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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
Os Cadernos CEDEC têm como objetivo a divulgação dos resultados das pesquisas e 
reflexões desenvolvidas na instituição. 
 
O CEDEC é um centro de pesquisa, reflexão e ação. Como associação civil sem fins 
lucrativos e econômicos, reúne intelectuais e pesquisadores diferenciados no tocante 
à formação e às posições teóricas e político-partidárias. Fundado em 1976, com sede 
em São Paulo, o CEDEC dedica-se ao estudo de problemas da realidade brasileira 
nas suas dimensões locais e internacionais e à sua vocação de espaço plural de 
debates. Em ambos os casos o foco incide sobre alguns temas centrais: os direitos e 
a justiça social, a constituição e consolidação da cidadania, as instituições e as 
práticas democráticas, as políticas públicas vistas da perspectiva do seu caráter 
público, as relações internacionais e a integração regional. 
Suas atividades incluem projetos de pesquisa, seminários, encontros e workshops, 
uma linha de publicações em que se destaca a revista Lua Nova, e a promoção de 
eventos em conjunto com fundações culturais, órgãos públicos como o Memorial da 
América Latina, e centros de pesquisa e universidades como a USP, com a qual 
mantém convênio de cooperação. 
O desenvolvimento desse conjunto de atividades consoante os seus compromissos 
de origem com a cidadania, a democracia e a esfera pública confere ao CEDEC um 
perfil institucional que o qualifica como interlocutor de múltiplos segmentos da 
sociedade, de setores da administração pública em todos os níveis, de parlamentares 
e dirigentes políticos, do mundo acadêmico e da comunidade científica. 
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RESUMO 
 
 
 
 
 
 

A pesquisa analisa as relações entre Executivo, Legislativo e grupos de 

interesse norte-americanos no contencioso do algodão entre Brasil e Estados Unidos 

na OMC. Buscando compreender como a política doméstica afeta a política de 

comércio internacional dos Estados Unidos, desenvolvemos quatro linhas de 

investigação: a primeira trata das relações entre política doméstica e relações 

internacionais no plano teórico; a segunda discute o contencioso do algodão; a 

terceira, baseada na primeira, analisa a importância econômica e política da indústria 

do algodão para políticos do Executivo e Legislativo norte-americanos; finalmente, a 

quarta, também baseada na primeira, identifica o processo de formulação da política 

comercial internacional no contencioso do algodão, sua intersecção com a política 

doméstica e a necessidade de sua coordenação pelo United States Trade 

Representative (USTR). Concluímos que a política doméstica influencia a política de 

comércio internacional dos Estados Unidos, principalmente devido ao sistema político 

e ao processo de formulação da política comercial vigentes naquele país. Por fim, 

com base no estudo efetuado, elaboramos cenários para a eliminação dos subsídios 

ao algodão. 
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INTRODUÇÃO 
O sistema multilateral de comércio que se desenvolve no pós II Guerra por 

meio das negociações do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio) e, a partir 
de 1995, pela Organização Mundial do Comércio (OMC), foi de grande importância 
para a liberalização e o aumento de fluxos comerciais. A construção desse sistema, 
primordialmente liderado pelos Estados Unidos, contribuiu para o aumento da 
interdependência econômica mundial e para outras questões relacionadas à 
economia. Dentre estas, estão as relações entre a política doméstica dos países e o 
sistema multilateral de comércio. É neste contexto que se insere o contencioso do 
algodão entre Brasil e Estados Unidos, através do qual se evidencia que o programa 
de apoios e subsídios agrícolas norte-americanos, particularmente no que se refere à 
produção e ao comércio doméstico, afeta negativamente produtores de algodão 
brasileiros e de outros países. 

Essa constatação é importante porque, em muitos casos, para que os 
resultados de negociações comerciais internacionais e decisões dos painéis da OMC 
tenham efeito é preciso que os países modifiquem alguns aspectos de sua legislação, 
o que pode envolver questões de política doméstica. No contencioso do algodão, 
grande parte dos subsídios condenados se refere a apoio à produção e suporte à 
renda, temas de política doméstica, que são deslegitimados e considerados ilegais 
pela OMC, tornando os EUA passíveis de sanções internacionais. É nesse sentido 
que se afirma  

 
“A expressão atual ‘interdependência internacional’ (…) geralmente se refere a uma 
imagem de forças e influências econômicas, mas os sistemas legais das nações 
também se tornaram independentes, não somente entre elas, mas também com os 
sistemas legais internacionais que hoje influenciam eventos diários” (Jackson, Davey 
e Sykes Jr., 2002:58). 

 
Pelo seu peso econômico e político, uma mudança nas preferências 

domésticas dos EUA sobre o programa de subsídios ao algodão viabilizaria a 
incorporação de metas agressivas para a redução e eventual eliminação de subsídios 
a produtos agrícolas nos países desenvolvidos. Isto é, diferentes preferências 
domésticas poderiam mudar o regime de comércio agrícola internacional.  

Um exemplo antigo, porém marcante, mostra a relação causal entre 
preferências domésticas e o regime de comércio internacional já nos anos 1940. 
Apesar dos esforços da administração Truman em articular internacionalmente a 
criação de uma organização para regular o comércio – a Organização Internacional 
do Comércio –, esta nunca veio a existir, pois não obteve a aprovação necessária do 
Congresso norte-americano. Esse caso clássico, do início do sistema multilateral de 
comércio pós II Guerra, nos lembra da importância de entender os fundamentos 
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domésticos da política exterior dos países. No caso do algodão, isso não é menos 
verdadeiro, pois para que os EUA se adaptem ao parecer do Órgão de Apelação será 
preciso modificar a Farm Bill de 2002, considerada um dos temas mais “paroquiais” 
da política doméstica dos EUA. 

Para entendermos a interação existente entre política doméstica e relações 
internacionais no contencioso do algodão, estudamos de que forma as relações entre 
Executivo, Legislativo e grupos de interesse norte-americanos influenciaram a política 
de comércio dos EUA. Assim, foram desenvolvidas quatro linhas de investigação. Na 
primeira, abordamos conceitualmente as relações entre política doméstica e relações 
internacionais. Na segunda, relatamos o contencioso do algodão entre Brasil e 
Estados Unidos, tratando das queixas brasileiras, das respostas norte-americanas, 
dos subsídios concedidos pelos EUA e do parecer do Órgão de Apelação. 
Encerramos essa linha questionando os motivos que sustentam o programa de 
subsídios dos EUA.  

Na terceira linha, a partir da discussão conceitual e da elucidação do 
contencioso, procuramos responder a questão sobre a sustentação dos subsídios. 
Nesse sentido, para entender melhor o ímpeto norte-americano na defesa do 
programa de subsídios, analisamos a importância econômica e política da indústria 
do algodão e dos cotonicultores para os políticos do Executivo e Legislativo. Na 
última linha, tratamos das relações entre as políticas de comércio internacional e 
agrícola dos EUA, buscando compreender a necessidade de coordenação, pelo 
USTR, de interesses agrícolas do Executivo, Legislativo e de grupos de interesse 
para que a política comercial do país tenha credibilidade. Embora não seja possível 
apreender como funciona exatamente essa coordenação, apresentamos um esboço 
dos argumentos utilizados pelos norte-americanos em suas respostas ao 
contencioso. Por fim, fazemos projeções sobre possíveis mudanças na política 
agrícola dos EUA e no regime de comércio internacional agrícola. 
 

1. POLÍTICA DOMÉSTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
A interação entre as esferas doméstica e externa tem sido cada vez mais 

intensa nas relações internacionais contemporâneas. Contribuiu para tanto, entre 
outros fatores, o barateamento e o desenvolvimento de tecnologias de transporte e 
comunicação, os fluxos financeiros e os processos de reestruturação produtiva 
transnacionais, bem como a tendência do regionalismo. A combinação desses fatores 
conduziu a um tal adensamento da interdependência econômica entre os Estados 
que se torna praticamente impossível a qualquer governo optar pelo isolamento da 
vida doméstica vis-à-vis às relações internacionais (Oliveira, 2003). Hirst e Soares de 
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Lima (2002: 88) afirmam que a combinação desses fatores dilui barreiras conceituais 
que separavam o doméstico do internacional, levando à  

 
“internacionalização das questões domésticas e o seu reverso, a internalização 
daquelas ditas internacionais. Assim sendo, a política externa passa a regular de fato 
questões que previamente faziam parte do ambiente regulatório doméstico. Nesse 
contexto, a politização da política externa é inevitável”.  
 
Na opinião de Rosenau (2000), é o aumento significativo da capacidade 

analítica da sociedade civil e da disponibilidade de informação que possibilita àquela 
maior envolvimento nas questões internacionais, ou seja, maior politização doméstica 
das relações internacionais. 

As interações, os impactos e as relações de causa e efeito entre os âmbitos 
doméstico e internacional tornaram-se relevantes para a definição da posição dos 
Estados no sistema internacional, e por isso essas questões passaram a ser alvo de 
atenção por parte de acadêmicos dessa área. Todavia, foi na tradição liberal que as 
pesquisas sobre essa dinâmica foram desenvolvidas de modo mais sistemático. De 
fato, a perspectiva desagregada do Estado, a relevância das preferências de grupos 
sociais domésticos e transnacionais e o papel interveniente das instituições para a 
definição das políticas doméstica e externa dos Estados favorecem a pesquisa sobre 
a interação entre âmbitos doméstico e internacional numa matriz liberal (Moravcsik, 
1997).  

Dentre os estudos que mais avançaram nesta direção está a abordagem dos 
“interesses, instituições e informação”, que tem impulso na década de 1980, com o 
trabalho de Putnam (1988). Putnam elaborou a proposta analítica do Jogo de Dois 
Níveis, um modelo que visa explicar a negociação de acordos de cooperação 
internacional levando em conta os níveis doméstico e internacional. A partir de então, 
teve início uma série de trabalhos na academia norte-americana, sobretudo de 
economistas políticos, que buscaram explorar a questão de como a política doméstica 
interage com a política externa, especialmente em casos de cooperação 
internacional. Numerosas pesquisas foram realizadas em diversos setores – finanças, 
investimentos, tecnologia, militar e comércio – tendo seus modelos e premissas 
amplamente baseados na teoria dos jogos, na economia neoclássica e em teorias do 
comércio.  

Dentre as obras que mais contribuíram para o estudo da política doméstica e 
das relações internacionais destaca-se a de Milner (1997). A autora procurou 
aprimorar o Jogo de Dois Níveis, complementando lacunas deixadas por Putnam 
(1988) sobre o papel das instituições políticas e a distribuição de informação entre os 
atores relevantes em questões de cooperação internacional. Com contribuições de 
outros autores, consolidam-se entre acadêmicos liberais três variáveis que devem ser 
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observadas para estudos sobre o tema, bem como amplia-se o escopo desses 
estudos. Mais do que analisar os acordos de cooperação internacional, são 
estudados os determinantes domésticos da criação, adoção, rejeição, mudança ou 
manutenção de uma determinada política do Estado no sistema internacional, tendo 
como variáveis as preferências dos atores domésticos, as instituições e a distribuição 
de informação1, como veremos na seção seguinte. 

 

1.1. ATORES, INTERESSES E PREFERÊNCIAS 

De acordo com Milner (1997), são três os conjuntos de atores que devem ser 
observados no âmbito doméstico: políticos, grupos de interesse e eleitores médios. 
Os políticos são aqueles agentes do Executivo (principalmente o presidente) e do 
Legislativo que chegam ao poder por meio de eleições. Grupos de interesse são 
sindicatos, associações comerciais, empresas, organizações não-governamentais 
etc., que se mobilizam para defender causas específicas, como maiores salários, 
menos impostos, maior lucratividade e normas ambientais mais severas. Eleitores 
médios são aqueles que não estão mobilizados em torno de interesses específicos e 
que podem ser aglutinados numa mesma faixa de preferências. 

Apontados os atores, deve-se procurar identificar quais são seus interesses 
(objetivos) e preferências (estratégias) políticas para atingi-los. Ao final, os atores 
compõem uma relação de forças que irá influenciar a propensão do governo a criar, 
adotar, refutar, modificar ou manter uma determinada política2. 

Como afirmamos, os acadêmicos que estudaram as relações entre política 
doméstica e relações internacionais basearam seus estudos em premissas da 
economia neoclássica, das teorias do comércio e dos jogos. Suas raízes estão em 
autores como Downs, Buchanam e Olson, que buscaram desenvolver a Teoria da 
Escolha Pública (Borges, 2001). Algumas premissas dessa teoria são utilizadas nos 
trabalhos de Putnam (1988), Milner (1997) e outros. De maior importância é a noção 
do “comportamento maximizador dos agentes individuais (homo economicus)”, ou 
seja, “O egoísmo e a busca incessante do lucro” (Borges, 2001:161), que irá marcar a 
conduta de políticos, eleitores e grupos de interesse. Em outras palavras, cada ator 
sempre procurará maximizar seus interesses. 

Desse modo, o comportamento dos políticos seria baseado em “princípios 
utilitários”, visando ao aumento de poder, renda e/ou prestígio. Mesmo que em certas 
ocasiões procurem atender ao interesse público, o objetivo desses atores é 
                                       
1 Diversos autores estudaram essas variáveis e utilizaram-nas para explicar questões de política doméstica e 
relações internacionais em países democráticos – presidencialistas e parlamentaristas – e não democráticos. 
Neste texto tratamos de países democráticos e presidencialistas, pois nosso foco se concentra nos EUA. 
2 Esse jogo político sofrerá influência das instituições e da distribuição de informação, que serão analisadas nas 
seções seguintes. 
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maximizar seus interesses – e para isso é preciso que estejam no governo (Garret e 
Lange, 1996). Portanto, o interesse fundamental do político é ser eleito, reeleito ou 
ainda contribuir para a eleição de seu sucessor (Milner, 1997).  

Os políticos devem estar atentos às demandas dos grupos de interesse e do 
eleitor médio, procurando atendê-las para que possam receber seus votos e suas 
doações de recursos para as campanhas eleitorais. Confrontam-se, assim, com 
demandas abrangentes, como bom crescimento econômico, e específicas, como uma 
certa taxa de juros, tarifas de importação, subsídios, hospitais numa determinada 
região, normas para pesquisa em células-tronco etc. Para Milner (1997), o político do 
Executivo em nível nacional deve se preocupar especialmente com as condições 
macroeconômicas, devido ao tamanho do eleitorado que precisa atingir para ser 
eleito. Evidentemente, deve estar atento a grupos de interesse, mas estes, apesar de 
poderem definir o rumo das eleições, raramente representam a massa do eleitorado.  

Os políticos do Legislativo, por representarem um eleitorado mais restrito, 
devem preocupar-se em maior grau com interesses específicos. Quanto menor o 
distrito eleitoral, mais os políticos devem prestar contas e serem responsivos a grupos 
específicos, dada a importância destes na mobilização de eleitores e de recursos, 
essenciais nos pleitos eleitorais (Frieden e Rogowski, 1996). Ao mesmo tempo, 
diferentemente do presidente, os legisladores tendem a se dissociar das questões 
nacionais, isto é, a atuar de forma mais restrita. 

Os eleitores médios, do mesmo modo que os políticos, buscam maximizar 
seus interesses. Para Milner (1997), a preocupação primária do eleitor no nível 
nacional é a boa condição da economia, portanto é ela que determina seu voto. Ele 
vota em candidatos e partidos que – acredita – possam maximizar seu bem-estar 
num futuro próximo, e “não necessariamente por encontrarem [nesses] afinidades 
ideológicas” (Borges, 2001:162). Tomz (1997) discorda dessa idéia; para ele, dentre 
outros motivos, o voto pode ser definido também por afinidade ideológica. Na nossa 
percepção, outro forte motivo na definição do voto é a segurança nacional. O 
importante a reter aqui, contudo, é a idéia de que eleitores médios votam por melhoria 
do bem-estar. Assim, em eleições de menor alcance, como nos estados 
subnacionais, distritos, condados e municípios, o voto do eleitor estaria associado a 
melhores condições locais, como a existência de mais e melhores hospitais, escolas 
e, muitas vezes, baixas taxas de impostos.  

Do mesmo modo que os políticos e os eleitores médios, os grupos de interesse 
buscam maximizar seus objetivos: a empresa quer lucrar mais, o sindicato quer 
menos desemprego. A estratégia para atingir esses objetivos pode variar bastante: a 
empresa “X” pretende exportar mais, pressionando o governo para obter menores 
tarifas em outros países, enquanto a empresa “Y” gostaria de uma menor 
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concorrência, exigindo que políticos instituam normas sanitárias mais rígidas para 
diminuir as importações. O sindicato “A” pode pressionar por leis mais rígidas contra a 
demissão e o “B” por leis que facilitem o investimento estrangeiro e a instalação de 
multinacionais. Alguns políticos do Legislativo, por sua vez, podem preferir adotar as 
exigências de “A” e “Y”, dada a relevância desses grupos em termos eleitorais e de 
recursos para suas campanhas, enquanto o chefe do Executivo pode preferir políticas 
liberalizantes – as de “X” e “B” – por acreditar que ao final de seu mandato a 
economia estará mais competitiva e portanto suas chances de reeleição serão 
maiores. 

Nota-se nesses exemplos que as preferências políticas dos atores podem ser 
contraditórias. Em Estados em que a sociedade e os grupos de interesse têm um 
relacionamento próximo do governo, tende a haver maior disputa para que certas 
preferências prevaleçam como sendo as do país (Cortell e Davis, 1996; Risse-
Kappen, 1991). Mesmo reconhecendo que em certos casos grupos específicos 
podem ter êxito sem necessariamente passar pelo Estado (Strange, 1996), muitas 
vezes é somente por meio deste que o objetivo pode ser alcançado.  

De acordo com Putnam (1988:434),  
“No nível nacional, grupos domésticos buscam seus interesses pressionando o 
governo para que este adote políticas favoráveis, e os políticos buscam poder 
construindo coalizões entre esses grupos. No nível internacional, governos nacionais 
procuram maximizar suas próprias possibilidades de satisfazer pressões domésticas 
e, ao mesmo tempo, minimizar conseqüências adversas de desdobramentos 
externos”.  

É nesse sentido que Soares de Lima (2000) argumenta que, diante de custos e 
benefícios domésticos que poderão ser gerados em função de uma ação 
internacional, como um acordo comercial, ou o não pagamento da dívida pública 
interna ou externa, tanto os grupos de interesse como os atores do Legislativo e do 
Executivo tendem a se mobilizar e a formar coalizões para satisfazerem seus 
objetivos, fazendo valer suas preferências nas políticas do Estado.  

Nesse sentido, a agricultura nos países europeus, particularmente na França, 
no Japão e nos EUA, é um caso emblemático. Embora ineficientes, muitos produtores 
contam com uma forte couraça protecionista do governo, como no caso do algodão. 
Para Garret e Lange (1996: 52), essas políticas perduram por motivos óbvios: “se um 
político exercer políticas que são impopulares, ele será substituído na próxima 
eleição”. No Japão, com ênfase até os anos 1980, grandes corporações forneciam 
recursos abundantes para o Partido Liberal-Democrata (PLD), que manteve-se no 
poder por volta de 50 anos, dentre outros fatores, em razão desses recursos. 
Segundo Rosenbluth (1996: 140), as corporações “financiavam o PLD por causa do 
que recebiam em troca: políticas que as favoreciam às custas do eleitor médio. 
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Produtores pagavam o PLD por um tratamento regulatório, fiscal e orçamentário 
favorável”. Nos Estados Unidos, como veremos, historicamente o sistema eleitoral e, 
a partir de 1974, a legislação agrícola, favorecem a concessão de privilégios 
específicos, como os subsídios e apoios domésticos ao algodão, condenados pela 
OMC (Browne, 1995).  

A análise de Putnam (1988) sobre o jogo político entre atores domésticos 
tendo como perspectiva a ratificação pelo Congresso de um acordo internacional 
negociado pelo Executivo é representativa da importância das relações entre esses 
atores. Ela se encaixa, com fidelidade particular, ao padrão norte-americano. 
Dependendo dos termos do acordo, grupos de interesse com preferências distintas 
buscariam influenciar um número necessário de legisladores para que a ratificação 
não ocorresse. Simultaneamente, grupos favoráveis ao acordo tentariam influenciar 
os membros do Congresso na direção oposta. Ao negociador caberia interpretar a 
composição de forças domésticas e a possibilidade de ratificação do acordo no seu 
país e no estrangeiro, para chegar a um termo que melhor atendesse aos interesses 
do país e que fosse incorporado à legislação nacional. 

