa finalidade" [1993:16]. 

Em decorrência, as CS’s se constituíram enquanto câmaras corporativas, nas quais as 
propostas de elevação do grau de competitividade da indústria, meta prioritária do governo, eram 
praticamente inexistentes. Os acordos setoriais fechados nas CS’s entre governo, empresários e 
trabalhadores, envolveram, freqüentemente, medidas de garantia dos níveis de emprego, salário e 
investimento, em troca da redução da carga tributária, mas jamais versaram sobre compromissos 
de melhoria da competitividade dos produtos, principalmente devido à redução das capacidades de 
negociação política do governo, em razão do desgastante processo de impeachment iniciado em 
meados de 1992. 

Uma avaliação geral sobre a eficácia da intervenção estatal que visava a alteração completa 
da estrutura produtiva nacional - através da política industrial e de comércio exterior (PICE) - 
constatará que as relações entre os objetivos desta política nem sempre eram convergentes com a 
gestão da política de estabilização econômica. Enquanto a PICE buscava estabelecer as condições 
para o redirecionamento do desenvolvimento econômico, principalmente ao indicar novos papéis 
para o Estado e os agentes econômicos privados, as opções da política de estabilização levavam ao 
completo esvaziamento das atribuições intervencionistas do Estado, principalmente em razão da 
contração dos recursos materiais indispensáveis à gestão de uma política ativa de 
desenvolvimento. Desta forma, aos efeitos negativos que envolviam a redefinição dos papéis entre 
os setores público e privado - e que requeriam tempo de maturação por parte do empresariado - 
somou-se a posterior incapacidade governamental para desempenhar qualquer papel político ativo, 
em razão dos "imperativos" do controle de gastos determinado pela política anti-inflacionária. 

Diante das incertezas decorrentes das sinalizações contraditórias das políticas 
governamentais, o empresariado, de uma maneira geral, se viu compelido a adotar estratégias não-
cooperativas, razão pela qual a maior parte dos programas não apresentou resultados efetivos. A 
principal exceção, senão única, foi com relação à modernização do modelo de gestão empresarial, 
posto que 477 empresas brasileiras conquistaram o certificado de qualidade ISO 9000 até 
novembro de 1994, atingindo um dos objetivos do PBQP, desempenho que pode ser explicado 
pelo caráter descentralizado e altamente participativo que assumiu o Comitê Nacional do PBQP. 

 
O PLANO REAL 
 
Para tornar mais objetiva a análise que se segue, os governos Itamar Franco e Fernando H. 

Cardoso serão considerados a partir do enfoque da política econômica que, em grande parte, 



	   14 

estabeleceu um caráter de continuidade entre eles. Desta forma, o estudo do Plano Real, lançado 
em junho de 1994, e formulado pela equipe do então ministro da Fazenda Fernando Henrique 
Cardoso apontará semelhanças e diferenças entre os dois governos, principalmente naquilo que 
disser respeito ao argumento aqui considerado, qual seja, a idéia de que os governos democráticos 
utilizaram estrategicamente o aparato institucional do Estado para promover eficazmente sua linha 
de política econômica prioritária, consolidando, na fase democrática recente, um processo 
decisório excludente e pouco democrático. 

A política econômica constitutiva do Plano Real se caracteriza, essencialmente, pela gestão 
das taxas de câmbio e de juros e do nível de crédito (política monetária) pelo núcleo econômico 
formado em torno do MFaz. e do Banco Central. Representa, ademais, um retorno à situação 
inicial do governo Collor em que todas as decisões públicas obedeciam aos ditos imperativos da 
política de estabilização, da qual o processo de liberalização comercial é percebido como pedra 
angular. De acordo com os objetivos macroeconômicos do governo, é possível indicar dois efeitos 
básicos decorrentes da abertura da economia. Em primeiro lugar, a ênfase atribuída à liberalização 
enquanto instrumento de combate à inflação faz com que se estimule o aumento das importações 
de produtos estrangeiros, com ou sem similares nacionais, inclusive através da sobrevalorização 
cambial. Em segundo lugar, e como conseqüência do ponto anterior, o crescimento das 
importações combinado à redução dos incentivos às exportações tende a provocar desequilíbrios 
na balança comercial e, por conseqüência, na balança de pagamentos (export. - import. + fluxo de 
capitais), inaceitáveis do ponto-de-vista dos investidores internacionais. Tais desequilíbrios são 
sanados via elevação da taxa de juros, com vistas a atrair capitais externos, e através da utilização 
de instrumentos de contenção do crédito, para inibir o consumo privado. 