Um conceito útil para visualizarmos essa composição de forças é o que se 
refere à estrutura de preferências domésticas. “Essa estrutura refere-se às posições 
relativas das preferências de importantes atores domésticos numa determinada 
questão (...) [na qual] As preferências de cada grupo estão dispostas numa escala 
unidimensional” (Milner, 1997: 17). A observação dessa escala permite identificar 
coalizões mais favoráveis (dovish) ou contrárias (hawkish) à implementação 
doméstica de um acordo internacional. Além de acordos de cooperação, o conceito 
de estrutura de preferências domésticas pode ser utilizado para pensarmos a 
propensão de um governo a criar, adotar, refutar, manter ou modificar qualquer 
política que, diante de um fenômeno internacional, produza custos e benefícios 
assimétricos para a sociedade. “Em questões diferentes, os atores terão diferentes 
preferências e, desse modo, a estrutura de preferências doméstica pode variar” 
(Milner, 1997: 17). 

Em questões comerciais, por exemplo, grupos protecionistas procuram agir 
como veto players, “e líderes que gostariam de negociar a abertura dos mercados 
mundiais percebem que o medo da competição no país mina a coalizão pró-livre 
comércio” (Goldstein e Martin, 2001:225). Assim, para que esses líderes sejam 
encorajados a negociar acordos liberalizantes, é preciso que grupos favoráveis à 
liberalização produzam um contrapeso aos protecionistas, de modo a tornar os custos 
de abertura comercial suportáveis em termos políticos. “Na ausência de exportadores 
ou outras partes interessadas que articulem posições pró-livre comércio, os governos 
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dificilmente manterão uma política de liberalização comercial” (Goldstein e Martin, 
2001:225).  

Vários autores estudaram questões internacionais que produzem efeitos 
domésticos, de modo que nos ajudam a entender a estrutura de preferências 
domésticas. Frieden e Rogowski, ao analisarem a internacionalização do setor de 
bens de economias nacionais, isto é, a eliminação de barreiras tarifárias e não 
tarifárias entre o mercado nacional e internacional, notaram que variações nos preços 
relativos dos produtos relacionam-se com “as preferências dos atores a respeito da 
política econômica exterior dos governos” (Frieden e Rogowski, 1996:31). Os preços 
atingem as preferências de atores socioeconômicos de pelo menos duas maneiras. 
Primeiro, na medida em que a integração dos mercados tende a modificar o preço 
internacional do produto, as vendas são afetadas positiva ou negativamente. 
Segundo, a integração ao mercado mundial pode levar à deterioração dos termos de 
troca. Dependendo de como são afetados por essas mudanças, os atores domésticos 
tendem a se posicionar favorável ou contrariamente à internacionalização da 
economia. 

Para a economia nacional, considerando a teoria das vantagens comparativas, 
os mercados protegidos seriam negativos, pois levariam à alocação ineficiente de 
recursos. Assim,  

“quanto maior for o ‘encalço’ entre os preços (protegidos) domésticos e os preços 
efetivos do mercado mundial, maior a ineficiência dos custos de produção (e maior o 
seu impacto redistributivo). Isso acontece porque quanto maior o gap entre os preços, 
mais ‘inapropriada’ a alocação dos recursos do país (em relação à sua vantagem 
comparativa)” (Frieden e Rogowski, 1996:32).  

Se um setor da economia nacional é ineficiente e sua manutenção gera ônus 
assimétrico para a sociedade, cabe perguntar: por que proteger esse setor? Uma 
resposta possível seria: porque se trata de um setor estratégico para o interesse do 
Estado ou para a geração de empregos. Frieden e Rogowski (1996), no entanto, 
responderiam que o enfraquecimento desse setor, em função de mudança nos preços 
relativos, significaria também o enfraquecimento das bases de apoio dos próprios 
políticos – grupos de interesse teriam menos recursos para as campanhas eleitorais. 
Outra resposta desses autores provavelmente seria: porque a mudança nos preços 
relativos poderia prejudicar determinadas populações relevantes para os objetivos 
dos políticos. Conseqüentemente, apoio e votos dos prejudicados poderiam migrar 
para a oposição, afetando as chances eleitorais dos políticos no governo. Em outras 
palavras, os custos da manutenção da ineficiência econômica são inferiores ao da 
mudança política. Nesse caso, considerando que partes relevantes da sociedade 
fossem prejudicadas por uma política comercial que aprofundasse a 
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internacionalização da economia, a estrutura de preferências domésticas penderia 
para o lado hawkish, ou seja, seria contrária a tal política. 

Para Mansfield e Henisz, o nível de desemprego causado por fatores 
internacionais é um dos principais determinantes da política comercial, pois se  ele for 
elevado, provavelmente demandas protecionistas serão geradas. “Trabalhadores que 
perdem seus empregos devido ao aumento da competição por importações 
dificilmente irão encontrar empregos alternativos e provavelmente receberão menores 
salários quando empregados novamente”. Para esses autores, “Esses trabalhadores, 
e outros que temam estar desempregados em breve, têm razões para pressionar [o 
governo] por alívio na competição estrangeira” – afirmativa esta válida também para 
as empresas que dependem do consumo desses trabalhadores (Mansfield e Henisz, 
2004: 6).  

Se o contrário for verdadeiro, isto é, se houver melhoria no nível de empregos 
e aumento do consumo doméstico em função desses empregos, resultado de 
competitividade suficiente para exportações, poder-se-ia esperar pressões por mais 
acordos de livre-comércio. Segundo Goldstein e Martin (2001), os atores favoráveis à 
liberalização, como os exportadores, além de mobilizarem-se para apoiar o governo, 
podem também agir contra os grupos protecionistas, pois as demandas destes 
últimos podem impedir o desenvolvimento da abertura comercial, prejudicando 
possíveis negócios futuros.  

Se pensarmos em um setor da economia nacional que tenha aumento de 
desemprego em função das maiores importações e em outro setor, cujo bom 
desempenho exportador gere empregos e oportunidades de negócio, a estrutura de 
preferências domésticas teria o primeiro setor no lado hawkish e o segundo no lado 
dovish.  

Tomz (2004), ao analisar a preferência de atores domésticos argentinos em 
relação ao não pagamento da dívida com o FMI, observou que a percepção dos 
impactos dessa ação para a “reputação” do país exercia influência sobre eles.  

“Por um lado, um governo que honra seus compromissos preserva sua reputação 
internacional, beneficiando eleitores [e grupos de interesse] domésticos que valorizam 
transações com estrangeiros. Por outro lado, cumprir compromissos leva a ajustes 
econômicos e políticos que pesam mais para alguns cidadãos que para outros” 
(Tomz, 2004:2).  

O autor apontou grupos ligados a atividades financeiras como possíveis 
ganhadores, e funcionários públicos como possíveis perdedores na questão do 
pagamento da dívida. Segundo ele, honrando seu compromisso, o governo argentino 
manteria a reputação de bom pagador, sem acarretar custos para os grupos ligados a 
operações financeiras internacionais. Do contrário, haveria mais recursos disponíveis 
para pagar os funcionários públicos e fazer investimentos. Na estrutura de 
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preferências domésticas, operadores financeiros seriam atores a favor (dovish) e 
funcionários públicos atores contrários (hawkish) ao pagamento da dívida. 

Fica claro que existe uma relação entre políticos, grupos de interesse e o 
eleitorado que é fundamental para se entender o porquê de um Estado adotar 
determinado comportamento no sistema internacional. É verdade que existem temas 
e questões que desencadeiam maior ou menor mobilização social e que permitem, do 
mesmo modo, maior ou menor interlocução entre governo e sociedade. Por exemplo, 
o comércio internacional mobiliza diversos atores em meio a intensa interlocução 
entre governo e sociedade, enquanto a construção de um submarino nuclear é 
assunto mais restrito a agentes especializados e em torno do qual a sociedade pouco 
se mobiliza. Existem também Estados onde há maior ou menor tradição cultural para 
a mobilização política da sociedade.  

Nos Estados Unidos, país objeto de nossa pesquisa, pode-se afirmar a 
politização doméstica de questões comerciais internacionais que atinjam grupos bem 
organizados (Destler, 1995; Dryden, 1995). Enquanto grupos com demandas 
específicas possuem preferências que esperam ser adotadas pelo governo, “líderes 
políticos estão jogando constante e simultaneamente nas arenas doméstica e 
internacional”. Na busca por seus objetivos, encontram “diferentes – e às vezes 
contraditórias – pressões e constrangimentos de cada arena” (Milner, 1997:4). Aos 
políticos cabe explorar da melhor maneira possível os efeitos domésticos das 
questões internacionais. A “política externa torna-se parte da luta doméstica por 
poder e da busca por compromisso interno” (Milner, 1997:10). 

Todavia, pensar que a política é simplesmente o resultado da relação de forças 
de coalizões domésticas, dispostas numa estrutura de preferências doméstica, não 
explicaria satisfatoriamente os fatos. Isso porque a política de um governo não é 
somente o reflexo dos mais poderosos. Instituições podem funcionar como variáveis 
intervenientes entre a opinião pública, as preferências de políticos e de grupos de 
interesse e a política efetivamente praticada pelos governos (Risse-Kappen, 1991). 
Em inúmeros casos, como no Japão (Rosenbluth, 1996) e na Europa (Garret e 
Lange, 1996), as instituições políticas sobrevalorizam distritos com interesses 
predominantemente protecionistas, fazendo com que aquele que seria o mais forte (o 
eleitor liberal) não tenha suas preferências adotadas e assuma custos por causa de 
grupos menores. Nos Estados Unidos, do pós II Guerra a meados da década de 
1970, a estrutura institucional bloqueava a grande maioria de pedidos protecionistas 
em áreas não agrícolas, garantindo uma política liberalizante.  

Em termos eleitorais, de processo legislativo, de formulação de política, dentre 
outros, as instituições podem afetar a propensão de um Estado para a adotar, criar, 
refutar, manter ou modificar determinada posição. É nesse sentido, de variável 
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interveniente entre as preferências de atores domésticos relevantes e a política do 
Estado, que se procura trabalhar o papel das instituições no campo da política 
doméstica e das relações internacionais. Retomaremos essa questão adiante, pois 
cabe antes examinar a informação como variável. 

1.2. INFORMAÇÃO 

Questão de grande relevância para se entender a propensão de um governo a 
criar, adotar, rejeitar, modificar ou manter uma determinada política é a da distribuição 
da informação. A informação disponível para os atores domésticos, tanto sobre os 
custos e os benefícios que poderão ser gerados a partir do exterior, quanto sobre o 
andamento do processo ou da negociação através da qual o governo lida com o tema 
internacional, influencia a estrutura de preferências domésticas e pode criar 
vantagens políticas (Milner, 1997). Ao mesmo tempo, pode influenciar o nível de 
accountability3 dos políticos, o voto e o apoio do eleitor médio e grupos de interesse 
(Tomz, 2004). 

Para alguns, “a racionalidade utilitária do eleitor se vê seriamente limitada pelo 
advento da incerteza” (Borges, 2001:162). Ou seja, a falta de informação dos 
eleitores a respeito das decisões e das propostas dos políticos, aliada à falta de 
capacidade para avaliar em que medida essas decisões e propostas afetam seus 
interesses, deixam abertas possibilidades para políticos e grupos de interesse 
influenciarem o voto e o apoio dos indivíduos. Entretanto, há autores que se 
contrapõem em boa medida à idéia da falta de capacidade analítica da sociedade 
civil, argumentando que esta se desenvolveu a ponto de ser capaz de avaliar 
impactos domésticos de decisões internacionais (Soares de Lima, 2000; Rosenau, 
2002). Esse debate é extenso e uma resposta não pode ser considerada sem se 
especificar o país e a questão em observação. Em geral, podemos admitir que se 
eleitores votam num político que promove políticas que os prejudicam é porque 
possuem “informações incompletas sobre o comportamento do seu líder”. Por 
exemplo, os eleitores “não sabem exatamente qual política comercial seus líderes 
escolheram num determinado momento” (Mansfield, Milner e Rosendorff, 2002:504). 

A despeito do debate, porém, é praticamente consensual a idéia de que os 
grupos de interesse possuem capacidade técnica mais apurada para entender a 
extensão distributiva de custos e benefícios derivados de compromissos 
internacionais. No seu esforço para fazer valer suas preferências nas políticas do 

                                       
3 O conceito de accountability refere-se aos mecanismos de controle colocados à disposição do cidadão para 
exigir prestação de contas, responsabilização e transparência na gerência de recursos e políticas públicas pelos 
agentes governamentais aos quais delegaram poder nas eleições. Situam-se em duas esferas interdependentes 
de ação: os mecanismos de accountability verticais – da sociedade em relação ao Estado (próximas eleições e 
audiências públicas) – e os de accountability horizontais – de um setor a outro na esfera pública (auditorias).  
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Estado, tais grupos procuram se informar para influenciar os atores políticos, que 
muitas vezes não possuem capacidade analítica suficiente para entender as 
conseqüências setoriais e mesmo segmentais de certas decisões de política 
internacional. É nesse sentido que Milner afirma que “Além de serem grupos de 
pressão que procuram influenciar as escolhas políticas que atores políticos fazem, 
grupos de interesse agem como provedores de informação aos atores políticos” 
(Milner, 1997:23). Para Browne (1995), analisando especificamente a política 
agrícola, tais grupos utilizam a informação privilegiada para a mobilização de 
eleitores.  

A informação a respeito das ações do governo numa questão internacional, 
isto é, o conhecimento que se tem sobre quais são efetivamente o teor e os 
resultados das negociações comerciais é decisivo para a mobilização e, 
especificamente, para o lobby. Tomz (2004) observa que o posicionamento de 
eleitores e grupos de interesse, favorável ou contrário a determinada questão, 
depende da informação que esses atores possuem dos acontecimentos 
internacionais e dos processos de negociação em pauta. No Brasil, é notório o 
esforço de setores organizados, como a Confederação Nacional da Agricultura, a 
Coalizão Empresarial Brasileira e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
– apenas para mencionar os maiores –, para obterem informações do governo sobre 
as negociações em andamento. Freqüentemente representantes desses setores 
reclamam da falta de informações e apontam que essa condição dificulta a 
elaboração de demandas precisas. Ou seja, mesmo grupos previamente mobilizados 
precisam de informação sobre o que ocorre na mesa de negociações para criar suas 
demandas específicas, encaminhá-las e tentar influenciar os rumos do processo.  

Goldstein e Martin (2001) observam que a informação disponível durante o 
processo de negociação internacional influencia as possibilidades de mobilização. 
Nota-se que quanto mais informação os grupos afetados por uma nova legislação – 
fruto de acordo internacional – tenham disponível, maior sua possibilidade de 
mobilização; dependendo de suas preferências, podem obstruir ou impulsionar o 
processo. Restringir o fluxo e a qualidade da informação durante os processos 
internacionais pode ter implicações estratégicas, isto é, pode ter o intuito de não 
aguçar os grupos contrários ou de potencializar aqueles a favor. 

Alguns autores acreditam que a distribuição simétrica ou assimétrica da 
informação entre atores relevantes numa dada questão embute tendências 
previsíveis. Nos casos de distribuição simétrica, Goldstein e Martin (2001) 
argumentam que quanto melhor for a qualidade da informação sobre o processo 
negociador e seus impactos domésticos, mais fortalecidos ficam os atores 
protecionistas frente aos liberais na conclusão de acordos. O contrário ocorre quando 



 

 

19 

a questão deixa de ser a conclusão de um acordo comercial e passa a ser o 
cumprimento de acordos existentes. Nesses casos, os grupos dovish tendem a sair 
fortalecidos em relação aos hawkish. 

Ao analisar a influência da distribuição de informação simétrica entre políticos 
do Executivo e do Legislativo na propensão à conclusão de um acordo internacional, 
Milner (1997) observa que nessas condições a negociação ou é concluída 
positivamente, ou não avança e é em breve abandonada. Se o presidente e os 
legisladores têm pleno conhecimento das preferências uns dos outros sobre o tema, e 
se essas preferências forem rígidas, as possibilidades de ratificação do acordo estão 
praticamente dadas. Já ao modelar situações de distribuição de informação 
assimétrica, nas quais normalmente o Executivo possui informação mais abundante e 
de melhor qualidade, a autora nota que as possibilidades de conclusão positiva ou 
negativa de um acordo não são extremadas, porém ele conta com menor 
possibilidade de ratificação do que num ambiente de informação simétrica.  

Em ambos os casos, os grupos de interesse podem atuar tanto para influenciar 
as preferências dos políticos, quanto para suprir sua falta de informação. No caso de 
distribuição assimétrica, a informação que os grupos de interesse passam para os 
legisladores, seja ela neutra ou tendenciosa, pode determinar o futuro da negociação 
internacional. 

Como dissemos, a distribuição de informação é componente de grande 
importância para temas de política doméstica e relações internacionais, pois ela influi 
não só na capacidade de mobilização, mas também nas preferências dos atores. 

1.3. INSTITUIÇÕES 

As instituições políticas podem ter papel fundamental nas interações entre 
grupos de interesse, eleitores e políticos. Elas funcionam como variável interveniente 
entre as preferências de atores domésticos relevantes e a posição oficial do Estado 
de duas formas relevantes: “determinam quais atores têm maior influência no 
processo político” (Milner, 1997:127), portanto quais têm maiores possibilidades de 
terem suas preferências contempladas; e indicam em quantos pontos uma 
determinada preferência política pode ser vetada, afetando a propensão de criação, 
adoção, manutenção, modificação ou rejeição de uma política (Milner, 1997; 
Mansfield e Henisz, 2004).  

É possível identificar dois processos principais através dos quais as instituições 
afetam as preferências que irão predominar num determinado Estado: o processo 
eleitoral e o de tomada de decisões.  
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1.3.1. Processo eleitoral 

O processo eleitoral refere-se às regras que regem os modos de acesso aos 
cargos do Executivo e do Legislativo. Nele, deve-se observar fatores como o espaço 
político-territorial onde os candidatos concorrem, isto é, os segmentos da população 
vinculados com setores da economia, identificados com questões de meio ambiente, 
de direitos humanos etc., assim como as características conservadoras e/ou liberais 
dos eleitores, dentre outras. Deve-se também observar se existem e quais os grupos 
de interesse bem organizados para determinadas questões. O intuito é avaliar qual o 
peso desses segmentos, assim como sua capacidade de mobilização em termos de 
votos e recursos, em relação ao total da população de um distrito eleitoral para a 
eleição de um candidato.  

Algumas características do eleitorado influenciam o comportamento de 
políticos. Quanto maior em termos populacionais, e diversificado em termos de 
interesses específicos, menor sua probabilidade de ver atendidas suas demandas 
específicas. Como notam Frieden e Rogowski (1996), políticos que concorrem nesse 
tipo de distrito tendem a “minimizar o custo de pesos mortos”, desde que possuam 
relevância política reduzida, pois dependem de toda a sociedade para se manterem 
no governo. Por outro lado, “um sistema eleitoral no qual cada representante 
responde somente a um pequeno distrito garante que ele favoreça o interesse do 
distrito sobre o do país” (Frieden e Rogowski, 1996:43). Nesse sentido, nos EUA o 
presidente tende a responder menos a demandas específicas do que o Senado, pois 
o primeiro é eleito por um grande eleitorado, o nacional, enquanto os senadores são 
eleitos por estados. O Senado, por sua vez, responderia menos a interesses 
particulares do que a Câmara dos Deputados, onde cada deputado é eleito por um 
distrito dentro de cada estado4 (Frieden e Rogowski, 1996).  

Outros fatores a serem observados são o período em que as eleições ocorrem 
(calendário) e o intervalo entre elas (anos). O objetivo da observação desses fatores 
é identificar em que medida os políticos devem ser responsivos para se manter no 
poder. Com relação ao intervalo das eleições, pode-se esperar que quanto mais 
curto, isto é, quanto menor for o mandato, maior a probabilidade de os políticos 
atenderem demandas específicas. De maneira inversa, quanto maior for o intervalo, 
maior a autonomia dos políticos frente a interesses específicos. Nos EUA, 
poderíamos admitir que os senadores teriam menos estímulo para atender a 
demandas específicas; a  seguir viriam o presidente e os deputados. Os primeiros 
têm mandatos de seis anos, o segundo de quatro e os últimos de dois anos. Todavia, 
esse raciocínio pode ser minimizado para grupos bem organizados, pois estes 
                                       
4 Quando escrevemos “estado” nos referimos ao estado subnacional, a uma unidade da federação norte-
americana, como a California e o Texas, por exemplo. Quando escrevemos “Estado”, fazemos referência ao 
Estado norte-americano, aos Estados Unidos. 
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tendem a fazer controle mais rigoroso de quais demandas suas são aceitas e quais 
são refutadas, retomando-as em períodos eleitorais.  