Em decorrência da opção feita de manutenção de uma estrutura tarifária consistente com a 
abertura da economia, não é de se estranhar que a administração das taxas de câmbio e de juros e 
dos níveis de crédito passe a ser tão essencial para a manutenção da estabilidade de preços, por um 
lado, e para a própria condição de sobrevivência das empresas nacionais, por outro. A 
sobrevalorização do câmbio, mantida pelo governo como instrumento para estabilizar os preços 
através do aumento da concorrência no mercado interno, proporciona um maior estímulo à 
importação de produtos estrangeiros, ao mesmo tempo em que reduz as proteções aos produtos 
nacionais estabelecidas no instrumento tarifário e que representavam, até este momento, o 
principal condicionante à definição das estratégias do setor privado. Da mesma forma, a elevação 
das taxas de juros, ao mesmo tempo em que representa uma necessidade para a manutenção de um 
elevado nível de reservas para sustentar a política de importações, também implica em redução 
dos estímulos aos investimentos produtivos do setor privado, indispensáveis a qualquer projeto de 
crescimento sustentável. Por fim, as decisões concernentes ao nível de crédito afetam a capacidade 
de compra dos consumidores, alterando as expectativas do setor produtivo. 

Assim, a definição das políticas cambial e monetária trazem, neste novo cenário 
econômico, um elevado grau de divergência entre os interesses do governo e dos diversos agentes 
econômicos. Segundo minha interpretação, este elevado potencial conflitivo é o que confere um 
caráter intrinsecamente político à utilização dos instrumentos "técnicos" de gestão econômica, 
tornando o seu processo decisório passível de considerações acerca de seu caráter democrático ou 
excludente. 

Esta mudança substantiva na linha de ação do governo, decorrente da escolha pela 
prioridade da política de estabilização vinculada à liberalização da economia, se refletiu na 
estruturação do aparato institucional que geriu - e ainda gere - a política econômica global. O 
governo Itamar Franco, antes do lançamento do Plano Real, realizou uma "reforma 
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administrativa" recriando os antigos ministérios da Indústria, do Comércio e do Turismo- MICT - 
que absorveu toda a estrutura do DIC e do DECEX, transformados em Secretaria de Pol. 
Industrial-SEPIN e Sec. de Comércio Exterior-SECEX -, da Fazenda-MFaz., e do Planejamento-
SEPLAN, restabelecendo uma estrutura similar àquela existente no governo Sarney. 
Aparentemente, a nova estrutura institucional implicava na fragmentação dos recursos de poder 
entre os diferentes atores envolvidos na formulação e implementação da política econômica 
global, mas trazia, em contrapartida, a formalização de um órgão colegiado a fim de promover a 
compatibilização de metas e instrumentos de política entre agências públicas e representantes do 
setor privado. Com o objetivo de articular as equipes dos diversos ministérios em questões onde 
houvesse sobreposição de objetivos, foi instituído junto à SECEX-MICT o Conselho Técnico 
Consultivo-CTC (Port. MICT. 49/93), órgão colegiado inter-ministerial, encarregado de 
"examinar questões relativas a alterações das alíquotas do imposto de importação, bem como a 
imposição de direitos anti-dumping e compensatórios contra práticas desleais de comércio 
adotadas por terceiros países em suas exportações para o Brasil". Entretanto, o próprio fato de ser 
um conselho consultivo já indica que não dispõe dos instrumentos normativos necessários à 
execução de suas conclusões, razão pela qual estas seriam remetidas ao Ministro da Fazenda com 
a recomendação para sua adoção. 

Na verdade, a aparente fragmentação que resultaria da nova estrutura burocrática jamais se 
concretizou posto que, no ano seguinte, o Plano Real viria a concentrar as atribuições políticas 
fundamentais no núcleo burocrático constituído pelo Ministério da Fazenda e o Banco Central. 
Assim, apesar da recriação do Ministério da Indústria e do Comércio aparentemente indicar o 
fortalecimento das agências encarregadas de elaborar as diretrizes setoriais, principalmente por via 
de incentivos positivos à cooperação dos agentes privados, o processo decisório foi ainda mais 
concentrado posto que os instrumentos macroeconômicos de gestão foram bastante restringidos, 
além de concentrados no Mfaz. e no Banco Central - taxa de câmbio, taxa de juros, controle do 
crédito, etc. -, onde a representação de interesses não é institucionalizada, dando margem à 
informaldade e à exclusão. 

No caso do MICT, o fato de ser o órgão formalmente responsável pela formulação das 
políticas industrial e comercial não o habilita a estabelecer canais de articulação com a sociedade - 
à exemplo do que acontecera no governo Sarney e na fase final do governo Collor, quando as 
câmaras setoriais se vincularam ao MIC e à SNE, respectivamente -, devido à inexistência dos 
instrumentos de política econômica necessários para a implementação de qualquer acordo político. 
Em decorrência deste fato, o mecanismo das câmaras setoriais foi esvaziado até mesmo naqueles 
setores que haviam obtido êxito no passado, como o automotivo. 

Não apenas as prerrogativas de concessão de benefícios públicos (incentivos e subsídios), 
mas até mesmo a fixação das alíquotas de importação permaneceram sob a responsabilidade do 
Ministério da Fazenda. Isto gera uma subordinação de fato das políticas industrial e de comércio 
exterior às metas de política macroeconômica à cargo do MFaz., exigindo intensa negociação por 
parte do MICT junto à Fazenda para a definição dos instrumentos utilizados para as políticas 
setoriais e mesmo para as políticas estruturais (de corte horizontal). 

Foi justamente com o intuito de viabilizar uma maior coordenação entre as diversas 
agências governamentais com atribuições no processo decisório da política comercial que, em 
fevereiro de 1995, foi criada a Câmara de Comércio Exterior. Esta encontra-se vinculada à 
Presidência da República, é presidida pelo Ministro-Chefe do Gabinete Civil, e se compõe dos 
seguintes ministérios: Agricultura, Fazenda, Planejamento e Indústria, Comércio e Turismo, além 
de ter como um de seus convidados permanentes o Banco Central. Esta câmara, apesar de ter 
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possibilitado alguma coordenação entre as ações dos diferentes ministérios, não se constituiu 
como uma arena efetiva de formulação da política comercial, principalmente em razão da 
prioridade absoluta do combate inflacionário, que constrange sobremaneira as alternativas de ação 
política dos órgãos não propriamente econômicos. Ademais, a Câmara não dispõe de 
representação formal das associações de interesse, mas tem realizado reuniões informais com 
associações empresariais selecionadas - como a Confed. Nac. da Indústria-CNI, a Fed. das 
Indústrias do Estado de São Paulo- FIESP, a Fed. das Indústrias do Estado do Rio G. do Sul-
FIERGS e a Assoc. dos Exportadores Brasileiros-AEB. 

Desta forma, o processo decisório manteve um viés eminentemente burocrático, fazendo 
com que a capacidade dos atores sociais de se fazerem ouvir dependesse, antes de mais nada, 
daquilo que eles tinham a dizer e não dos interesses que eles representavam. Sob o argumento de 
que o insulamento do núcleo burocrático em relação às pressões políticas serviria para dar as 
condições ideais aos decisores - para que eles "fizessem o que deve ser feito"-, evita-se qualquer 
capacidade de controle democrático das decisões públicas essenciais, ou seja, reduz-se 
deliberadamente o viés representativo de tais decisões. Esta baixa representatividade das decisões, 
no entanto, pode acarretar prejuízos para a própria eficácia de sua implementação, o que 
significaria dizer que, além de estar realizando escolhas políticas sob a alegação de imperativos 
técnicos, este núcleo burocrático insulado ainda poderia estar estimulando a formação de alianças 
de resistência às deliberações públicas. 

 
V. Conclusão 
 
O nome de Max Weber é convencionalmente identificado com a defesa de procedimentos 

que assegurem graus efetivos de racionalização do aparato burocrático do Estado. A 
profissionalização da burocracia - a constituição de um corpo administrativo competente e 
hierarquizado - tem sido apontada por diversas correntes de pensamento, aplicada a diferentes 
sortes de questões e proposta como solução para muitos tipos de problemas concernentes às 
sociedades contemporâneas, tendo como elemento legitimador o fato de ter sido concebida por 
uma das principais referências intelectuais das ciências sociais. 