Desse modo, dificilmente um político tomará alguma medida impopular em 
épocas de eleição (calendário), como aumentar impostos, desagradando aos 
eleitores em massa, ou fechar um acordo comercial que envolva concessões em 
setores pouco competitivos, mas que possam ter papel decisivo nas eleições. Assim, 
os fatores apontados no que se refere ao processo eleitoral podem influenciar a 
propensão de continuidade ou mudança de comportamento dos políticos, mas 
evidentemente não são os únicos.  

Isso não significa que senadores e presidentes não atendam as preferências 
de setores específicos. Tais setores podem ser capazes não apenas de fornecer 
recursos expressivos aos políticos, mas também de mobilizar votos suficientes para 
decidir uma eleição nacional. Cabe lembrar que, em 2000, George W. Bush foi eleito 
ao obter maioria de aproximadamente 600 votos na Florida (Aldrich, 2003). O fato é 
que os “constrangimentos eleitorais aos quais líderes democráticos estão submetidos 
os forçam a responder a demandas feitas por segmentos-chave da sociedade” 
(Mansfield e Henisz, 2004:4). Em todos os casos, como dissemos, deve-se analisar a 
importância de segmentos da população para uma determinada eleição.  

Contudo, mesmo quando as condições impostas pelo sistema eleitoral levam a 
um alto grau de comprometimento dos políticos com os interesses de seus eleitores, 
sejam eles médios ou grupos organizados, as instituições do processo de tomada de 
decisão podem impedir que determinadas aspirações sejam concretizadas. Mansfield 
e Henisz (2004:3) observam que “condições macroeconômicas em deterioração são 
uma fonte potente do sentimento protecionista na sociedade”. Em havendo tais 
condições, pode-se esperar que os políticos atendam esse sentimento sob o risco de 
serem substituídos na próxima eleição. “A medida em que tais condições reduzirão a 
abertura comercial, entretanto, depende da centralidade das instituições políticas 
domésticas através das quais as pressões sociais são filtradas e influenciam a 
política” (Mansfield e Henisz, 2004:3). É preciso, portanto, analisar essas instituições. 

1.3.2. Instituições e tomada da decisões 

Quanto mais abertas e fragmentadas forem as instituições, maior tende a ser a 
interação entre governo e sociedade. Nos EUA, considerados um Estado 
descentralizado e onde há grande interlocução entre sociedade e governo em 
questões comerciais (Cortell e Davis Jr., 1996), diversas agências do Executivo para 
variados assuntos, freqüentemente acompanhadas por comissões do Congresso, 
favorecem a interação entre grupos de interesse, Legislativo e Executivo. O United 
States Trade Representative (USTR), agência do Executivo para o comércio 
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internacional, conta com a participação formal de representantes de empresas e 
associações privadas em sua estrutura, além de ser accountable ao Legislativo e 
possuir legisladores no seu processo de formulação de política (Destler, 1995; 
Noland, 1997; Vigevani, 1995). Aliás, o National Cotton Council of America (NCC), 
organização que congrega e representa a cadeia produtiva do algodão, ocupou, de 
março de 2003 a maio de 2005, assento permanente no Agricultural Policy Advisory 
Committee for Trade e no Agricultural Technical Committee for Trade, ambos 
organismos do USTR (USTR, 2003). 

O caso norte-americano seria um exemplo de formulação democrática de 
política de comércio internacional. No Brasil, onde o processo de formulação de 
política externa ocorre de maneira insulada (Oliveira, 2003), diversos setores tratam 
como ilegítimas, e muitas vezes despóticas, as posições assumidas pelo governo. 
Isso porque as negociações comerciais internacionais podem resultar em custos 
assimétricos para alguns setores e estes não têm possibilidade de discussão 
institucionalizada com o governo. Via de regra, eles participam de forma consultiva e 
apenas quando solicitados pelo governo – é nesse sentido que alguns apontam déficit 
democrático no Itamaraty. Desse modo, a democratização da política externa, abrindo 
e fragmentando o processo de formulação política, seria benéfica para a sociedade5 
(Hirst e Soares de Lima, 2002; Oliveira, 2004).  

Contudo, nem sempre abertura e fragmentação institucional significam que 
decisões de política externa sejam mais democráticas, no sentido de que a vontade 
da maioria prevaleça. Isso porque, quanto mais dividido for o processo de formulação 
política e de implementação de políticas, maiores poderão ser os pontos em que as 
preferências são vetadas (Milner, 1997; Mansfield e Henisz, 2004). Uma comissão do 
Congresso composta por atores vinculados a grupos protecionistas pode barrar 
ideologicamente propostas liberalizantes, ou o indivíduo encarregado de tomar 
decisões pode ser municiado de informações tendenciosas, por exemplo. 

Milner (1997) trabalha com cinco poderes denominados por ela de 
“legislativos”. Tais poderes são aqueles considerados necessários ou que podem 
influenciar a propensão a se rejeitar, modificar, criar ou adotar políticas como 
resultado de negociações internacionais. Caso Executivo e Legislativo – normalmente 
o primeiro negocia e o segundo ratifica – possuam preferências diferentes, a 
distribuição desses poderes e a seqüência institucional de utilização dos mesmos 
podem afetar essa propensão. Se possuírem preferências idênticas, tudo indica que 
as instituições serão neutras. Para nossos objetivos, basta apresentarmos três 
desses poderes; eles servem de exemplo conceitual e assemelham-se ao sistema 

                                       
5 Deve-se reconhecer que nos últimos dez anos governo e grupos de interesse têm trabalhado de maneira mais 
próxima nas questões comerciais. Contudo, certos representantes do Itamaraty e do setor privado, além de 
acadêmicos, consideram-na insuficiente. 



 

 

23 

norte-americano. Apresentaremos ainda um outro poder, referente ao Executivo, e 
analisado por Mundo (1999). 

Determinação da agenda (Agenda setting) é o primeiro poder. Ele se refere à 
competência de um ator para colocar temas na agenda do Executivo ou do 
Legislativo, determinando, por exemplo, quais tipos de barreiras não tarifárias serão 
criadas para determinado setor, ou quais segmentos do setor agrícola serão 
discutidos para desgravação tarifária. Esta competência serve também para manter 
certos temas fora da agenda. Segundo Destler (1995), do pós II Guerra a meados de 
1970, os presidentes dos comitês de Ways and Means da Câmara e de Finanças do 
Senado norte-americanos detinham amplos poderes para determinar a agenda 
desses comitês, os mais importantes do Congresso para o comércio internacional, o 
que lhes possibilitou dificultar a discussão de medidas protecionistas que minassem a 
orientação internacionalista da política comercial da época. Após reformas 
institucionais implementadas na década de 1970, esses presidentes tiveram seus 
poderes reduzidos, o que levou a uma maior circulação de projetos de lei 
protecionistas. Essa análise demonstra que aqueles que detêm a capacidade de 
determinar a agenda tendem “a ter o poder de moldar os resultados em favor de suas 
próprias preferências” (Milner, 1997: 102). 

O segundo poder é o de propor e introduzir emendas. Quem o possui pode 
minar o poder de determinação da agenda se for capaz de alterar o escopo inicial do 
propositor. Em se tratando de negociações internacionais, essa capacidade pode ser 
um complicador ou um elemento estratégico. Isso porque geralmente, ao final de uma 
negociação internacional, os negociadores do Executivo levam ao Legislativo de seu 
país o texto negociado para ratificação e implementação de eventuais mudanças na 
legislação demandadas pelo acordo. No entanto, se o Legislativo introduzir emendas, 
modificando o texto negociado, o interlocutor internacional pode romper com toda a 
negociação, pois os termos acordados foram modificados sem seu consentimento. 
Estrategicamente, esse poder pode ser utilizado de maneira proposital para 
inviabilizar uma negociação ou para obter ganhos que seriam impossíveis numa 
mesa de negociação. No geral, a literatura considera as possibilidades de emenda 
como fatores que minam a possibilidade de ratificação de acordos internacionais 
(Milner, 1997). Nos EUA, o procedimento fast-track, por meio do qual o Congresso 
autoriza o Executivo a negociar comércio internacional, visa justamente excluir a 
possibilidade de emendas durante a ratificação de acordos (Mundo, 1999). 

O terceiro poder trabalhado por Milner (1997) é o de oferecer side-payments 
(compensações). Ele consiste na capacidade de obter um comportamento de um ator 
que seja favorável às suas preferências, oferecendo-lhe algo de valor em troca. No 
caso da ratificação de um acordo internacional, os legisladores favoráveis ao acordo 
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podem se comprometer a apoiar projetos de colegas contrários a ele em troca de um 
voto positivo. As compensações podem ser de diversas espécies: orçamento por 
voto, veto por cargo etc. Elas podem ocorrer também através de ameaças: ou se 
aprova tal acordo, ou recursos não serão liberados. O poder de barganha é essencial 
no processo de composição de maioria legislativa e de formulação política nos EUA. 
Como abordaremos no item 4, ele é especialmente importante na negociação de 
autorização para negociações comerciais entre Executivo e Legislativo.  

Por fim, é importante mencionar o poder de implementação, concentrado 
majoritariamente no Executivo (Mundo, 1999). Depois de definida a agenda e criado 
um programa de ação ou lei, cabe ao Executivo implementá-lo. No entanto, essa 
implementação pode ocorrer de maneira diversa daquela inicialmente prevista. 
Agentes e instituições de implementação podem intencionalmente aplicar programas 
de acordo com sua tradição institucional, ou atribuir a eles baixa prioridade, quando 
não houver ordens explícitas em contrário. Exemplo disso é a capacidade do 
presidente de não conceder proteção tarifária no âmbito da escape clause, mesmo 
quando empresas elegíveis a essa proteção atendem aos critérios definidos pelo 
Congresso (Mundo, 1999). 

 

1.4. CONCLUSÃO 

A análise dos aspectos políticos e institucionais que envolvem a questão das 
relações entre Executivo, Legislativo e grupos de interesse não pretendeu ser 
exaustiva. Estados possuem sistemas políticos e procedimentais variados, o que 
torna tal tarefa inviável em uma monografia de conclusão de curso. O objetivo aqui foi 
apenas introduzir conceitos e relações entre política doméstica e relações 
internacionais, com maior atenção aos EUA.  

No que toca aos atores, vimos que a análise deve se concentrar em políticos 
do Legislativo e Executivo, em grupos de interesse e no eleitor médio. Cada ator 
busca maximizar seus objetivos, criando um jogo político no qual lutam e barganham 
para que suas preferências sejam aquelas adotadas pelo Estado e se transformem 
em política oficial. A distribuição de informação afeta esse processo, pois dela 
depende boa parte da mobilização e do posicionamento dos atores. 

No entanto, as relações entre esses atores são mediadas por instituições. A 
menção às instituições é interessante para ilustrar duas idéias centrais: a de que 
quanto mais fragmentadas as instituições, mais pontos de veto para a criação, 
adoção, rejeição, modificação ou manutenção de políticas podem existir; e a de que 
as instituições podem fortalecer ou enfraquecer as preferências de certos atores. É 
importante ressaltar que as instituições terão papel de variável interveniente apenas 
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na medida em que os atores do Legislativo e Executivo, e grupos de interesse com 
capacidade de influenciá-los, tenham preferências políticas diferentes (Milner, 1997); 
se elas forem semelhantes, as instituições políticas poderão ser neutras. 

2. CONTENCIOSO DO ALGODÃO BRASIL X ESTADOS UNIDOS 
Este item possui três objetivos. Primeiro, retratar cronológica e sinteticamente 

o desenvolvimento do contencioso do algodão, das consultas entre Brasil e Estados 
Unidos até o relatório final do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC). Segundo, 
abordar os subsídios à exportação e os apoios domésticos concedidos à indústria do 
algodão nos EUA, e o debate internacional sobre a eliminação desses subsídios. 
Terceiro, colocar algumas projeções a respeito dos impactos do contencioso do 
algodão para o comércio internacional. Esses objetivos nos ajudarão a indagar sobre 
quais os motivos que sustentam o programa agrícola para o algodão. 
 

2.1. O CONTENCIOSO 

Em 27 de setembro de 2002, a representação brasileira na OMC protocolou 
solicitação de consulta ao governo dos Estados Unidos, questionando a legalidade de 
subsídios à exportação e apoios domésticos concedidos pelo governo norte-
americano à sua indústria do algodão. De acordo com o documento “WT/DS267/1”, o 
governo brasileiro considerava que:  

“As medidas que são objeto dessa solicitação são subsídios proibidos e sujeitos a 
questionamento, fornecidos a produtores, usuários e/ou exportadores de algodão 
estadunidenses, assim como legislações, regulamentações, estatutos e emendas que 
fornecem tais subsídios (incluindo créditos de exportação), doações e qualquer outra 
assistência aos produtores, usuários e exportadores de algodão estadunidenses 
(indústria do algodão)” (OMC, 2002). 

As perdas brasileiras – incluindo queda da arrecadação federal e estatal, 
queda dos serviços relacionados à indústria do algodão, aumento do desemprego, e 
outros efeitos colaterais – foram estimadas em 600 milhões de dólares somente no 
ano comercial de 2001 (OMC, 2002). 

Dentre os subsídios à exportação e apoios domésticos e acusados, estavam 
aqueles fornecidos durante os anos comerciais de 1999 a 2002, concedidos por leis 
como o Agricultural Improvement and Reform Act of 1996, o Agricultural Risk 
Protection Act of 2000, o Farm Security and Rural Investment Act of 2002, dentre 
outros. 

Ainda de acordo com o documento, tais subsídios e apoios à indústria do 
algodão, que ultrapassaram US$ 4 bilhões no ano comercial de 2001 e chegaram a 
ser superiores ao valor total da produção norte-americana, promoveriam queda no 
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preço do produto, deslocamento e impedimento de exportações brasileiras para 
terceiros mercados, violando os artigos 5(c) e 6.3(b) dos Subsidies e Countervailing 
Measures Agreement, estabelecido no âmbito da OMC. No mercado internacional, os 
subsídios teriam causado queda de 12,6% no preço do produto entre 1999 e 2002 
(Sobral, 2004). No mesmo período, o total estimado de subsídios concedidos somou 
US$ 12,9 bilhões, quando não poderia ultrapassar US$ 8 bilhões, de acordo com os 
compromissos assumidos na Rodada do Uruguai, violando assim a Cláusula da Paz 
(Araújo, Diaz e Jank, 2004). 

As queixas brasileiras interessaram a outros Estados que tomaram parte 
oficialmente no contencioso, como Índia (WT/DS267/3), Canadá (WT/DS267/5), 
Comunidade Européia (WT/DS267/10), Tailândia (WT/DS267/11), Argentina 
(WT/DS267/12), Suíça (WT/DS267/13) e Turquia (WT/DS267/14), Austrália, Benin, 
Chade, China, Nova Zelândia, Paquistão, Paraguai, e Venezuela (WT/DS267/15).  
Interessou também a países que não tomaram partido oficialmente na OMC, como 
Mali, que tem grande parte da renda nacional proveniente da exportação do algodão.  

O objetivo do governo brasileiro no contencioso foi provar a ilegalidade dos 
subsídios norte-americanos na OMC, forçando assim a redução desses subsídios 
para níveis permitidos pela Organização, de modo a eliminar distorções comerciais. 
As consultas, que ocorreram em 3, 4 e 19 de dezembro de 2002 e em 17 de janeiro 
de 2003, não foram capazes de dirimir o contencioso e, em 6 de fevereiro de 2003, a 
representação brasileira pediu a abertura de um painel contra os Estados Unidos 
(WT/DS267/7).  

Em 18 de junho, confirmando a decisão preliminar de 26 de abril de 2004, o 
Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) emitiu relatório favorável ao Brasil, 
confirmando a maioria das acusações. Camargo Neto, um dos principais artífices da 
estratégia brasileira, aponta quatro pontos principais:  

“a) Os subsídios do programa conhecido como "Step 2" foram considerados de 
exportação e portanto proibidos, devendo ser eliminados até junho de 2005 (...) b) 
Também a maneira como os norte-americanos subsidiam o crédito à exportação foi 
considerada ilegal. c) Os árbitros julgaram que os EUA classificam de maneira 
equivocada alguns subsídios como não distorcivos ao comércio (...) d) Considerou-se 
que o conjunto da política rebaixou os preços do mercado internacional, causando 
prejuízos ao Brasil (Camargo Neto, 2004). 

A decisão de junho de 2004 não pôs fim ao processo, pois os Estados Unidos 
apelaram da decisão em 18 de outubro de 2004 (Albuquerque, 2004). O 
encerramento do caso ocorreu em 3 de março de 2005, após parecer do Órgão de 
Apelação, confirmando resultados majoritariamente positivos ao Brasil. Os quatro 
pontos elencados por Camargo Neto (2004) foram mantidos, de acordo com o 
documento WT/DS267/AB/R (OMC, 2005). Os EUA devem, de acordo com a OMC, 
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retirar os créditos à exportação e o programa Step 2 até julho de 2005 (NCC, 2005). 
Outras medidas devem ser implementadas em até 15 meses (Klor, 2004). 

2.2. SUBSÍDIOS AO ALGODÃO E A CRÍTICA INTERNACIONAL 

Como veremos em maiores detalhes no terceiro item, os Estados Unidos estão 
entre os maiores produtores mundiais de algodão e são o maior exportador mundial 
do produto. Porém, muitos afirmam que o país detém essas posições exclusivamente 
em função do seu sistema de subsídios e apoios. Embora o algodão tenha sido 
produto proeminente no processo de industrialização norte-americana – era matéria-
prima para a nascente indústria têxtil –, encontra-se atualmente entre as culturas 
mais ineficientes dos EUA. A qualidade do algodão norte-americano está entre as 
melhores do mundo, mas a viabilidade econômica dessa cultura é pouco provável 
sem o auxílio do governo. 

Dados do Departamento de Agricultura sustentam esse argumento. Como se 
pode observar na tabela abaixo, de 1998/99 a 2002/03 a produção de algodão 
apresenta resultados negativos. No Delta do Mississippi, região importante para a 
indústria do algodão, os custos chegam a US$ 600 por acre (Thurow e Kilman, 2002). 

O auxílio governamental aos produtores de algodão existe há mais de 70 anos. 
Segundo Jank (2004), o “modelo de política agrícola dos EUA nasceu na Grande 
Depressão nos anos 30, numa época em que a agricultura representava 21% da 
força de trabalho. A base da política era garantir a fixação de preços mínimos aos 
produtores de grãos e algodão, que lhes garantiriam renda mínima” (Jank, 2004: p 
A2). Em 1973, na segunda administração Nixon, foi criado um novo mecanismo, 
denominado target price, que garantiria um nível de preços maior desde que o 
produtor se comprometesse a reduzir a produção. Como os EUA dominavam o 
mercado de algodão e grãos, acreditava-se que “seria possível controlar os níveis de 
preço do mercado mundial apenas com o controle da oferta americana” (Jank, 2004: 
p A2). Duas décadas mais tarde, a idéia de controle dos preços internacionais via 
oferta norte-americana foi abandonada, pois outros países minaram a preponderância 
dos EUA no mercado de algodão. Ademais, o sistema “beneficiava apenas os 
grandes produtores, sendo que 80% dos produtores americanos continuavam 
perdendo dinheiro, ano após ano, com a atividade agrícola” (Jank, 2004: p A2).  
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TABELA 1 - Média norte-americana de custo e retorno por acre plantado, excluindo 

pagamentos governamentais diretos (dólares por acre) 
 

Ano agrícola  1997/98  1998/99  1999/00  2000/01  2001/02  2002/03  Total  
Custo total  (variável 
e econômico)  516.27  461.16  488.07  517.66  530.52  529.02  3,042.70  
Valor de mercado 
da produção  545.55  356.10  314.80  375.18  271.40  307.83  2,170.86  
Valor da produção 
menos custos totais 
listados 29.28  -105.06  -173.27  -142.48  -259.12  -221.19  - 871.84  
Fonte: Economic Research Service, U. S. Department of Agriculture. Em OXFAM, 2004b.  
 

A partir de então o Congresso norte-americano passou a criar uma série de leis 
e programas para acabar com as dificuldades de seus cotonicultores, levando ao 
repasse de mais de US$ 14,2 bilhões de 1995 a 2001 (Araújo, Diaz e Jank, 2004). 
Dentre os principais programas estão o Export Credit Garantee, o Step 2, os 
marketing loans programs, o Crop insurance e os counter-cyclical payments. A tabela 
a seguir ilustra o peso desses mecanismos, que somam mais de US$ 3,4 bilhões em 
2002/2003.  

Outras culturas também recebem vultosos subsídios do governo norte-
americano, como pode ser observado na tabela 3. Paradoxalmente ou não, essas 
culturas estão entre as mais produzidas e exportadas pelo país, o que prejudica 
outros países de duas maneiras principais: forçam baixas nos preços internacionais e 
ocupam um market share artificial. Dentre os prejudicados estão países paupérrimos, 
como os da África ocidental, dependentes da exportação de algodão. Para o algodão 
(cotton), essa estratégia parece fundamental para sua viabilidade, visto que cerca de 
37% de sua produção é exportada, como evidencia a figura 1. 

 

TABELA 2 - Subsídios ao algodão norte-americano por programa  
(Ano agrícola 2002/03 - US$ milhões) 

Pagamentos Diretos 625 
Pagamentos Contra-cíclicos 1.311 
Marketing Loans 873 
User Marketing Certificates (Step 2)* 328 
Export Credit Guarantees 14 
Crop Insurance 286 
Total  3.437 

*Pagamentos do Step 2 não são ligados a um ano agrícola. Os US$328 
milhões se igualam nos anos 2002 e 2003. 
Fonte: Jasper Womach, ‘Cotton Production and Support in the United 
States’, CRS Report for Congress, June 2004. Em OXFAM (2004).  
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TABELA 3 – Subsídios norte-americanos a commodities selecionadas 
(milhões de dólares) 

Commodity 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Algodão 933.0 702.5 1.062.8 1.879.9 3.580.4 2.237.7 3.807.5 
Arroz 522.7 460.9 454.7 736.4 1.365.1 1.521.3 1.512.8 
Milho 3.041.1 1.773.3 3.534.2 5.473.7 7.664.0 7.652.0 5.320.9 
Soja 16.3 13.8 31.2 1.275.3 2.856.1 3.606.4 3.610.0 
Trigo 2.131.9 1.948.8 1.433.3 2.756.4 3.864.6 3.629.4 2.488.8 

Fonte: ARAÚJO, DIAZ e JANK, 2004. 
 
 

FIGURA 1 
 

 
Fonte: U.S. Department of Agriculture. Em <http://www.fas.usda.gov/info/factsheets/WTO/products.html>, 
acesso em 15/04/2005   

Lima-Campos (2002), delegado brasileiro no International Cotton Advisory 
Committee (ICAC), organização intergovernamental que monitora o comércio e a 
produção de algodão, afirma que o baixo preço do algodão – 30 centavos menor que 
a média histórica de 72 centavos por líbra-peso – se deve à combinação de três 
fatores: demanda, oferta e subsídios.  

“Do lado da demanda, o consumo de algodão tem sido relativamente fraco nos 
últimos dois anos devido à taxa mundial reduzida de crescimento econômico e à 
crescente concorrência de fibras artificiais, especialmente no Oriente” (Lima-Campos, 
2002:28). Soma-se a isso a estagnação da indústria têxtil russa desde 1990 (Thurow 
e Kilman, 2002). Do lado da oferta podemos elencar o desenvolvimento tecnológico, 

http://www.fas.usda.gov/info/factsheets/WTO/products.html
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incluindo um salto de 2% em 1996/1997 para 20% em 2002 de algodão transgênico 
plantado no mundo; novas áreas dedicadas a essa cultura, das quais o cerrado 
brasileiro faz parte; e o aumento dos estoques mundiais em função da valorização do 
dólar (Lima-Campos, 2002:28). 

Mesmo com condições de oferta e demanda contribuindo para a depressão do 
preço do algodão, Lima-Campos (2002) argumenta, baseado em relatórios do ICAC e 
do Banco Mundial, que os subsídios e apoios à produção, e em menor proporção à 
exportação, são a causa predominante dos baixos preços do produto. É importante 
notar que, em 2002, 86% dos subsídios eram fornecidos pela União Européia, China 
e principalmente pelos EUA, enquanto os 14% restantes partiam de 10 países em 
desenvolvimento. Em 2001/2002, a produção norte-americana foi subsidiada em US$ 
2,3 bilhões e a exportação em US$ 130 milhões, 50% e 90% dos totais mundiais, 
respectivamente (Lima-Campos, 2002). Cabe lembrar que em 2002/2003 a indústria 
norte-americana do algodão recebeu US$ 3,4 bilhões em subsídios (OXFAM, 2004).  

As cifras norte-americanas teriam lesado produtores e governo brasileiros em 
aproximadamente US$ 600 milhões, motivando a abertura do painel. Do mesmo 
modo, pode-se imaginar que outros países sofreram perdas. Porém, parte da 
comunidade internacional, incluindo governos, comunidades epistêmicas, 
organizações internacionais e organizações não-governamentais (ONGs) encaram a 
questão dos subsídios agrícolas, especificamente os concedidos ao algodão, sob o 
prisma dos direitos humanos. Isto é, não se trata apenas de uma questão de regras 
comerciais, mas sim da subtração das já escassas possibilidades de desenvolvimento 
de países pobres, como os da África Ocidental – trata-se portanto de imoralidade. 

Alguns dados ilustram esse ponto de vista. Os US$ 3,4 bilhões de subsídios 
norte-americanos em 2002 foram maiores que o PNB de Benin, Burkina-Fasso e 
Chade, os maiores produtores de algodão da África sub-sahariana. Estima-se que no 
mesmo ano o valor dos prejuízos, em termos de perda de exportação, causados 
pelos subsídios norte-americanos para Burkina-Fasso, Camarões e Togo superou a 
ajuda que esses países receberam dos EUA. Em Benin e Chade as perdas com 
exportações ultrapassaram 50% da ajuda recebida dos EUA. Nesse ano, Benin 
recebeu US$ 25 milhões em ajuda, Burkina-Fasso US$ 10 milhões, Camarões US$ 1 
milhão, Chade US$ 6 milhões e Togo US$ 4 milhões. No ano agrícola de 2001 a 
África sub-sahariana teria perdido US$ 305 milhões em razão dos subsídios, valor 
considerável para uma região onde muitas pessoas vivem com menos de um dólar 
por dia (OXFAM, 2004).   

Esses dados mostram por que muitos consideram imorais os subsídios ao 
algodão. Held (2004) e Stiglitz (2003) são alguns dos que acreditam que a moralidade 
deve ser por si uma força legítima e capaz de modificar a agenda do sistema 
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internacional, incluindo a questão dos subsídios. Por outro lado, sabemos que é vasta 
a literatura que anula a moral como força motriz nas relações exteriores. A ética nas 
Relações Internacionais é tema complexo e não pretendemos abordá-lo em 
profundidade. Para os nossos propósitos, cabe reconhecer aqui que a manutenção 
da decisão a favor do Brasil pelo Órgão de Apelação da OMC pode fornecer 
tecnicidade suficiente para o combate aos subsídios dos países desenvolvidos, 
fortalecendo argumentos morais. 

Tanto o impacto do painel sobre o resultado efetivo das negociações 
comerciais internacionais quanto o futuro dos subsídios são incertos. Deve-se lembrar 
que a reclamação brasileira refere-se apenas aos subsídios e aos apoios norte-
americanos que ultrapassam os níveis acordados na OMC. De todo modo, diversas 
projeções foram feitas sobre os desdobramentos do contencioso. 

 

2.3. PROJEÇÕES 

São duas as principais projeções feitas para o futuro dos subsídios agrícolas. A 
primeira entende que o caminho para a redução e a eventual eliminação dos 
subsídios está aberto; a segunda considera o contencioso como evento sem maiores 
impactos sobre a redução e eventual eliminação dos subsídios.  

A primeira posição considera que, confirmada a vitória brasileira pelo Órgão de 
Apelação, a reivindicação dos países a favor da eliminação dos subsídios agrícolas 
dos países desenvolvidos ganha maior legitimidade e tecnicidade, portanto, maior 
força nas negociações internacionais. O ganho de causa brasileiro seria o início da 
flexibilização do protecionismo agrícola norte-americano e de outros países 
desenvolvidos, a exemplo do que aconteceu – guardadas as proporções – num 
impasse sobre oleaginosas entre Estados Unidos e União Européia durante a Rodada 
do Uruguai. Como lembra o ministro Celso Amorim, com a derrota da União Européia, 
o bloco “viu que não podia mais continuar ficando na negativa absoluta nas 
negociações agrícolas” (Folha de S. Paulo, 2004). 

Além disso, diversos analistas apontam que a vitória brasileira no contencioso 
do algodão poderá abrir uma importante jurisprudência na OMC em favor dos países 
em desenvolvimento (Financial Times, 2004). Isso porque essa decisão poderia ser 
expandida para produtos semelhantes, como o arroz e o trigo (Leo, 2004), gerando 
uma enxurrada de processos que afetariam “os maiores produtores rurais norte-
americanos que se tornaram dependentes dos mais de US$ 19 bilhões que recebem 
em subsídios anuais” (Becker, 2004). 

O resultado do painel poderia ainda influenciar a política doméstica norte-
americana, dando força a ONGs, aos parlamentares e aos agentes do Executivo 
favoráveis à redução ou eliminação dos subsídios agrícolas nas discussões sobre a 
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Farm Bill, de 2007. De modo mais imediato, reforçaria o plano de cortes aos 
subsídios proposto pela Presidência, por motivos orçamentários, para 2006. Em 
fevereiro de 2005 “Bush anunciou um limite de US$ 250 mil em subsídios, por ano, 
por fazendeiro. Atualmente, esses pagamentos podem ultrapassar US$ 1 milhão. 
Além disso, ele anunciou uma redução de 5% em todos os pagamentos de subsídios 
aos agricultores. No total, os cortes são de apenas US$ 587 milhões para 2006” (O 
Estado de S. Paulo, 2005). Para Dibonet, encarregado de assuntos econômicos da 
embaixada brasileira em Washington, “Apesar de modesta, a proposta de cortes é um 
sinal positivo, porque vai na direção contrária da lei agrícola de 2002, que havia 
promovido um aumento substancial dos subsídios” (BBC, 2005). 

A segunda posição entende que o contencioso do algodão não possui força 
suficiente para reduzir substancialmente os subsídios agrícolas, o que se deve a uma 
série de fatores. É preciso lembrar que, embora o resultado do contencioso seja 
predominantemente favorável ao Brasil, os EUA conseguiram se defender de 
algumas acusações, e certos aspectos dos programas de subsídios terão sua 
legitimidade atestada pela OMC. Além disso, mover processos na OMC exige grande 
sofisticação jurídica, praticamente inexistente entre os países em desenvolvimento. E, 
mesmo em campos nos quais há jurisprudência favorável, tais processos podem ter 
elevados custos políticos e financeiros, dissuadindo os países prejudicados 
(Ricupero, 2004). 

A autorização de sanções contra os Estados Unidos não significa que estes 
reduzirão seus subsídios para livrar-se delas. Pode ocorrer de preferirem assumir o 
ônus financeiro das sanções a mudarem sua política doméstica, como vem sendo 
feito pela União Européia e pelos próprios Estados Unidos em alguns casos (O 
Estado de S. Paulo, 03/05/04). Quanto às negociações da Rodada de Doha, deve-se 
considerar que reduções significativas dos subsídios norte-americanos deverão ser 
acompanhadas por propostas similares da União Européia, fornecedora de enormes 
subsídios agrícolas, como salientado pelo USTR6. 

O fato é que o resultado do contencioso do algodão prejudica a legitimidade 
dos subsídios e apoios agrícolas que o governo norte-americano concede a seus 
produtores, apesar de não implicar mudança imediata de postura. Qualquer alteração 
na distribuição de subsídios que venha a ser feita para reduzi-los a níveis permitidos 
pela OMC necessita de mudanças na legislação e nos programas de apoio norte-
americanos, o que é função do Congresso.  

No entanto, aprovar leis reduzindo subsídios pode ser contraproducente em 
termos políticos para certos deputados e senadores apoiados por empresas e 
comunidades ligadas à agricultura, bem como para agentes do Executivo, como o 

                                       
6 Ver proposta agrícola para OMC em http://www.fas.usda.gov/itp/wto/   
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secretário da Agricultura e o próprio presidente. Desse modo, tanto produtores e 
comunidades, quanto agentes da administração e do Congresso têm interesses 
cruzados: os políticos dependem do apoio desses grupos de interesse para serem 
eleitos e os grupos dependem dos políticos para defenderem seus interesses no 
cenário internacional por meio do Estado. Existe ainda a pressão internacional para a 
redução dos subsídios, o que pode favorecer ou prejudicar políticos e grupos de 
interesse. 

2.4. CONCLUSÃO 

Como vimos, o contencioso do algodão mostra empiricamente a 
interdependência entre os âmbitos doméstico e internacional. Afinal, programas de 
apoio à produção são a causa predominante da queda no preço internacional do 
algodão e qualquer adequação dos EUA ao relatório final do Órgão de Apelação 
dependerá de mudança de sua legislação doméstica, o que é atributo do Congresso. 
Assim, cabe perguntar, quais os motivos que sustentam o programa de subsídios e 
apoios ao algodão norte-americano? Dependendo desses motivos, pode-se inferir 
uma maior ou menor possibilidade de mudança na política agrícola norte-americana. 
 

3. RELEVÂNCIA ECONÔMICA E POLÍTICA DO ALGODÃO E O 
ENVIESAMENTO INSTITUCIONAL DA POLÍTICA AGRÍCOLA 

A partir da discussão que fizemos anteriormente sobre a relação entre política 
doméstica e relações internacionais e dos fatos apresentados no item 2, 
procuraremos identificar neste item a relevância econômica e política do algodão para 
os Estados Unidos, buscando responder a pergunta sobre quais os motivos que 
sustentam o programa de subsídios e apoios ao algodão norte-americano. Vimos que 
os políticos são movidos por princípios utilitaristas, visando fundamentalmente 
objetivos eleitorais. Para alcançá-los, devem tanto evitar medidas impopulares para o 
eleitor médio, quanto angariar o apoio de grupos de interesse. Quanto mais relevante 
em termos econômicos e políticos for a indústria do algodão, mais contraproducente 
para os políticos norte-americanos seria ajustar os subsídios e apoios domésticos aos 
níveis permitidos pela OMC.  

Com relação ao aspecto econômico, buscaremos compreender a relevância do 
algodão para a economia norte-americana e para o comércio internacional. Para 
tanto, será feita uma comparação entre a produção de algodão e a faixa territorial 
destinada ao seu cultivo nos EUA e as de outros países, buscando compreender qual 
a importância do algodão para os Estados Unidos, para os estados subnacionais e 
seus distritos. Essa análise se concentrará em indicadores-chave da economia: o 
produto nacional bruto (PNB) – ou produto estatal bruto (PSB) no caso dos estados – 
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e o comércio internacional. Compararemos esses indicadores com os valores de 
algodão produzidos e os exportados pelos EUA. 

Considerando que os políticos buscam resultados macroeconômicos 
favoráveis visando alcançar melhores chances eleitorais e que devem manter ou 
angariar o apoio de setores relevantes para atingir seus objetivos políticos, a análise 
desses indicadores nos fornecerá um panorama da parcela da economia que poderia 
ser afetada pela redução dos subsídios e dos apoios domésticos. Isto é, verificaremos 
qual o tamanho do segmento algodoeiro que teria suas preferências políticas 
alteradas em função de uma decisão pró redução de subsídios e apoios em 
decorrência do painel da OMC.  

No que se refere ao aspecto político, verificaremos qual a importância da 
população e dos grupos de interesse ligados à indústria do algodão para que os 
políticos atinjam seus objetivos eleitorais. Essa análise será feita a partir de dois 
conjuntos de dados. Primeiramente, mapearemos a parcela de indivíduos 
empregados na indústria do algodão e analisaremos sua importância para os 
objetivos dos políticos. Essa parcela da população tem interesse no contencioso, 
visto que a redução nos apoios e nos subsídios levará ao aumento dos preços norte-
americanos. Como reflexo, ocorreria perda de competitividade, que poderia se 
traduzir em menor remuneração e mesmo em desemprego. Desse modo, desde que 
informada sobre os eventuais resultados negativos dessa medida – como vimos no 
primeiro item –, dificilmente essa parcela da população votaria em políticos que 
tenham propostas ou que se posicionaram a favor da redução dos subsídios e dos 
apoios ao algodão decorrentes da necessidade norte-americana de se adequar ao 
painel da OMC. 

Para definir suas possibilidades de serem eleitos, os políticos calculam qual a 
relevância desse segmento da população e qual sua capacidade para definir suas 
vitórias eleitorais. Caso o segmento seja decisivo nos seus cálculos, aumenta a 
propensão dos políticos a não tomarem medidas contrárias às preferências desse 
segmento. Nesta perspectiva, serão comparados os empregos gerados pela indústria 
do algodão e o número de eleitores nas eleições para a Presidência e para o Senado. 
Quanto maior a proporção dos empregos gerados pela indústria do algodão em 
relação ao número de eleitores, maior a relevância dessa indústria em termos 
eleitorais e, portanto, menor a propensão dos políticos a agirem contrariamente às 
suas preferências. 

Posteriormente, verificaremos qual a relevância da indústria do algodão em 
termos de recursos doados para as campanhas eleitorais. Dependendo do montante 
de recursos doados, poderemos inferir se há um maior ou menor compromisso dos 
políticos com as preferências desse grupo de interesse. Além disso, preços mais altos 
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e a conseqüente queda nas vendas poderiam anular os investimentos feitos em 
tecnologia, muitos dos quais sem aplicabilidade em outras culturas. Assim, caso um 
político atue contrariamente às preferências do setor, aumentam suas probabilidades 
de perder recursos para a próxima campanha. 

Por fim, abordaremos o processo de formulação da política agrícola norte-
americana e a forma como os políticos o utilizam para defender as demandas de seus 
distritos e estados e, ao mesmo tempo, angariar apoio por meio de concessões 
específicas. 

3.1. ASPECTOS ECONÔMICOS 

Os Estados Unidos, a China e a Índia são responsáveis por praticamente a 
metade do algodão produzido no mundo. A China é o maior produtor, com uma média 
aproximada de 22 milhões de fardos por ano. Os EUA vêm em segundo lugar e a 
Índia em terceiro, com médias aproximadas de 19 milhões e 11 milhões de fardos por 
ano, respectivamente. O Brasil, que há pouco tempo voltou a ser competitivo nessa 
cultura, é também um dos maiores produtores mundiais; o país produz 
aproximadamente 4 milhões de fardos por ano (NASS, 2004).  

A faixa territorial destinada ao plantio do algodão nos Estados Unidos é a 
segunda maior do mundo, ficando atrás somente da Índia. Por exemplo, no período 
2002/03 a Índia plantou 7,6 mil hectares, os EUA 5 mil e a China 4,1 mil hectares. 
Países extremamente dependentes da exportação de algodão, como Benin e 
Burkina-Fasso, plantaram 350 hectares cada um (NASS, 2004).  

O mapa a seguir mostra a disposição geográfica da produção de algodão pelos 
17 estados que cultivam o produto nos EUA. Esses estados – Alabama, Arizona, 
Arkansas, California, Florida, Georgia, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, New 
Mexico, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas e Virginia – 
formam o chamado “cinturão do algodão”. As divisões territoriais dentro de cada 
estado representam os condados (counties), que são uma espécie de municípios. A 
intensidade das cores indica a produtividade de cada um. Nota-se que a produção é 
bastante dispersa e assimétrica.  
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MAPA 1 
Produção norte-americana de algodão 

Safra de 2002 
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TABELA 4 - Composição do PNB norte-americano por setor 

(porcentagem do total) 
 

 1983 1993 2003 
Agricultura 2,2% 1,9% 1,4% 
Indústria 31,6% 25,7 26,2% 
Serviços 66,3% 72,4% 72,5% 
PNB (trilhões de 
dólares, 2000) 5.590 7.536 10.580 

Fontes: CIA World Factbook, em 
<http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/us.html>. Banco 
Mundial, em <http://www.worldbank.org/cgi-
bin/sendoff.cgi?page=%2Fdata%2Fcountrydata%2Faag%2Fusa_aag.pd
f>. Acessos em 20/11/04. Bureau of Economic Analisys (BEA), em 
<http://www.bea.gov/bea/dn/gdplev.xls>, acesso em 23/11/04.   

 

 
A baixa proporção do setor agrícola em relação ao PNB apresenta tendência 

similar em outros países desenvolvidos como Alemanha (1%), Canadá (2,2%), 
França (2,2%), Japão (1,3%) e Reino Unido (0,9%) (CIA, 2004). Esses dados 
corroboram a hipótese de que a fonte do protecionismo agrícola nos EUA seria mais 
fruto de fatores e motivações políticas do que econômicas. 