Entretanto, uma leitura atenta de alguns textos do próprio Weber, entre os quais destaco "A 
Política como Vocação" e Parlamento e Governo Numa Alemanha Reconstruída, apontarão para o 
perigo que este autor atribui à gestão burocrática dos assuntos públicos. Para Weber, no que 
concerne às características dos processos políticos democráticos, o essencial é o grau elevado de 
representatividade das decisões públicas. Representatividade esta que ele procura normativamente 
associar ao funcionamento das instituições clássicas dos sistemas democráticos, como partidos 
políticos, eleições e parlamentos. Ao contrário do que entendem muitos cientistas políticos, Weber 
condena, e não defende, os governos burocráticos, em razão destes governos não disporem de 
canais efetivos de vinculação das decisões públicas às vontades e preferências dos cidadãos. 

Seguindo o mesmo viés normativo, procurei neste texto enfatizar que, diante da 
inoperância das instituições representativas clássicas, é preciso encontrar novas formas 
institucionais que assegurem a vigência de um padrão representativo no processo decisório 
público, como forma de fazê-lo efetivamente democrático. 

Através do estudo da política de abertura comercial brasileira de 1987-95, procurei 
demonstrar que as propostas de reforma estrutural - que constituem o cerne da atual agenda 
pública brasileira - necessariamente apresentam graves deficiências em seu caráter representativo. 
De um lado, as próprias características intrínsecas das propostas de reforma estrutural - custos 
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concentrados nos atores sociais efetivamente mais poderosos, porque privilegiados pelo status 
quo, e benefícios dispersos para o resto da sociedade - criam um problema de ação coletiva. Ou 
seja, os estímulos positivos não são suficientes para gerar a cooperação, ao passo que os negativos 
promovem efetivamente a resistência dos prejudicados pelas reformas. Esta resistência é 
efetivamente canalizada pelas instituições representativas e desestimulam o apoio do Parlamento, 
em razão dos custos político- eleitorais que tendem a acarretar. Este fato sugere que a proposição 
das reformas dependerá de algum grau de autonomia do aparato governamental, posto que, de 
outra maneira, os grupos poderosos conseguiriam reprimí-las. 

Por outro lado, houve uma clara tendência dos governos democráticos estudados a 
apresentarem as decisões tomadas pelos seus núcleos burocráticos hegemônicos - no caso das 
reformas estruturais aqueles ligados à área econômica - como sendo de natureza estritamente 
técnica, não cabendo qualquer questionamento acerca de seu processo decisório. Esta tem sido a 
retórica utilizada para "afastar a política", ou seja, para evitar que por razões "políticas" (deve-se 
ler com entonação indicativa de termo pejorativo) se deixe de fazer "aquilo que deve ser feito de 
qualquer forma". 

Assim, a partir do estudo do processo de liberalização comercial que apresenta efeitos 
sobre a estrutura dos sistemas social, político e econômico, arrisco dizer que, de uma maneira 
geral, as reformas estruturais propostas apresentam um claro viés não-representativo que põe em 
questão a consolidação do regime democrático no Brasil, ou melhor, traz à discussão aquilo que 
estamos chamando de democracia. 

Os governos do período democrático recente, a partir da definição de suas linhas 
prioritárias de política, alteraram estrategicamente o aparato institucional do Estado para promover 
a cooperação dos atores sociais estratégicos, ora incorporando-os, ora excluindo- os. Esta conduta 
contribuiu para reforçar ainda mais o padrão informal de representação de interesses sociais junto 
ao processo decisório público, algo intrinsecamente nocivo à consolidação democrática, devido ao 
seu caráter excludente. 

Mas como compatibilizar autonomia governamental e consolidação democrática? A 
resposta a esta pergunta é central para a resolução dos dilemas contidos no ajustamento entre, de 
um lado, as exigências de reformas patrocinadas pelos governos em razão das crescentes 
transformações estruturais nas economias e nas sociedades estrangeiras e, do outro, os imperativos 
de representatividade do processo político democrático. 