O valor produzido pela indústria do algodão, isto é, pela soma dos seis 
segmentos que compõem sua cadeia produtiva, é bastante superior ao produto das 
fazendas, como demonstra a tabela 5. Infelizmente não estão disponíveis séries 
históricas com o produto dessa indústria para podermos fazer uma melhor 
comparação com o PNB7. Mas, em 1997, quando o PNB norte-americano alcançou 
aproximadamente US$ 8,308 trilhões, a indústria do algodão teria contribuído com 
cerca de 0,5% para esse resultado. 

                                       
7 Seria possível montar séries históricas, assim como seria interessante analisar a importância econômica de 
todos os segmentos da indústria do algodão. Tal esforço, no entanto, excede os limites desta pesquisa. 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/us.html
http://www.worldbank.org/cgi-bin/sendoff.cgi?page=%2Fdata%2Fcountrydata%2Faag%2Fusa_aag.pdf
http://www.worldbank.org/cgi-bin/sendoff.cgi?page=%2Fdata%2Fcountrydata%2Faag%2Fusa_aag.pdf
http://www.worldbank.org/cgi-bin/sendoff.cgi?page=%2Fdata%2Fcountrydata%2Faag%2Fusa_aag.pdf
http://www.bea.gov/bea/dn/gdplev.xls
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TABELA 5 - Perfil(1) da indústria norte-americana do algodão(2) 

Segmento Renda 
Fazendas 3 US$ 6.115.526.776 
Descaroçadores US$ 802.388.570 
Comerciantes US$ 8.297.276.000 
Armazéns US$ 277.795.000 
Moinhos de óleo de semente 
de algodão US$ 1.104.641.145 

Fábricas de têxteis US$ 23.545.105.000 
Total US$ 40.142.732.491 

Notas: 1) Inclui algodão upland e Pima; 2) Estabelecimentos, 
empregos e renda extraídos de estimativas de 1997 de Census 
Bureau; 3) Definidas como qualquer estabelecimento que produziu 
commodities agrícolas com valor (potencial) de pelo menos US$ 
1.000 e plantou algodão em 1997. 
Fonte: NCC, em <http://www.cotton.org/econ/world/detail.cfm>. 
Acesso em 16/11/04. 

 
 

Os EUA são líderes incontestáveis no comércio internacional de algodão, como 
demonstra a tabela 6. Embora sejam os maiores exportadores mundiais de algodão, 
esse produto representa parcela pequena de sua pauta exportadora. Aliás, em termos 
setoriais, de 1999 a 2003 a agricultura representou, em média, 7,25% do total 
exportado pelo país, enquanto manufaturas compuseram cerca de 80% da pauta de 
exportações de bens. Em 2003, a exportação de serviços somou mais de US$ 270 
bilhões, muito mais que os US$ 60 bilhões exportados por todo setor agrícola (OMC, 
2004). Considerando especificamente o algodão em relação ao total nacional no 
mesmo período, esse produto representou 0,28% das exportações. Já a venda 
internacional do produto, comparada ao total da pauta agrícola, atingiu a média de 
3,79% no mesmo período8. 

 

                                       
8 Para dados detalhados, vide anexo I. 

http://www.cotton.org/econ/world/detail.cfm
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TABELA 6 - Maiores exportadores de algodão 
(milhares de fardos) 

País 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 
Estados Unidos 7.500 4.298 5.750 6.740 11.000 11.900 
Uzbequistão 4.570 3.812 4.100 3.400 3.400 3.500 
Austrália   2.712 3.040 3.209 3.904 3.101 2.655 
Grécia  1.000 964 1.080 1.424 1.000 1.300 
Mali        825 950 900 575 925 850 
China       34 681 1.692 448 342 751 
Benin        645 600 650 625 650 750 
Subtotal 17.286 14.345 17.381 17.116 20.445 21.706 
Total mundial     22.413 23.668 27.327 26.584 29.053 30.630 
Fonte: National Agriculture Statistics Service (NASS, 2004). 

 
Como se pode observar, a proporção de exportações agrícolas em relação às 

exportações totais dos EUA é baixa, mas certamente tem peso mais importante do 
que representa para o PNB. Isso se torna mais claro ao considerarmos o enorme 
déficit no balanço comercial. Nesse sentido, pode-se afirmar que o setor agrícola 
possui alguma relevância para reduzir o déficit na conta corrente do país.  

O baixo percentual que o algodão representa em relação à pauta agrícola não 
significa que esse seja um produto de baixa relevância. Segundo o National 
Agricultural Statistics Service (NASS), o algodão é uma das maiores commodities 
exportadas. O que ocorre é que a pauta de exportações agrícola é bastante variada, 
o que leva ao baixo percentual. A tabela 7 apresenta as maiores commodities 
agrícolas exportadas pelos EUA, desconsiderando produtos pecuários e laticínios. Ela 
evidencia também que quando o algodão passa a ser beneficiado, o valor da 
commoditie praticamente dobra, mas mesmo assim não atinge 1% das exportações 
totais. Já a figura 1 mostra que o algodão (cotton) depende de exportações: 37% da 
produção são exportados. 

Concluímos que, do ponto de vista do comércio internacional, embora o setor 
agrícola possua certa relevância para o balanço comercial norte-americano, o 
algodão, beneficiado ou não, têm importância bastante reduzida para o total 
exportado pelo país. Todavia, é preciso reconhecer que o produto é um dos maiores 
da pauta agrícola. Isso significa que os cotonicultores ocupam uma posição 
importante no universo rural norte-americano e que pode se transformar em força 
política em função do sistema distrital para a ocupação de cargos eletivos no 
Congresso. Esse sistema consiste em divisões territoriais pelas quais se elegem os 
deputados (representatives) de cada estado. Para melhor compreendermos esse 
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ponto devemos atentar para o papel desempenhado pelas instituições políticas, como 
vimos no item 1. 

 
TABELA 7 - Maiores commodities agrícolas exportadas pelos EUA* 

(milhões de dólares) 
Commodity 1999 2000 2001 2002 2003 
Algodão e parcho 1.306 1.829 2.093 2.052 2.727 
Algodão, incluindo fios e 
tecidos 2.473 3.784 4.032 3.982 5.229 

Arroz moído 1.007 905 754 734 925 
Frutas 3.285 3.380 3.501 3.433 3.545 
Grãos selecionados** 5.661 5.283 5.239 5.292 5.180 
Óleo de sementes*** 5.962 5.784 6.097 6.711 7.288 
Soja 6.519 6.648 6.809 7.332 8.287 
Trigo não moído 3.661 3.391 3.248 3.498 3.925 
Notas: *Anos fiscais. **Milho, cevada, sorgo (cereal), centeio e aveia. 
***Sementes de açafroa, algodão, amendoim, rapeseed, girassol, soja e outros.  
Fontes: ERS/USDA STATE EXPORTS, em 
<http://www.ers.usda.gov/data/stateexports/sxcomm.xls> e Department of 
Commerce, em 
<http://ese.export.gov/SCRIPTS/hsrun.exe/Distributed/ITA2003_STATES/MapX
treme.htx;start=HS_Statesnewmap>, acessos em 21/11/04. NASS (2004). 

 
Nos EUA, cada estado da federação é dividido em distritos políticos de acordo 

com o tamanho da população. Cada distrito é capaz de eleger apenas um deputado 
para o Congresso Nacional, sendo eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos 
diretos no distrito. Em 2004, a Califórnia, estado mais populoso da federação, possuía 
53 deputados, enquanto o menos populoso – Alaska – possuía apenas um (Aldrich, 
2003). Assim, é natural que os produtores de algodão tenham mais força política nos 
distritos localizados em áreas rurais. 

Deixando de lado o nível nacional e analisando a importância do setor agrícola 
para os estados do cinturão do algodão, em termos de exportações, notamos que em 
5 dos 17 estados os produtos agrícolas representaram mais de 10% das exportações 
totais de 1999 a 2003: Arkansas, Kansas, Mississippi, Missouri e Oklahoma. Nos dois 
primeiros, houve anos em que exportações agrícolas somaram mais de 50% do total. 
Desse modo, dos 17 Estados do cinturão do algodão, o setor agrícola possui certa 
relevância para Mississippi, Missouri e Oklahoma, e bastante relevância para Kansas 
e Arkansas em termos de comércio internacional.  

Notamos também que, no mesmo período, em 9 estados a venda de algodão 
para o exterior foi superior, em média, a 10% das exportações agrícolas totais: 
Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina, 
Tennessee e Texas9. Em estados como Georgia, Louisiana e Mississippi o percentual 

                                       
9 Ver anexo I. 

http://www.ers.usda.gov/data/stateexports/sxcomm.xls
http://ese.export.gov/SCRIPTS/hsrun.exe/Distributed/ITA2003_STATES/MapXtreme.htx;start=HS_Statesnewmap
http://ese.export.gov/SCRIPTS/hsrun.exe/Distributed/ITA2003_STATES/MapXtreme.htx;start=HS_Statesnewmap
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ultrapassou 20%. Assim, o algodão se mostrou relevante para o setor agrícola desses 
estados, ainda que em nem todos eles este setor seja importante. Essas são 
constatações interessantes porque evidenciam que a produção de algodão é 
relevante para as zonas rurais de nove estados.  

De acordo com dados do Bureau of Economic Analisys (BEA) do 
Departamento do Comércio, de 1990 a 2001 a participação agrícola – e 
particularmente das fazendas – na composição do produto estatal bruto (PSB) 
apresentou baixas proporções em relação à manufatura e serviços10. Em nenhum dos 
estados do cinturão do algodão a soma da agricultura, forestry e pesca atingiu 5% do 
total produzido. Exceções ocorreram no Kansas e no Arkansas, onde a agricultura, 
forestry e pesca somados atingiram 5% ou mais do total produzido em 1990 e 1992 
no primeiro Estado, e em 1996 no segundo11. 

Como podemos observar, a agricultura é pouco expressiva para o PSB dos 17 
estados do cinturão do algodão, porém, ao analisarmos o produto do algodão em 
relação ao universo rural desses estados, notamos que esta cultura possui sua 
importância econômica. A média da contribuição dos produtores de algodão para o 
total produzido pelo agregado agricultura, forestry e pesca, de 1995 a 2001, 
ultrapassou 10% em Arkansas, Georgia, Tennessee e Texas, e representou mais de 
20% em Louisiana e Mississippi. Já a contribuição do algodão para tudo o que é 
produzido exclusivamente pelas fazendas dos estados do cinturão do algodão foi 
superior a 10% em Arizona e Tennessee. Ela representou mais de 20% em Arkansas, 
Georgia e Texas, e mais de 30% em Louisiana, Mississippi, New Mexico e South 
Carolina12. 

Esses dados devem ser considerados tendo em conta que a produção agrícola 
dos EUA é diversificada, o que aumenta ainda mais sua importância para as áreas 
rurais desses estados da federação. Como dissemos anteriormente, a força do 
algodão no universo rural dos estados do cinturão do algodão é importante em função 
do sistema congressional distrital norte-americano.   

Cabe apontar que identificamos a importância do algodão para os estados 
produtores em termos percentuais, bem como salientar que essa importância pode 
ser aumentada pelo sistema político-eleitoral distrital. Contudo, embora alguns 
estados possuam maiores proporções em relação a outros, nem sempre significam 
maiores valores em dólares. A Califórnia, por exemplo, estado em que o algodão 
nunca foi citado como relevante para o PSB, para o comércio internacional, nem 
mesmo para seu produto rural, é a segunda maior produtora em dólares, ficando 
atrás somente do Texas. 

                                       
10 Ver anexo II. 
11 Ver anexo II. 
12 Idem. 



 

 

42 

Por fim, resta analisar a importância da produção de algodão no âmbito 
distrital. Dos 438 distritos congressionais norte-americanos em 2004, 213 pertencem 
aos estados do cinturão do algodão. Essa cultura está presente em 111 desses 
distritos, ou seja, mais do que na metade deles. Contudo, vale ressaltar que sua 
distribuição é assimétrica, pois existem distritos predominantemente produtores de 
algodão e outros que apresentam produção reduzida.  

Em termos de área plantada, a cultura do algodão é a dominante em 14 
distritos, a segunda maior em 17 e a terceira em 11 deles. No que se refere às 
vendas, o algodão é o principal produto agrícola de 9 distritos, o segundo em 16 e o 
terceiro em 20 deles (NASS, 2004b). Fica claro, portanto, que a cultura do algodão 
tem peso relevante nas áreas rurais desses estados.  

Em suma, pudemos observar ao longo deste item que a produção de algodão 
no nível nacional representa parte ínfima do PNB norte-americano. De fato, a 
contribuição de todo o setor agrícola para esse índice não ultrapassou 2% na última 
década. A exportação de algodão frente ao total exportado pelos EUA também é 
bastante reduzida. Entretanto, o setor agrícola possui alguma relevância para as 
exportações nacionais; analisando-se a pauta agrícola, verifica-se que o algodão é 
uma das maiores commodites exportadas. Isso significa que, embora a cotonicultura 
não possua relevância nacional em termos de comércio internacional, ela constitui um 
importante segmento para a área rural norte-americana.  

No nível estatal subnacional, também constatamos que a soma da agricultura, 
forestry e pesca, e especificamente o algodão, é pouco expressiva para o PSB. 
Todavia, ao analisarmos a contribuição do algodão para o produto agrícola dos 
estados, notamos que ela é relevante para 9 dos 17 estados do cinturão do algodão. 
Do ponto de vista do comércio internacional, ainda no nível subnacional, concluímos 
que, comparadas às totais, as exportações agrícolas são importantes para 5 estados. 
Em 9 deles a exportação de algodão é relevante na pauta agrícola, embora em nem 
todos esses estados a agricultura desempenhe um papel importante nas exportações. 
Portanto, o algodão é uma cultura importante no universo rural de mais da metade 
dos estados produtores.  

Já no nível distrital, pudemos observar que os cotonicultores estão presentes 
em 111 dos 213 distritos dos estados do cinturão do algodão. Desses 111 distritos, o 
algodão ocupa posição de destaque em 41 deles em termos de vendas, e em 54 em 
termos de área plantada. Isso significa que essa cultura possui relevância ainda maior 
para o campo em nível distrital do que para os estados, e que pode ser potencializada 
em função das características do sistema eleitoral distrital norte-americano. 
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3.2. ASPECTOS POLÍTICOS 

A seguir analisaremos a importância da indústria do algodão no cenário político 
norte-americano. Primeiramente, identificaremos como essa indústria se organiza 
politicamente para então verificarmos qual é o seu peso em termos de votos e 
contribuições para campanhas eleitorais.   

O National Cotton Council of America (NCC) é a organização que, desde 1938, 
busca congregar empresas e fazendas que compõem a indústria do algodão, 
dispersas pelos 17 estados do cinturão do algodão. São 6 os segmentos que formam 
essa indústria: produtores, descaroçadores, comerciantes, armazenadores, 
negociadores/processadores de sementes de algodão e cooperativas/fábricas de 
têxteis. O objetivo do NCC é unificar esses segmentos para assegurar que os 
interesses relacionados ao algodão sejam levados em consideração pelo governo13.  

Para tanto, a organização conta com um Conselho diretivo e seis comitês. Três 
desses comitês têm objetivos políticos. O Comitê de Política Econômica e Programa 
Rural desenvolve posições sobre legislação e administração rurais, legislação federal 
fiscal, de recursos hídricos e emprego. O Comitê de Saúde, Segurança e Qualidade 
Ambiental trabalha por regulações governamentais e científicas razoáveis para a 
proteção da plantação, uso de químicos têxteis, segurança e saúde do trabalhador, 
dentre outras questões. Por fim, há o Comitê de Política Comercial Internacional, que 
desenvolve posições em questões de política e negociações comerciais. O Conselho 
Diretivo, composto por 35 membros, sendo 5 de cada segmento, delibera sobre as 
recomendações produzidas pelos Comitês. As recomendações são votadas nesse 
Conselho e assumem forma de resolução oficial do NCC desde que aprovadas pela 
maioria dos delegados.  

Além de dialogar com políticos visando sensibilizá-los, influenciá-los e informá-
los em assuntos relacionados à indústria do algodão, o NCC tem a tarefa de divulgar 
o comportamento dos políticos norte-americanos, especialmente daqueles ligados à 
cotonicultura. Desse modo, busca-se informar os eleitores interessados nessa 
indústria e, paralelamente, pressionar os políticos para que ajam no interesse desses 
eleitores. 

Apesar de o NCC efetivamente congregar os segmentos que integram a 
indústria do algodão e representá-los junto ao Congresso, apenas os produtores 
contam com um órgão específico vinculado à organização para representá-los 
nacionalmente: o American Cotton Producers (ACP). Os outros segmentos contam 
com representações estatais subnacionais ou regionais desvinculadas do NCC, o que 
não significa dizer que atuem de maneira desordenada. O ACP é composto por 24 
produtores que são eleitos anualmente por todos os produtores do cinturão do 

                                       
13 www.cotton.org/membersvcs/about/index.cfm. Acesso em 20/11/04. 
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algodão filiados ao NCC, e tem como missão desenvolver recomendações sobre 
todas as questões que afetam esse segmento. 

De acordo com o NCC (2004), a indústria do algodão emprega mais de 440 mil 
pessoas, em mais de 34 mil estabelecimentos, como demonstra a tabela abaixo. 
Infelizmente dados mais atualizados e séries históricas não estão disponíveis. De 
todo modo, utilizaremos esses dados para analisar o peso político dessa indústria em 
termos de votos. 
 
 

TABELA 8 – Perfil(1) da indústria norte-americana do algodão(2) 
Segmento Estabelecimentos Empregos 

Fazendas3 31.433 173.447 
Descaroçadores 1.018 42.511 
Comerciantes 327 2.844 
Armazéns 336 9.939 
Moinhos de óleo de 
semente de 
algodão 

44 1.520 

Fábricas de têxteis 1.559 213.095 
Total 34.717 443.356 
Notas: 1) Inclui algodão upland e Pima; 2) Estabelecimentos, 
empregos e renda extraídos de estimativas de 1997 de Census 
Bureau; 3) Definidas como qualquer estabelecimento que produziu 
commodities agrícolas com valor (potencial) de pelo menos US$ 
1.000 e plantou algodão em 1997. 
Fonte: NCC, em <http://www.cotton.org/econ/world/detail.cfm>. 
Acesso em 16/11/04. 

 
Consideramos que o número de pessoas que trabalham nessa indústria 

corresponde àquelas que seriam afetadas direta ou indiretamente pela redução de 
subsídios e apoios domésticos ao algodão. Seriam 443.356 eleitores em todo o país 
que poderiam ter suas preferências políticas alteradas em função dessas reduções14.  

De acordo com o relatório final do Órgão de Solução de Controvérsias, os 
subsídios e os apoios norte-americanos ao algodão deprimem o preço internacional 
do produto ao possibilitarem que norte-americanos, maiores exportadores mundiais, 
pratiquem preços mais baixos do que praticariam se não houvesse subsídios. Em 
sentido inverso, se os subsídios fossem reduzidos e adequados aos compromissos 
dos EUA junto à OMC, o preço do algodão norte-americano seria elevado; 
conseqüentemente, o preço internacional do produto também sofreria aumento, dada 
a grande participação dos produtores do país no mercado internacional.  

                                       
14 É verdade que esse número pode ser maior, pois os familiares dos trabalhadores poderiam ter seus votos 
influenciados por questões relacionadas ao algodão. Também pode ocorrer de ser menor, pois não é possível 
saber quantos desses trabalhadores são cidadãos norte-americanos. Assim, consideraremos apenas o número 
oficial de trabalhadores como eleitores potenciais. 

http://www.cotton.org/econ/world/detail.cfm
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Na medida em que os subídios fossem reduzidos, os produtores teriam sua 
receita diminuída, sendo levados a cortar custos. Eles teriam que desempregar mão-
de-obra e elevar o preço para manter margens satisfatórias de lucro. Nessas 
condições, produtores e empregados de fazendas seriam afetados diretamente; 
haveria perda de competitividade e, no limite, alguns produtores viriam a falir. 
Dificilmente os cidadãos prejudicados por essas medidas estariam dispostos a votar 
nos políticos que se mostrassem indiferentes ao problema, e menos ainda em 
legisladores que eventualmente votassem pela redução dos subsídios, obviamente, 
desde que saibam quem são esses políticos e qual suas ações. Como vimos acima, o 
NCC busca cumprir a tarefa de informar aos cidadãos quem são esses políticos e de 
que forma atuam.  

Apesar de o contencioso do algodão atingir diretamente os produtores, 
incluímos aqui toda a indústria do algodão como potencialmente afetada, pois 
partimos do pressuposto de que os aumentos nos custos de produção seriam 
repassados para toda a indústria, gerando perda de competitividade. Como vimos no 
primeiro item, eventuais alterações no preço do produto seriam indicadores de 
alterações nas preferências políticas dos eleitores. Em se elevando os preços do 
algodão de maneira que prejudique aqueles ligados a esse produto, provavelmente 
esses eleitores buscariam alternativas políticas. É a partir dessa constatação que 
analisaremos a importância dos produtores e da indústria do algodão em termos de 
votos. 

A indústria do algodão emprega 443.356 pessoas, ou seja, 443.356 potenciais 
eleitores em todo o país. Em termos nacionais, esse é um número bastante reduzido. 
Basta saber que, de acordo com o U. S. Census Bureau (USCB, 2002), em 2000, a 
população norte-americana era de mais de 281 milhões de pessoas, sendo de 
129.721 milhões o número de pessoas empregadas. No mesmo ano, o número de 
pessoas maiores de dezoito anos –- idade a partir da qual o USCB considera as 
pessoas aptas a votar –- era de 202.609 milhões. Nesse quadro, a indústria do 
algodão representa uma parte ínfima do total do eleitorado.  

Em termos setoriais, o agregado agricultura, pesca e forestry empregou 
951.810 pessoas em 2000, o que representou 0,7% do total de empregos no país. O 
número é irrelevante se comparado aos mais de 12 milhões (9,4%) de empregos 
gerados pelo agregado construção, extração e manutenção, e aos cerca de 19 
milhões (14,6%) de postos de trabalho criados pelo conjunto produção, transporte e 
material moving (USB, 2002)15. Todavia, ao compararmos o total de empregos 
gerados por agricultura, pesca e forestry com os empregos criados pelas fazendas de 

                                       
15 Para fazermos a ligação direta entre empregados e eleitores potenciais, ignoramos o fato de que o U. S. Census 
Bureau considera 16 anos a idade mínima para os trabalhadores, enquanto considera pessoas acima de 18 anos 
aptas a votarem.   
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algodão, observamos que estas empregam cerca de 18% dos trabalhadores desse 
setor. Isso significa que 18% dos trabalhadores/eleitores rurais do país estariam 
ligados à cultura do algodão.  

Pensar a relevância política, em termos de votos, dos produtores e da indústria 
do algodão a partir de dados nacionais não é muito esclarecedor. Isso porque as 
eleições presidenciais, que correspondem ao nível nacional, não são feitas de forma 
direta, isto é, o presidente e o vice não são eleitos pela soma de votos populares. Nos 
EUA as eleições nacionais são definidas pela maioria dos votos indiretos no Colégio 
Eleitoral (Aldrich, 2003). Assim, as instituições, como dissemos no item 1, podem 
modificar a relação de forças. 

Nesse sistema, basicamente, cada estado da federação tem direito a um 
número de votos de acordo com o número de deputados e senadores que possui. A 
Flórida, por exemplo, possui 25 deputados e, como todos os estados, 2 senadores – 
portanto 27 votos. O candidato que obtiver a maioria de votos populares na Flórida, 
mesmo que a margem seja extremamente estreita, como na eleição de 2000 na qual 
George W. Bush venceu Al Gore por 537 votos, leva os 27 votos do estado. O mesmo 
vale para todos os estados e para o distrito de Columbia, onde fica a capital do país, 
mas este não possui senadores. Em 2004, ao todo existiam 438 deputados e 100 
senadores, somando 538 votos no Colégio Eleitoral. Para se chegar à Presidência, 
era preciso obter no mínimo 270 votos do Colégio Eleitoral. 

Assim, para avaliarmos o peso representado pelos produtores e pela indústria 
do algodão em termos nacionais, é preciso averiguar quantos eleitores seria possível 
mobilizar em cada estado e qual a relevância desses eleitores para as eleições 
presidenciais em cada um deles. Cabe ressaltar que consideramos cada empregado 
como um eleitor.  

Esse mesmo método servirá para analisarmos a relevância dos produtores e 
da indústria do algodão para as eleições do Senado. O mandato dos senadores é de 
seis anos, sendo que as eleições ocorrem de 2 em 2 anos para renovação ou 
substituição de um terço dos cargos. Cada estado funciona como um distrito capaz de 
eleger somente um senador por eleição, tal qual ocorre nas eleições distritais para a 
Câmara dos Deputados – é o princípio chamado single-member district. O candidato 
que obtiver a maioria dos votos diretos no estado/distrito sagra-se senador/deputado 
(Aldrich, 2003).  

Comparamos os empregos gerados pelo agregado agricultura, pesca e forestry 
com o total de votantes nas eleições presidenciais em cada estado do cinturão do 
algodão. O mesmo foi feito com os empregos criados pelas fazendas e pela indústria 
do algodão, como demonstra o anexo IV. Supondo que os empregados seriam 
também eleitores, podemos observar que os eleitores potenciais da indústria do 
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algodão apresentam baixo percentual em relação ao total de votantes. Apenas em 
seis estados ultrapassam 2% do total: Arkansas, Georgia, Mississippi, Texas, North 
Carolina e South Carolina. 

O agregado agricultura, pesca e forestry também apresenta baixos 
percentuais, superando 2% do eleitorado em apenas três estados: Missouri, California 
e Texas. Porém, o interessante a ser notado é que, embora as fazendas de algodão 
apresentem baixas taxas em relação ao total do eleitorado, quando confrontadas com 
a soma de agricultura, pesca e forestry apresentam um valor significativo para a 
maioria dos estados. Cabe ressaltar que o algodão é apenas um dos produtos desse 
agregado, o que lhe confere certa importância política entre os produtores agrícolas 
desses estados.  

Nas eleições para o Senado mantêm-se as baixas proporções dos potenciais 
eleitores ligados à indústria do algodão e ao agregado agricultura, pesca e forestry. 
Do mesmo modo que nas eleições presidenciais, observa-se que os eleitores 
potenciais ligados às fazendas de algodão representam boa parcela  dos eleitores do 
agregado agricultura, pesca e forestry16. 

Infelizmente, não foi possível obter dados sobre empregos gerados pela 
indústria e pelas fazendas de algodão no nível distrital, o que nos impossibilita de 
fazer o mesmo tipo de análise para as eleições da Câmara dos Deputados. 
Entretanto, tudo nos leva a crer que os eleitores/empregados ligados ao algodão 
teriam relevância maior nos distritos rurais do que obtiveram nas eleições para o 
Senado e para a Presidência. Desse modo, podemos supor que as fazendas de 
algodão e o setor agrícola teriam peso maior nos distritos localizados em áreas rurais 
do que naqueles localizados em áreas urbanas.  

Mesmo assim, o resultado maior desta análise é a constatação de que a 
indústria e as fazendas de algodão e todo o setor agrícola geram uma quantidade 
pequena dos empregos no cinturão do algodão. De acordo com o método que 
propusemos aqui, isso significa que não são capazes de mobilizar um alto número de 
eleitores. Disso podemos inferir, de modo geral e salvo eleições com margens 
estreitas de vitória, que os votos desses empregados exercem baixa influência sobre 
as preferências dos candidatos à Presidência e ao Senado. É provável que tenham 
um peso maior nas eleições para a Câmara dos Deputados, nos distritos mais rurais, 
mas dificilmente eles estariam entre os maiores grupos de eleitores.  

Feita a análise em termos de votos, abordaremos um segundo aspecto político 
pelo qual grupos de interesse podem influenciar as preferências dos políticos: as 
contribuições financeiras para campanhas eleitorais. De acordo com o Center for 
Responsive Politics (CRP, 2004), organização apartidária que coleta, organiza, 

                                       
16 Ver anexo III.  
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analisa e dissemina dados sobre as doações financeiras para as campanhas 
eleitorais, de 1996 a 2004 o setor agrobusiness foi um dos dez maiores doadores de 
recursos para candidatos em eleições para o âmbito nacional – presidente, senadores 
e deputados federais.  

Esse setor é composto por fazendas agropecuárias, processadores de 
alimentos, madeireiras e uma série de empresas que fornecem produtos e serviços 
agropecuários. O setor agrobusiness é desmembrado em oito subgrupos: Plantação e 
processamento básico; Tabaco; Pecuária; Serviços/produtos agropecuários; 
Processamento e venda de alimentos; Extrativismo e produtos florestais; e 
Miscelânea. As contribuições do National Cotton Council são classificadas no 
subgrupo Plantação e processamento básico. Nesse subgrupo, o NCC foi o 6º maior 
doador em 1996, o 2º em 1998, o 8º em 2000, o 10º em 2002 e o 4º maior em 2004 
(CRP, 1999; CRP, 2004; Makinson, 1997). As primeiras posições são normalmente 
ocupadas por organizações ligadas ao tabaco ou ao açúcar, as quais demandam 
grande proteção e que recebem benefícios do governo (Rios, 2001). A tabela 9 
mostra as contribuições do NCC em dólares. 

Figurar entre os oito maiores contribuintes no período de 1996 a 2004 
demonstra que o NCC é um grande doador de recursos dentro do seu subgrupo. 
Como esse ranking é feito a partir de um total nacional, se fossem considerados 
somente os estados do cinturão do algodão, certamente a posição do NCC seria 
maior ainda. Logo, podemos deduzir que os políticos do cinturão do algodão, quando 
deliberam sobre assuntos ligados à essa indústria, tendem a considerá-la de maneira 
diferenciada, pois são grandes contribuintes rurais17.  
 

TABELA 9 - Contribuições do NCC para eleições federais 
 

Ano Contribuição 
1996 US$ 196.976 
1998 US$ 196.791 
2000 US$ 196.758 
2002 US$ 202.523 
2004 US$ 285.850 

Fonte: Center for Responsive Politics 
 
 

O estudo do CEBRI (Rios, 2001) sobre as relações entre congressistas norte-
americanos e alguns segmentos interessantes para o Brasil no contexto da ALCA, 
identifica as contribuições para campanhas como um dos fatores para a obtenção e a 
manutenção de proteção e benefícios. A indústria do açúcar resistiu a três tentativas 
de redução dos subsídios no Congresso, e a do milho, que também tem ligação com 
                                       
17 É comum os comentaristas atribuírem a força política dos interesses cotonicultores e da indústria do algodão ao 
seu poderoso lobby. Contudo, não conseguimos mensurar (em dólares) o tamanho desse lobby. 
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a do açúcar, resistiu a tentativas de eliminação do programa de etanol. A indústria 
avícola conseguiu condições altamente positivas na Farm Bill de 1996, e a do tabaco 
conta com um sistema de quotas que lhe garante um preço mínimo do produto. Nos 
casos acima os benefícios podem ser relacionados às vultosas contribuições para as 
campanhas eleitorais. O mesmo pode se esperar dos benefícios obtidos pela 
indústria do algodão nas Leis Agrícolas de 1996 e 2002.  

Podemos concluir afirmando que a relevância política do algodão em termos 
de votos para eleições presidenciais e senatoriais é baixa. As fazendas e a indústria 
do algodão geram baixo percentual dos empregos no cinturão do algodão; 
conseqüentemente, de acordo com o método proposto, seriam poucos os eleitores 
que teriam suas preferências políticas alteradas em função da redução nos subsídios 
e nos apoios domésticos ao algodão, resultando em fraca influência sobre os 
políticos. Já nas eleições para a Câmara dos Deputados espera-se um maior peso 
das fazendas e da indústria do algodão em função do sistema político-eleitoral distrital 
norte-americano.  

Com relação às contribuições financeiras para as campanhas eleitorais, 
pudemos observar que o National Cotton Council sempre esteve entre os dez 
maiores contribuintes de campanha federais no período de 1996 a 2004 em seu 
segmento. Isso pode ser relacionado à proteção e aos benefícios obtidos nas Leis 
Agrícolas de 1996 e 2002, bem como a uma boa influência em termos de 
contribuições para os distritos rurais.  

3.3. ASPECTOS INSTITUCIONAIS  

Desde 1974, os principais temas da política agrícola são tratados por uma 
estrutura legislativa abrangente, normalmente chamada de Farm Bill, reeditada de 
seis em seis anos. Capaz de abarcar diversos temas, ainda que apenas 
superficialmente ligados à agricultura, como poluição do meio ambiente, proteção de 
animais, consumo de água e energia, dentre outros, a política agrícola dos EUA se 
tornou um jogo de soma-positiva. Isso porque quase todos os congressistas 
conseguem vislumbrar uma oportunidade de trabalhar ativamente nessas Farm Bills, 
incluindo alguma demanda cara a seu eleitorado, urbano ou rural, e com isso ganhar 
popularidade (Browne, 1995). 

Basicamente, a reedição da Farm Bill funciona em dois estágios. No primeiro, 
são discutidas questões centrais para os Comitês de Agricultura da Câmara e do 
Senado, como os programas de suporte à renda e aos preços. Para que esses 
programas, considerados a coluna vertebral da política agrícola, sejam aprovados, os 
congressistas ligados a interesses rurais contam com o apoio político de 
parlamentares não diretamente interessados nessas questões. No segundo estágio, e 
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garantida a aprovação desses programas, coluna vertebral da Farm Bill, 
parlamentares cuja base social se concentra em interesses mais “urbanos” recebem 
apoio daqueles ligados a bases sociais “rurais” para suas propostas “não-rurais” 
(nonfarm), como proteção a animais e uso de energia, por exemplo. “Coletivamente, 
essas características enviesam o processo político agrícola para um acordo exitoso 
ao dar a cada membro da eventual maioria oportunidades na Lei que de outro modo 
não teriam. Farm Bills não são desenhadas para falhar” (Browne, 1995:27).  

Como vimos, o algodão, mesmo sendo uma cultura ineficiente, possui 
relevância econômica para alguns estados e distritos. Em termos políticos, é baixa 
proporção dos eleitores para eleições senatoriais e presidenciais, mas esses 
possuem maior importância para os deputados em função do sistema distrital. A 
indústria do algodão é também uma das maiores doadoras de recursos para 
campanhas eleitorais federais dentro do seu subgrupo. 

Além das características acima, outras conferem relevância adicional aos 
grupos de interesse agrícolas. Normalmente esses grupos são bem organizados e 
pró-ativos, como é o National Cotton Council, que possui capacidade de mobilização 
do eleitorado (grassroots) e uma boa visibilidade política. Embora a política agrícola 
seja alvo constante de críticas da mídia e de algumas ONGs, é improvável que o voto 
do eleitor médio seja definido com base na atuação dos parlamentares no que se 
refere a essa política. A despeito de a maior parte dos abundantes recursos federais 
para a agricultura serem destinados a poucos produtores, geralmente grandes e 
ricos, que é o que atrai boa parte da propaganda negativa sobre o tema, a 
sensibilidade econômica do eleitor médio é ínfima. Isto é, o montante de impostos 
recolhidos dos eleitores de todo o país para a agricultura não é suficiente para 
determinar sua opção política (Miller, 2005). Além disso, é sempre possível manipular 
a lei de modo a garantir recursos para eleitorados específicos. Assim, os políticos 
podem criar regras que beneficiem sua base social em troca de votos e de recursos 
para suas campanhas, o que gera um círculo vicioso (Browne, 1995). No que toca 
aos recursos para campanhas, é importante observar que parte das doações dos 
grupos de interesse acaba saindo dos próprios recursos dos programas federais. 

Essas características criam condições políticas para que, tradicionalmente, o 
algodão esteja entre os maiores beneficiários dos programas agrícolas. Essas 
condições são potencializadas pelo enviesamento institucional favorecido pela 
estrutura legislativa abrangente da Farm Bill e pelos Comitês de Agricultura do 
Senado e da Câmara, este último considerado bastante paroquial. Hart e Babcock 
(2002) e Miller (2005) demonstram esse paroquialismo ao analisarem a elaboração 
da Farm Bill de 2002. Apesar de haver certa preocupação com a legalidade 
internacional dos programas, os congressistas tinham consciência de que “muito dos 
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apoios [e dos subsídios] propostos iriam de encontro aos compromissos feitos pelos 
EUA na OMC” (Hart e Babcock, 2002:20). Em outras palavras, o interesse doméstico, 
do estado subnacional ou do distrito eleitoral acaba prevalecendo sobre o interesse 
internacional. 

 

4. AS RELAÇÕES ENTRE EXECUTIVO, LEGISLATIVO E GRUPOS DE 
INTERESSE NA POLÍTICA COMERCIAL DOS EUA 

O tema do comércio exterior esteve sempre presente nos debates nacionais, 
sobretudo entre os autores Federalistas, que foram a base para a elaboração da 
Constituição dos Estados Unidos. Mais do que uma questão de atribuição de 
poderes, o tema foi tratado como um pilar da sociedade que se pretendia construir. 
Para evitar que facções dominassem o governo e oprimissem minorias – temia-se a 
tirania da maioria, já que o sistema político seria democrático – era preciso que a 
nação portasse grande diversidade de interesses econômicos, devidamente 
canalizados para o governo, de modo que esses interesses fossem levados a formar 
coalizões flexíveis para defender seus objetivos (Davis, 1994; Hamilton, 1993). Para 
viabilizar a construção desse tipo de coalizão, a Constituição atribuiu ao Congresso a 
função de regular o comércio exterior, pois para que os políticos fossem eleitos seria 
preciso buscar apoios em diversos interesses e coalizões. Assim, o sistema eleitoral 
norte-americano acabou criando as condições para que os deputados, e em menor 
grau os senadores, tenham posturas “paroquiais”. 

Se por um lado as constantes mudanças na configuração de forças no 
Congresso eram algo desejável, por outro impediriam que os EUA adotassem uma 
posição coerente e desenvolvessem estratégias de maior prazo em questões de 
comércio internacional e de política externa a elas vinculadas. Foi por essa razão que 
foi atribuída ao presidente a função de conduzir as relações internacionais do país e 
negociar acordos comerciais internacionais (Jackson, Davey e Sykes Jr., 2002). 

Nota-se que desde os primórdios foi criado um sistema fragmentado com 
dispersão de poder e responsividade à sociedade, o qual exige articulação entre 
Executivo e Legislativo para a condução da política de comércio internacional. Ao 
longo do tempo, o padrão de relacionamento entre os dois poderes modificou-se na 
forma, mas não no conteúdo; houve momentos em que o Congresso ou o presidente 
detinham maior ou menor poder sobre o tema, momentos de baixa e alta 
sensibilidade do Executivo e Legislativo a grupos de interesse, assim como melhor ou 
pior sinergia entre esses três grupos de atores.  

A partir da Lei de Expansão Comercial de 1962, as tensões entre Executivo, 
Legislativo e grupos de interesse sobre a condução da política de comércio levaram à 
criação da agência do Special Trade Representative (STR). De modo bastante geral, 
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uma das funções dessa agência – subordinada ao escritório do presidente, mas 
extremamente accountable ao Legislativo – seria a de coordenar o interesse 
comercial das diversas agências e despolitizar em alguma medida a política de 
comércio dos EUA18. Anos depois, através da Lei Comercial de 1974, o STR foi 
renomeado United States Trade Representative (USTR), ganhou permanência e teve 
seus poderes ampliados. Além disso, a agência foi modificada estruturalmente, 
passando a contar com comitês institucionais de aconselhamento e assessoria 
técnica do setor privado (Dryden, 1995).  

A praxe levou a uma relação intensa entre o USTR e o Congresso. Como a 
regulação do comércio depende do último e a negociação internacional do primeiro, 
há diálogo constante entre burocratas e parlamentares para se definir objetivos como, 
por exemplo, quais são os limites e as condições para concessões ou quais são as 
demandas prioritárias19 (Destler, 1995). As autorizações comerciais são os maiores 
exemplos disso. 

 

4.1. A IMPROBABILIDADE DA ADEQUAÇÃO NORTE-AMERICANA AO PARECER 
DA OMC E A ATUAÇÃO DO USTR 

Bergstein (2002), acadêmico e antigo oficial do Conselho de Segurança 
Nacional para relações econômicas internacionais e do Departamento de Tesouro, 
observa a importância das relações entre Executivo e Legislativo para a política 
comercial destacando as leis de autorização comercial. Segundo ele, desde a 
Rodada Kennedy nos anos 1960, sempre que o presidente buscou autorização do 
Congresso para negociar uma nova rodada comercial liberalizante, ele teve de 
construir maioria legislativa concedendo privilégios e proteção a certas indústrias e 
segmentos-chave. Numa metáfora interessante, Bergstein aponta que a política 
comercial norte-americana dá um passo para trás para então dar dois à frente.  