Cresce, entre alguns estudiosos dos processos políticos de desenvolvimento econômico, a 
noção de que tais processos requerem por parte do Estado elevada capacidade para avaliar 
cenários, formular alternativas de política e implementar suas decisões. Para tanto, devem ser 
reforçadas suas duas dimensões básicas: sua autonomia e sua representatividade, com vistas a 
gerar um padrão que se convencionou chamar de "autonomia inserida" (embedded autonomy). 

De acordo com Evans, a interação governo/sociedade precisa se caracterizar por um 
aparato burocrático autônomo - ou seja, com capacidade de planejamento e controle - mas, ao 
mesmo tempo, inserido [embedded] na sociedade (e não insulado) porque 

"policies must respond to the perceived problems of private actors and rely in the end on private actors for 
implementation. A concrete network of external ties allows the state to asses, monitor, and shape private 
responses to policy initiatives, prospectively and after the fact. It extends state intelligence and enlarges the 
prospect that policies will be implemented. Admitting the importance of embededdness turns arguments for 
insulation on their head. Connections to civil society becomes part of the solution rather than part of the 
problem" [Evans, 1992:179, grifos meus]. 
 
Como as propostas de mudança global implicam na redefinição dos parâmetros básicos de 
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retorno aos investimentos privados - razão pela qual tendem a provocar resistência por parte dos 
grupos privilegiados pelo status quo -, para promover a alteração deste ordenamento em função de 
interesses de mais longo prazo é preciso garantir a participação destes grupos na definição das 
mudanças, ou seja, do interesse público. As estratégias gradualistas negociadas através de 
instituições políticas com alto grau de legitimidade são, por esta razão, as mais propensas a manter 
a estabilidade política. Pelas razões apontadas até aqui, acredito que o estabelecimento de 
conexões diretas entre o Executivo e os atores sociais estratégicos facilitaria que as metas 
formuladas e os instrumentos de política escolhidos fossem absorvidos pela sociedade, condição 
essencial para a implementação eficaz das propostas de mudança. 

Neste sentido, a estrutura do Estado - o grau de autonomia burocrática para a formulação 
de metas de longo prazo, o nível de coesão interna da burocracia, seu grau de centralização e a 
existência de critérios meritocráticos de ascensão funcional que estimulem a competência técnica - 
pode indicar até que ponto existem condições para ações políticas eficazes. No entanto, como 
salienta Silva, 

"state structure cannot explain the content of policy. (...) And although technocrats, their ideology, and their 
capacity to learn may give content to policies, to focus on them exclusively leaves a deeper question 
unanswered. What factors influence the triumph of one set of technocrats and their ideology over another? 
The question is relevant because there are always competing ideologically anchored policy alternatives" 
[Silva, 1994:529]. 
 
Assim, como conclui o próprio Silva, uma plena explicação dos processos de mudança 

social global requer o exame dos grupos sociais aos quais os líderes políticos se voltam para pedir 
apoio. Segundo esta perspectiva, o Estado será tanto mais forte quanto maiores e mais eficazes as 
suas conexões com os grupos sociais estratégicos, i.e., caso seja capaz de articular uma coalizão 
sócio-política hegemônica. Por conseguinte, a ruptura do padrão decisório excludente e seletivo 
que tem caracterizado o Estado brasileiro tanto em seus períodos autoritários quanto nos 
democráticos é essencial para que essas conexões com a sociedade apresentem um viés 
efetivamente democrático. 

Do ponto-de-vista das questões levantadas neste paper, acredito que o maior problema 
identificado é a transitoriedade dos arranjos institucionais, que servem muito mais como parte da 
estratégia governamental que como balizador estável para a ação dos grupos sociais e políticos. As 
constantes mudanças no aparato administrativo - não simplesmente das denominações formais dos 
órgãos governamentais, mas, principalmente, da estrutura decisória efetiva que implica em 
alteração dos padrões de intermediação de interesses - reduzem a disposição dos atores privados a 
cooperar com o governo devido ao fato de estabelecerem a incerteza institucional como padrão 
decisório. Ao mesmo tempo, as mudanças formam a base sobre a qual os diferentes interesses são 
ora privilegiados, ora desprivilegiados, servindo para manter elevada capacidade de seletividade e 
exclusão nas mãos das elites burocráticas. 
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