Ainda de acordo com sua análise, a Farm Bill de 2002 seria um passo para 
trás. Ou seja, uma concessão do presidente Bush para conseguir maioria legislativa e 
assegurar a aprovação da Trade Promotion Authority (TPA), lei de autorização 
comercial, em 2002. As leis de autorização comercial são um importante termômetro 
do Congresso. Indicam até que ponto esse poder está disposto a modificar sua 
legislação doméstica em função de acordos internacionais. A se julgar pelo tamanho 
                                       
18 O Congresso, sob forte pressão de grupos de interesse desde os anos 1950, passou a considerar que o 
Departamento de Estado, então encarregado das negociações comerciais, estava preterindo interesses 
econômicos nacionais pela construção do sistema multilateral de comércio, peça-chave do Executivo na estratégia 
anti-comunista (Vigevani et al., 2004).  
19 É importante ter em conta que o USTR é subordinado ao presidente, portanto segue suas diretrizes na 
implementação da política comercial, a menos que o Congresso dê ordens por meio de leis. Adicionalmente, 
existem dezenas de outras instituições que participam e desenvolvem papeis específicos na política de comércio 
internacional dos EUA. De todo modo, o USTR é a principal delas, pois concentra as maiores responsabilidades e 
ocupa posição central no processo (Vigevani et al., 2004; Jackson, Davey e Sykes, 2002). 
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do protecionismo concedido ao algodão pela Farm Bill de 2002 ao algodão e pelos 
sérios limites impostos pelo Congresso à negociação agrícola na Rodada de Doha 
(Embaixada Brasileira em Washington, 2002), pode-se inferir que é altamente 
improvável que haja uma modificação substancial e unilateral nos programas de 
apoio e de subsídios ao algodão.   

Conforme analisamos, a força política dos cotonicultores e da indústria do 
algodão no âmbito rural, sua importância econômica para alguns estados do cinturão 
do algodão e o processo político agrícola formatado para ser um jogo de soma-
positiva, enviesado para a manutenção de sua coluna vertebral, também apontam 
para a improbabilidade de um ajuste unilateral substancial.  

Para o USTR, essas condições impuseram uma maior responsabilidade pela 
vitória no contencioso. Indícios apontavam que o Congresso não aprovaria 
modificações na Farm Bill, e uma derrota na OMC poderia impor constrangimento à 
política comercial dos EUA. Seriam derrotados num mecanismo de arbitragem por 
eles próprios legitimado e não conseguiriam se adequar ao parecer.  

Vislumbrando a dificuldade de modificações unilaterais na política agrícola ex 
ante, o USTR trabalhou intensamente com o Congresso, com o Departamento de 
Agricultura e com grupos de interesse ligados ao algodão para defender o programa 
de subsídios agrícolas ao algodão. Ainda assim, como sabemos, o parecer do Órgão 
de Apelação foi majoritariamente favorável ao Brasil. 

De modo geral, foram quatro os principais argumentos utilizados pelos norte-
americanos para se defender das queixas brasileiras de que os subsídios baixavam o 
preço do algodão no mercado mundial e de que, devido a isso, os EUA ocupavam 
artificialmente faixas de mercado: 1) os programas de apoio e subsídios teriam sido 
formatados de maneira condizente com as obrigações do país junto à OMC; 2) o 
método de cálculo e alguns dados utilizados pelo governo brasileiro estariam 
equivocados; 3) os subsídios norte-americanos não causariam a queda do preço 
mundial do algodão; 4) os EUA mantiveram seu mercado consumidor estável nos 
últimos 30 anos. De acordo com notas do USTR, do Departamento de Agricultura, do 
Congresso e do National Cotton Council, esses argumentos são fruto de trabalho 
conjunto dessas instituições. 

De fato, a literatura disponível não possibilita entender quais foram os trâmites 
institucionais e as seqüências do processo de formulação de respostas norte-
americana. O que se pode afirmar é que realmente trabalharam em conjunto, sob a 
coordenação do USTR, os Comitês de Agricultura do Congresso, o Departamento de 
Agricultura e grupos de interesse, como o NCC, conforme demonstra a figura 2.  
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FIGURA 2 
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Formalmente, um forte mecanismo de interação entre os três conjuntos de atores são 
os Hearings. Neles, depõem burocratas e setor privado para que os Comitês possam 
avaliar, oficialmente, o andamento dos trabalhos e as relações entre o setor privado e 
o USTR, de modo que ajam em harmonia. 

Sobre os quatro contra-argumentos utilizados pelos Estados Unidos no 
contencioso, não é possível identificar claramente a fonte dos dois primeiros. Mas os 
dois últimos parecem ter surgido de estudos e análises do NCC, o que demonstra a 
importância da participação do setor privado no fornecimento de informações ao 
negociador norte-americano. O documento “Major factors affecting world price 
behavior”, que sintetiza estudos anteriores e que foi elaborado pelo NCC (2003) 
especificamente para responder às queixas brasileiras, foi utilizado pelo USTR como 
apêndice da contra-argumentação norte-americana enviada ao OSC em 30 de 
setembro de 2003.  

 

4.2. ESTRATÉGIA PÓS CONTENCIOSO E CENÁRIOS PARA MUDANÇA 

A análise da relevância econômica e política do algodão, e principalmente do 
processo político agrícola, que é enviesado para a manutenção de sua coluna 
vertebral e confere força extra aos cotonicultores, permite-nos supor que é improvável 
que o Congresso aprove, “unilateralmente”, a adequação completa do programa de 
subsídios e de apoio ao algodão dos EUA ao parecer do Órgão de Apelação. 
Dizemos improvável a redução “unilateral” porque, de acordo com propostas do 
USTR, aprovadas pelo Congresso na forma de TPA, seria de interesse dos EUA 
negociar acordos para a redução de subsídios à agricultura com a União Européia e o 
Japão. De acordo com a análise da Embaixada Brasileira em Washington (2002), “a 
TPA respalda claramente os grandes interesses internos norte-americanos. Restringe 
a latitude do negociador, deixando muito claro o ‘preço’ das concessões que os EUA 
venham a fazer: ganhos significativos em acesso a mercados, ‘equalização’ das 
condições de abertura entre os diferentes parceiros (o leveling the playing field tão 
enfatizado nas exigências de reciprocidade da TPA e na nova proposta agrícola 
apresentada em 25 de julho [de 2001] na OMC)”.  

Essa nova proposta visa, segundo o Departamento da Agricultura (2002), a 
eliminação de subsídios agrícolas à exportação e a redução de subsídios distorcivos 
para 5% do valor total da produção agrícola. A figura 3 simula a quantidade atual de 
subsídios à exportação que os EUA esperam eliminar, e a figura 4 sugere os 
resultados que estimam alcançar ao reduzir os subsídios distorcivos para 5% do total 
produzido. Essas figuras chamam a atenção para a agressividade da proposta feita 
pelos Estados Unidos à União Européia, reforçando nosso argumento quanto à 
improbabilidade de uma redução unilateral dos subsídios.  
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Segundo Scott McClellan, assistente do presidente Bush e secretário de 
imprensa, “Defenderemos interesses agrícolas norte-americanos em qualquer foro 
que precisarmos e não temos intenção de tomar medidas para nos desarmar 
unilateralmente” (McClellan, 2004). Mas, como afirmou Richard Mills, porta-voz do 
USTR, 

 “a negociação, e não o litígio, é a melhor forma de lidar com as distorções na 
agricultura mundial. Conseguir os resultados que os nossos produtores querem será 
mais bem alcançado por reformas globais ambiciosas na agricultura, por negociações 
multilaterais que discutam acesso aos mercados” (Folha de S. Paulo, 2005).  

 

FIGURA 3      FIGURA 4 

Fonte: U. S. Department of Agriculture (USDA, 2002) 
 

 

A estrutura institucional fragmentada da política comercial dos EUA, cujo 
centro de referência é o USTR, é importante para legitimar essa estratégia, que 
começou a ser externada logo após o parecer do Órgão de Apelação. Como 
sociedade e governo uniram esforços para a defesa no caso do algodão, mesmo 
derrotados sabe-se que fizeram todo o possível para evitar esse desfecho. 
Desprestigiar a OMC não faz parte das preferências do presidente, do USDA, do 
USTR, do Congresso e da maioria dos grupos agrícolas daquele país. O USTR, 
inclusive, propôs negociar a redução de subsídios aos congressistas e ao setor 
privado e ambos concordaram que a melhor alternativa entre não cumprir o parecer 
da OMC ou simplesmente implementá-lo é negociá-lo. É nesse sentido que se 
desenvolve a estratégia do USTR de “não litigação, sim negociação”. Para JB Penn 
(2005), subsecretário para Relações Exteriores do Departamento de Agricultura, a  
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“decisão da OMC aponta a necessidade urgente de ir adiante no desenvolvimento das 
negociações de Doha. Os EUA acreditam que negociação, não litigação, é a maneira 
mais eficiente de lidar com distorções em agricultura (...) Eu sei que produtores 
americanos podem competir contanto que se nivele o campo de jogo e nós 
trabalharemos incansavelmente para atingir essa meta”.  
 
Já o NCC (2005) afirma que “concorda com o USTR que as mudanças 

políticas sugeridas pelos painéis nessa disputa devem ser objeto de negociação, não 
litigação”. 

À luz do estudado, acreditamos que é possível projetar dois cenários para que 
os EUA reduzam não só os subsídios e apoios ao algodão, mas também a outras 
commodites – o primeiro menos provável que o segundo. 

No primeiro cenário, para que haja mudança – conforme exposto no item 1 – o 
contencioso deve ser capaz de potencializar força substancial na estrutura de 
preferências doméstica para o lado daqueles que aprovam a redução dos subsídios 
(dovish), de modo que se vença o enviesamento institucional da política agrícola. 
Dependendo da força dessas preferências, congressistas podem ser levados a tomar 
medidas contrárias às preferências de grupos de interesse rurais politicamente 
poderosos, como o do algodão.  

Dentre os segmentos contrários ao programa de subsídios e apoios da forma 
como é hoje conduzido, estão os fazendeiros, que não apenas não os recebem, mas 
que se sentem atingidos pelos efeitos negativos provocados por esses subsídios; os 
grupos conservadores, que se preocupam com o ajuste fiscal, como o presidente 
Bush; os ambientalistas, que se preocupam com a superprodução e expansão 
agrícolas; as associações de contribuintes, que acreditam que os pagamentos do 
governo a grandes agricultores são recursos públicos alocados ineficientemente; e 
algumas ONGs, que acusam a imoralidade dos subsídios, como a OXFAM (Browne, 
1995; Heidorn, 2004; Saunders, 2005; Rainford, 2005; OXFAM, 2004).  

Para que haja mudança, o contencioso do algodão deve agregar capacidade 
de mobilização a esses grupos a ponto de subjugar o poder político daqueles que 
apóiam a coluna vertebral da política agrícola: o programa de apoios e subsídios para 
manutenção da renda e dos preços. Durante anos muitos desses grupos tentaram 
reduzir os programas de subsídios e apoios, sem sucesso (Browne, 1995; Miller, 
2005). A condenação da OMC pode contribuir para esse objetivo, mas ainda não há 
sinais seguros que apontem para essa possibilidade. Por exemplo, sabe-se que é 
bastante forte o esforço liderado pelo presidente por pressões orçamentárias, para 
que sejam colocados limites na distribuição de subsídios. Mas mesmo assim, tal 
esforço vem encontrando resistência por parte de congressistas ligados à agricultura, 
e a efetivação de tais limites ainda é incerta. Além disso, no médio-longo prazo, se 
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forem superadas as dificuldades orçamentárias, em tese estará aberto o caminho 
para o retorno dos subsídios. 

No entanto, o entrave agrícola na atual Rodada da OMC, aliado à legitimidade 
moral e técnica obtida em favor da redução de subsídios, pode contribuir para que 
grupos exportadores que têm a ganhar com a abertura agrícola em troca de menores 
barreiras e melhores regras em outras áreas, e mesmo em outros segmentos 
agrícolas, agreguem peso ao lado dovish da estrutura de preferências domésticas. 
Essa mobilização deveria ser capaz de fornecer estímulos para romper o 
enviesamento institucional da política agrícola, ou seja, teria de desestimular políticos 
a participar no jogo de soma-positiva da política agrícola, como ocorre desde 1974. 

A figura 5 mostra um cenário, anterior ao contencioso, no qual não há 
condições para a redução unilateral dos programas de subsidios e apoios agrícolas. 
Já a figura 6 mostra esse cenário após o contencioso. Nota-se que o indicador da 
relação de forças das preferências move-se para o lado dovish, mas que o 
enviesamento institucional mina seu peso, puxando-o para o lado hawkish. Como 
dissemos, esse cenário para mudança parece difícil de concretizar-se. 

 
FIGURA 5 – Antes do contencioso 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

FIGURA 6 – Pós contencioso 
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No segundo cenário, além de mobilização doméstica para influenciar a 
estrutura de preferências doméstica para a esquerda, acrescentamos um acordo para 
redução de subsídios com o Japão e principalmente com a União Européia. O 
compromisso internacional, firmado no âmbito da OMC, diminuiria a intensidade das 
preferências dos beneficiados pelos programas de subsídios e apoios agrícolas, 
como o do algodão, isto é, daqueles contrários à redução nos programas, movendo o 
indicador da relação de forças ainda mais para a direita. Isso reduziria os incentivos 
de congressistas para manter a coluna vertebral da política agrícola. Adicionalmente, 
a possibilidade de apresentar a redução dos programas através de um acordo 
comercial abrangente, que contenha benefícios e demandas de outros grupos, 
poderia diminuir o enviesamento institucional da política agrícola. Em outras palavras, 
os legisladores poderiam argumentar que, mesmo o acordo produzindo perdedores, 
haveria uma quantidade maior de vencedores, legitimando assim sua escolha pela 
redução. Esse cenário parece mais próximo de se tornar realidade. 
 

FIGURA 7 – Pós contencioso, com acordo comercial internacional 
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Unidos no contencioso do algodão da OMC. E, por esse ser um caso crítico do 
sistema multilateral de comércio, que marca a posição dos países e tem 
potencialidade para modificar o regime comercial agrícola internacional, é importante 
compreendermos como se fundamenta a posição norte-americana. 

Nesse sentido, buscamos analisar as relações entre Executivo, Legislativo e 
grupos de interesse no contencioso do algodão. Constatamos que produtores e 
indústria do algodão possuem relevância econômica na área rural norte-americana, 
que é potencializada na forma de relevância política em decorrência do sistema 
político-eleitoral distrital vigente naquele país. Em termos de mobilização de eleitores, 
vimos que o National Cotton Council (NCC) é uma associação tradicional, bem 
organizada e com capacidade de mobilização. Vimos também que a política agrícola 
é um jogo de soma positiva, que acaba por fortalecer a posição de grupos 
interessados em manter os subsídios e os apoios agrícolas. 

O processo de formulação da política comercial dos EUA é fragmentado. Dele 
participam conjuntamente burocratas, legisladores e grupos de interesse, como o 
National Cotton Council, exigindo coordenação por parte do United States Trade 
Representative. Como resultado dessa fragmentação, esses três conjuntos de atores 
são levados a buscar consensos, legitimando as ações dos EUA no contencioso, 
internacional e domesticamente. 

Tendo em conta a relevância econômica do algodão, sua força política e o 
processo fragmentado da política comercial, elaboramos ainda cenários para a 
redução dos programas de subsídios e de apoios à agricultura. No primeiro cenário, 
mais improvável, o parecer negativo aos EUA feito pelo Órgão de Apelação seria 
capaz de potencializar a mobilização daqueles favoráveis a reformas na Farm Bill, de 
tal modo que romperiam o enviesamento institucional da política agrícola. Assim, os 
EUA acatariam “unilateralmente” o parecer da OMC. No segundo cenário, mais 
provável, acrescentamos ao parecer negativo um acordo multilateral, que inclui a 
Europa e o Japão, para a redução de subsídios. Com isso, as preferências daqueles 
contrários às reformas seriam amenizadas, as dos favoráveis a elas seriam 
fortalecidas, e os legisladores teriam o argumento de que o acordo internacional traz 
mais benefícios do que malefícios para o conjunto da sociedade. 

Cabe ressaltar que esses são apenas cenários, projeções sujeitas às 
intempéries das relações internacionais e da política doméstica. Por isso é 
interessante observar como foi construída e colocada em prática a posição dos EUA 
com relação ao contencioso do algodão. O envio de sinais faz parte do jogo das 
relações internacionais. Recorrendo à metáfora do tabuleiro de xadrez, o Brasil e a 
comunidade internacional, por meio da OMC, puseram em xeque o Estado norte-
americano; resta saber se o governo encontrará uma saída ou se reconhecerá o 
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xeque-mate. O próximo movimento, de escape ou rendição, será um sinal para a 
comunidade internacional com força suficiente para afetar não só a sorte dos 
produtores de algodão no mundo, mas também a solidez e a capacidade de evolução 
do sistema multilateral de comércio. 
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ANEXO 1 
EXPORTAÇÕES DE ALGODÃO, AGRÍCOLA E TOTAL: ESTADOS, CINTURÃO 

DO ALGODÃO E EUA 
1999-2001 

(milhares de dólares) 
 
 
 
 

1999 2000 2001 

ESTADO Exportações 
de algodão 

Exportações 
agrícolas 

Exportações 
totais 

Exportações 
de algodão 

Exportações 
agrícolas 

Exportações 
totais 

Exporta-
ções de 
algodão 

Exporta-
ções 

agrícolas 

Exporta-
ções totais 

Alabama 50.514 370.498 6.192.431 62.973 389.690 7.317.040 62.104 395.762 7.570.360 
Arizona 60.075 430.797 11.823.753 76.675 457.827 14.333.689 93.635 461.107 12.513.510 
Arkansas 110.437 1.191.680 2.177.495 143.881 1.239.944 2.599.268 162.981 1.187.778 2.911.181 
California 164.414 6.194.739 97.920.079 326.819 6.722.333 119.640.424 405.065 7.225.794 106.776.963 
Florida 7.444 1.136.108 24.154.695 11.486 1.228.445 26.542.976 12.123 1.211.751 27.184.581 
Georgia 140.855 822.864 13.748.662 157.886 900.497 14.925.063 190.202 948.631 14.643.686 
Kansas 1.269 2.938.401 4.669.436 2.206 3.162.095 5.145.445 2.539 2.953.249 5.004.547 
Louisiana 58.552 394.091 15.841.781 90.782 443.108 16.814.289 104.193 417.266 16.588.957 
Mississippi 131.903 558.276 2.215.735 174.410 617.232 2.725.551 195.692 602.812 3.557.419 
Missouri 31.971 1.106.154 6.058.992 47.557 1.063.592 6.497.147 61.761 1.248.475 6.173.043 
New Mexico 9.037 187.297 3.133.455 13.958 215.203 2.390.543 13.574 238.512 1.404.620 
North 
Carolina 

93.721 1.321.241 15.007.070 82.217 1.287.332 17.945.940 
163.439 1.430.470 16.798.898 

Oklahoma 12.788 538.326 2.986.579 14.509 537.480 3.072.177 17.384 520.946 2.661.344 
South 
Carolina 

31.971 257.996 7.149.890 28.312 265.322 8.565.126 
43.347 308.699 9.956.333 

Tennessee 49.875 470.193 9.867.779 59.950 489.966 11.591.574 81.204 562.149 11.320.177 
Texas 337.768 2.544.277 83.177.476 521.227 3.110.774 103.865.689 464.264 2.892.476 94.995.266 
Virginia 13.254 418.543 11.482.953 14.388 446.916 11.698.059 18.985 470.563 11.630.943 

Cinturão do 
Algodão 

1.305.848 - - 1.829.236 - - 2.092.502 - - 

EUA, total 
agrícola 

- 49.043.299 - - 50.743.840 - - 52.698.238 - 

EUA - - 692.820.620 - - 780.418.628 -   731.025.906 
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EXPORTAÇÕES DE ALGODÃO, AGRÍCOLA E TOTAL: ESTADOS, CINTURÃO 
DO ALGODÃO E EUA 

2002-2003 
(milhares de dólares) 

 
 

2002 2003 
ESTADO Exportações de 

algodão 
Exportações 

agrícolas 
Exportações 

totais 
Exportações de 

algodão 
Exportações 

agrícolas 
Exportações 

totais 

Alabama 90.530 415.488 8.266.884 89.962 381.378 8.340.387 

Arizona 70.436 417.914 11.871.004 99.751 475.984 13.323.392 

Arkansas 180.373 1.212.765 2.803.645 263.417 1.434.670 2.962.153 

California 286.050 7.111.574 92.214.292 335.112 8.209.863 93.994.882 

Florida 15.547 1.246.869 24.544.204 15.151 1.280.497 24.953.414 

Georgia 218.455 1.004.980 14.412.700 249.054 963.720 16.286.235 

Kansas 2.961 3.017.856 4.988.410 120.423 2.969.615 4.553.334 

Louisiana 101.748 410.700 17.566.658 116.635 486.321 18.390.130 

Mississippi 235.774 665.085 3.058.008 305.399 778.297 2.558.259 

Missouri 68.390 1.177.819 6.790.778 96.275 1.238.976 7.233.937 

New Mexico 14.040 227.587 1.196.144 16.087 225.389 2.325.609 

North Carolina 164.628 1.467.854 14.718.505 127.210 1.293.660 16.198.733 

Oklahoma 19.385 537.211 2.443.578 32.986 586.428 2.659.603 

South Carolina 41.624 310.616 9.656.247 20.675 248.089 11.772.894 

Tennessee 96.238 608.810 11.621.339 129.104 648.586 12.611.793 

Texas 425.570 2.881.290 95.396.197 802.799 3.427.786 98.846.083 

Virginia 19.808 464.834 10.795.528 14.993 435.937 10.852.981 

Cinturão do 
Algodão 

2.051.565 - - 2.726.660 - - 

EUA, total 
agrícola 

- 53.291.232 - - 56.186.368 - 

EUA -  693.257.300 - - 723.743.177 
Fontes: Department of Commerce, em 
http://ese.export.gov/SCRIPTS/hsrun.exe/Distributed/ITA2003_STATES/MapXtreme.htx;start=HS_StatesnewMap,  
acesso em 20/11/04. 
Economic Research Service, em http://www.ers.usda.gov/data/stateexports/sxcomm.xls, acesso em 22/11/04. 
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RELAÇÃO ENTRE EXPORTAÇÕES DE ALGODÃO, AGRÍCOLA E TOTAIS: ESTADOS, CINTURÃO DO ALGODÃO E EUA 

1999-2001 
(em porcentagem) 

1999 2000 2001 

ESTADO Algodão em 
relação às 
agrícolas 

Agrícolas 
em relação 

às totais 

Algodão em 
relação às 

totais 

Algodão em 
relação às 
agrícolas 

Agrícolas 
em relação 

às totais 

Algodão em 
relação às 

totais 

Algodão em 
relação às 
agrícolas 

Agrícolas 
em relação 

às totais 

Algodão em 
relação às 

totais 

Alabama 13,63 5,98 0,82 16,16 5,33 0,86 15,69 5,23 0,82 
Arizona 13,95 3,64 0,51 16,75 3,19 0,53 20,31 3,68 0,75 
Arkansas 9,27 54,73 5,07 11,60 47,70 5,54 13,72 40,80 5,60 
California 2,65 6,33 0,17 4,86 5,62 0,27 5,61 6,77 0,38 
Florida 0,66 4,70 0,03 0,94 4,63 0,04 1,00 4,46 0,04 
Georgia 17,12 5,99 1,02 17,53 6,03 1,06 20,05 6,48 1,30 
Kansas 0,04 62,93 0,03 0,07 61,45 0,04 0,09 59,01 0,05 
Louisiana 14,86 2,49 0,37 20,49 2,64 0,54 24,97 2,52 0,63 
Mississippi 23,63 25,20 5,95 28,26 22,65 6,40 32,46 16,95 5,50 
Missouri 2,89 18,26 0,53 4,47 16,37 0,73 4,95 20,22 1,00 
New Mexico 4,82 5,98 0,29 6,49 9,00 0,58 5,69 16,98 0,97 
North Carolina 7,09 8,80 0,62 6,39 7,17 0,46 11,43 8,52 0,97 
Oklahoma 2,38 18,02 0,43 2,70 17,50 0,47 3,34 19,57 0,65 
South Carolina 12,39 3,61 0,45 10,67 3,10 0,33 14,04 3,10 0,44 
Tennessee 10,61 4,76 0,51 12,24 4,23 0,52 14,45 4,97 0,72 
Texas 13,28 3,06 0,41 16,76 2,99 0,50 16,05 3,04 0,49 
Virginia 3,17 3,64 0,12 3,22 3,82 0,12 4,03 4,05 0,16 
Média 8,97 14,01 1,02 10,56 13,14 1,12 12,23 13,31 1,20 
Algodão em relação ao 
total agrícola nacional 2,66 - - 3,60 - - 3,97 - - 

Agrícola em relação a 
exportações totais 
nacionais 

- 7,08 - - 6,50 - - 7,21 - 

Algodão em relação a 
exportações totais 
nacionais 

- - 0,19 - - 0,23 - - 0,29 
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RELAÇÃO ENTRE EXPORTAÇÕES DE ALGODÃO, AGRÍCOLA E TOTAIS: ESTADOS, CINTURÃO DO ALGODÃO E 
EUA 2002-2003 e MÉDIA 

(em porcentagem) 
2002 2003 Média 

ESTADO Algodão em 
relação às 
agrícolas 

Agrícolas 
em relação 

às totais 

Algodão em 
relação às 

totais 

Algodão em 
relação às 
agrícolas 

Agrícolas 
em relação 

às totais 

Algodão em 
relação às 

totais 

Algodão em 
relação às 
agrícolas 

Agrícolas 
em relação 

às totais 

Algodão em 
relação às 

totais 
Alabama 21,79 5,03 1,10 23,59 4,57 1,08 18,17 5,23 0,93 
Arizona 16,85 3,52 0,59 20,96 3,57 0,75 17,76 3,52 0,63 
Arkansas 14,87 43,26 6,43 18,36 48,43 8,89 13,57 46,98 6,31 
California 4,02 7,71 0,31 4,08 8,73 0,36 4,25 7,03 0,30 
Florida 1,25 5,08 0,06 1,18 5,13 0,06 1,00 4,80 0,05 
Georgia 21,74 6,97 1,52 25,84 5,92 1,53 20,46 6,28 1,29 
Kansas 0,10 60,50 0,06 4,06 65,22 2,64 0,87 61,82 0,56 
Louisiana 24,77 2,34 0,58 23,98 2,64 0,63 21,81 2,52 0,55 
Mississippi 35,45 21,75 7,71 39,24 30,42 11,94 31,81 23,39 7,50 
Missouri 5,81 17,34 1,01 7,77 17,13 1,33 5,18 17,86 0,92 
New Mexico 6,17 19,03 1,17 7,14 9,69 0,69 6,06 12,14 0,74 
North Carolina 11,22 9,97 1,12 9,83 7,99 0,79 9,19 8,49 0,79 
Oklahoma 3,61 21,98 0,79 5,62 22,05 1,24 3,53 19,83 0,72 
South Carolina 13,40 3,22 0,43 8,33 2,11 0,18 11,77 3,03 0,36 
Tennessee 15,81 5,24 0,83 19,91 5,14 1,02 14,60 4,87 0,72 
Texas 14,77 3,02 0,45 23,42 3,47 0,81 16,85 3,12 0,53 
Virginia 4,26 4,31 0,18 3,44 4,02 0,14 3,62 3,97 0,14 
Média 12,70 14,13 1,43 14,30 14,48 1,86 11,75 13,82 1,33 
Algodão em relação ao 
total agrícola nacional 3,85 - - 4,85 - - 3,79 - - 

Agrícola em relação a 
exportações totais 
nacionais 

- 7,69 - - 7,76 - - 7,25 - 

Algodão em relação a 
exportações totais 
nacionais 

- - 0,30 - - 0,38 - - 0,28 

Fontes: Elaboração do autor, a partir de Department of Commerce, em 
http://ese.export.gov/SCRIPTS/hsrun.exe/Distributed/ITA2003_STATES/MapXtreme.htx;start=HS_StatesnewMap,  acesso em 20/11/04. Economic Research Service, 
em http://www.ers.usda.gov/data/stateexports/sxcomm.xls, acesso em 22/11/04. 
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ANEXO II 
 

PRODUTO ESTATAL BRUTO - INDÚSTRIAS SELECIONADAS 
(milhões de dólares) 

 

Estado Indústria* 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Produto estatal bruto 
total 95.514 99.286 104.213 109.672 115.095 119.319 121.490 

Agricultura, forestry e 
pesca 1.684 1.927 1.943 2.15 2.281 2.056 2.427 

     Fazendas** 1.200 1.427 1.427 1.541 1.604 1.368 1.709 
Alabama 

Produção de algodão 
upland 172 268 177 160 143 137 122 

Produto estatal bruto 
total 104.586 112.882 122.273 132.897 144.596 153.469 160.687 

Agricultura, forestry e 
pesca 1.831 1.856 1.896 2.142 2.29 2.343 2.605 

     Fazendas** 1.112 1.078 1.064 1.146 1.170 1.151 1.339 
Arizona 

Produção de algodão 
upland 277 260 263 159 150 150 940 

Produto estatal bruto 
total 53.809 56.796 59.141 61.298 64.993 66.793 67.913 

Agricultura, forestry e 
pesca 2.218 2.878 2.721 2.423 2.408 2.189 2.263 

     Fazendas** 1.892 2.547 2.367 200 1.914 1.662 1.686 
Arkansas 

Produção de algodão 
upland 517 555 530 368 323 375 246 

Produto estatal bruto 
total 925.931 973.395 1.045.254 1.125.331 1.213.355 1.330.025 1.359.265 

Agricultura, forestry e 
pesca 18.514 20.348 22.095 22.033 23.096 24.285 24.435 

     Fazendas** 11.089 12.567 13.490 12.477 12.734 13.138 12.768 
California 

Produção de algodão 
upland 911 877 769 372 426 551 353 

Produto estatal bruto 
total 344.771 366.318 389.473 415.564 442.613 471.623 491.488 

Agricultura, forestry e 
pesca 5.917 6.588 6.845 7.223 7.412 7.769 7.753 

     Fazendas** 3.243 3.726 3.756 3.864 3.789 3.851 3.623 
Florida 

Produção de algodão 
upland 410 420 370 210 230 280 220 
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Estado Indústria* 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Produto estatal bruto 
total 203.505 219.520 235.733 254.891 276.510 295.539 299.874 

Agricultura, forestry e 
pesca 3.176 3.665 3.617 3.797 3.784 3.786 4.188 

     Fazendas** 2.303 2.709 2.589 2.587 2.454 2.325 2.59 
Georgia 

Produção de algodão 
upland 713 703 623 454 340 443 326 

Produto estatal bruto 
total 64.069 68.160 72.998 76.648 80.208 84.526 87.196 

Agricultura, forestry e 
pesca 2.322 3.186 3.129 2.708 2.362 2.159 2.392 

     Fazendas** 1.986 2.852 2.746 2.258 1.836 1.596 1.799 
Kansas 

Produção de algodão 
upland - 100 200 300 400 400 400 

Produto estatal bruto 
total 112.157 116.867 123.549 122.580 133.940 144.984 148.697 

Agricultura, forestry e 
pesca 1.289 1.577 1.395 1.201 1.329 1.287 1.308 

     Fazendas** 
879 1.147 919 647 682 612 596 

Louisiana 

Produção de algodão 
upland 483 404 307 175 192 225 139 

Produto estatal bruto 
total 54.562 56.575 58.743 61.709 64.219 66.162 67.125 

Agricultura, forestry e 
pesca 1.434 1.870 1.753 1.752 1.721 1.499 1.879 

     Fazendas** 
1.139 1.552 1.405 1.327 1.236 1.021 1.359 

Mississippi 

Produção de algodão 
upland 648 612 567 418 374 414 304 

Produto estatal bruto 
total 139.547 146.537 155.811 163.425 168.877 177.104 181.493 

Agricultura, forestry e 
pesca 1.877 2.720 2.789 2.378 1.997 2.420 2.506 

     Fazendas** 
1.342 2.164 2.173 1.627 1.212 1.586 1.617 

Missouri 

Produção de algodão 
upland 172 194 186 116 105 146 100 

Produto estatal bruto 
total 42.170 44.114 47.829 48.488 49.221 52.592 55.426 

Agricultura, forestry e 
pesca 748 802 974 1.037 1.099 1.049 1.270 

     Fazendas** 
564 613 770 800 835 766 974 

New Mexico 

Produção de algodão 
upland 270 290 250 240 240 250 200 
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Estado Indústria* 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Produto estatal bruto 
total 194.634 204.329 221.629 241.220 260.628 272.934 275.615 

Agricultura, forestry e 
pesca 4.068 4.811 4.922 4.232 3.972 4.87 5.218 

     Fazendas** 
3.197 3.821 3.766 2.915 2.573 3.366 3.596 

North 
Carolina 

Produção de algodão 
upland 299 345 294 319 186 363 254 

Produto estatal bruto 
total 69.960 74.855 79.423 82.189 85.389 90.942 93.855 

Agricultura, forestry e 
pesca 1.509 1.546 1.972 1.748 1.859 1.995 1.967 

     Fazendas** 
1.204 1.251 1.650 1.377 1.452 1.561 1.502 

Oklahoma 

Produção de algodão 
upland 430 390 500 360 260 320 270 

Produto estatal bruto 
total 86.880 89.854 95.447 101.384 106.800 112.197 115.204 

Agricultura, forestry e 
pesca 1.024 1.190 1.216 1.147 1.212 1.345 1.506 

     Fazendas** 
615 759 745 602 621 722 843 

South 
Carolina 

Produção de algodão 
upland 143 161 137 110 610 100 640 

Produto estatal bruto 
total 136.821 142.051 151.738 162.228 170.771 177.401 182.515 

Agricultura, forestry e 
pesca 1.586 1.571 1.658 1.614 1.579 1.804 1.926 

     Fazendas** 
1.070 1.020 1.056 915 816 999 1.068 

Tennessee 

Produção de algodão 
upland 260 217 207 162 124 155 143 

Produto estatal bruto 
total 513.882 553.180 608.622 641.405 678.808 738.270 763.874 

Agricultura, forestry e 
pesca 7.374 7.175 8.331 8.197 9.410 9.585 9.575 

     Fazendas** 
4.996 4.762 5.631 5.024 5.843 5.770 5.516 

Texas 

Produção de algodão 
upland 1.597 1.368 1.428 969 993 868 580 

Produto estatal bruto 
total 188.963 199.953 212.105 228.049 241.503 260.837 273.070 

Agricultura, forestry e 
pesca 1.841 1.942 1.879 2.003 2.040 2.325 2.444 

     Fazendas** 
1.085 1.143 1.010 1.004 933 1.097 1.110 

Virginia 

Produção de algodão 
upland 480 540 440 480 320 480 290 

Nota: *Outras indústrias que compõem o PSB são construção, comércio, mineração, finanças, transporte, mercado imobiliário, dentre 
outras. **Fazendas são um componente do agregado agricultura, forestry e pesca 
Fontes: Bureau of Economic Analysis, disponível em http://www.bea.gov/bea/regional/gsp/action.cfm 
NASS. Agricultural Statistics Database, em http://www.nass.usda.gov:81/ipedb/. Acessos em 29/11/04 
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RELEVÂNCIA DO ALGODÃO UPLAND PARA SOMA DO TOTAL PRODUZIDO 
PELA AGRICULTURA, FORESTRY E PESCA E PARA FAZENDAS** 

 

Estado 

Percentual da produção 
de algodão upland em 
relação ao produzido 

por: 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Média 

Fazendas* 
14,33 18,78 12,40 10,38 8,91 10,01 7,13 11,71 

Agricultura, forestry e 
pesca 

10,20 13,91 9,10 7,44 6,26 6,66 5,02 8,37 Alabama 

Algodão em relação ao 
PSB 

0,18 0,27 0,17 0,15 0,12 0,11 0,10 0,16 

Fazendas* 
24,91 24,11 24,71 13,87 12,85 13,03 7,02 17,21 

Agricultura, forestry e 
pesca 

15,12 14,00 13,87 7,42 6,55 6,40 3,60 9,57 Arizona 

Algodão em relação ao 
PSB 

0,26 0,23 0,22 0,12 0,10 0,10 0,58 0,23 

Fazendas* 27,32 21,79 22,39 18,40 16,87 22,56 14,59 20,56 

Agricultura, forestry e 
pesca 

23,30 19,28 19,47 15,18 13,41 17,13 10,87 16,95 Arkansas 

Algodão em relação ao 
PSB 

0,96 0,98 0,90 0,60 0,50 0,56 0,36 0,69 

Fazendas* 
8,21 6,97 5,70 2,98 3,34 4,19 2,76 4,88 

Agricultura, forestry e 
pesca 

4,92 4,31 3,48 1,68 1,84 2,26 1,44 2,85 California 

Algodão em relação ao 
PSB 

0,10 0,09 0,07 0,03 0,04 0,04 0,03 0,06 

Fazendas* 
1,26 1,12 0,98 0,54 0,60 0,72 0,60 0,83 

Agricultura, forestry e 
pesca 

0,60 0,63 0,54 0,29 0,31 0,36 0,28 0,43 Florida 

Algodão em relação ao 
PSB 

0,12 0,11 0,10 0,05 0,05 0,06 0,04 0,08 

Fazendas* 
30,95 25,95 24,06 17,54 13,85 19,05 12,58 20,57 

Agricultura, forestry e 
pesca 

22,44 19,18 17,12 11,95 8,98 11,70 7,78 14,16 Georgia 

Algodão em relação ao 
PSB 

0,35 0,32 0,26 0,18 0,12 0,15 0,11 0,21 

Fazendas* - 0,03 0,07 0,13 0,21 0,25 0,22 0,13 

Agricultura, forestry e 
pesca 

- 0,03 0,06 0,11 0,16 0,18 0,16 0,10 Kansas 

Algodão em relação ao 
PSB 

- 0,15 0,27 0,39 0,50 0,47 0,46 0,32 
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Estado 

Percentual da produção 
de algodão upland em 
relação ao produzido 

por: 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Média 

Fazendas* 
54,95 35,22 33,41 27,05 28,15 36,76 23,32 34,12 

Agricultura, forestry e 
pesca 

37,40 25,61 22,00 14,57 14,44 17,48 10,62 20,30 Louisiana 

Algodão em relação ao 
PSB 

0,43 0,35 0,25 0,14 0,14 0,16 0,09 0,22 

Fazendas* 
56,89 39,43 40,35 31,49 30,25 40,54 22,36 37,33 

Agricultura, forestry e 
pesca 

45,18 32,72 32,34 23,85 21,73 27,61 16,17 28,51 Mississippi 

Algodão em relação ao 
PSB 

1,19 1,08 0,97 0,68 0,58 0,63 0,45 0,80 

Fazendas* 
12,81 8,96 8,55 7,12 8,66 9,20 6,18 8,78 

Agricultura, forestry e 
pesca 

9,16 7,13 6,66 4,87 5,25 6,03 3,99 6,16 Missouri 

Algodão em relação ao 
PSB 

0,12 0,13 0,12 0,07 0,06 0,08 0,06 0,09 

Fazendas* 47,87 47,31 32,47 30,00 28,74 32,64 20,53 34,22 

Agricultura, forestry e 
pesca 

36,10 3,61 2,56 2,31 2,18 2,38 1,57 7,24 New Mexico 

Algodão em relação ao 
PSB 

0,64 0,66 0,52 0,49 0,49 0,48 0,36 0,52 

Fazendas* 
9,35 9,02 7,80 10,94 7,22 10,78 7,06 8,88 

Agricultura, forestry e 
pesca 7,35 7,17 5,97 7,53 4,68 7,45 4,87 6,43 

North 
Carolina 

Algodão em relação ao 
PSB 

0,15 0,17 0,13 0,13 0,07 0,13 0,09 0,13 

Fazendas* 
3,57 3,11 3,03 2,61 1,79 2,04 1,79 2,56 

Agricultura, forestry e 
pesca 

2,84 2,52 2,53 2,05 1,39 1,60 1,37 2,04 Oklahoma 

Algodão em relação ao 
PSB 

0,61 0,52 0,63 0,44 0,30 0,35 0,29 0,45 

Fazendas* 
23,25 21,21 18,39 18,27 98,23 13,85 75,92 38,45 

Agricultura, forestry e 
pesca 

13,96 13,52 11,26 9,59 5,03 7,43 4,24 9,29 
South 

Carolina 
Algodão em relação ao 
PSB 

0,16 0,18 0,14 0,11 0,57 0,09 0,56 0,26 
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Estado 

Percentual da produção 
de algodão upland em 
relação ao produzido 

por: 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Média 

Fazendas* 24,26 21,27 19,60 17,70 15,20 15,52 13,38 18,13 
Agricultura, forestry e 

pesca 16,39 13,82 12,48 10,03 7,85 8,59 7,42 10,94 
Tennessee 

Algodão em relação ao 
PSB 0,19 0,15 0,14 0,10 0,07 0,09 0,08 0,12 

Fazendas* 
31,97 28,73 25,36 19,28 16,99 15,04 10,51 21,12 

Agricultura, forestry e 
pesca 21,66 19,06 17,14 11,82 10,55 9,05 6,05 13,62 Texas 

Algodão em relação ao 
PSB 0,31 0,25 0,23 0,15 0,15 0,12 0,08 0,18 

Fazendas* 
4,42 4,72 4,35 4,78 34,30 4,37 2,61 8,51 

Agricultura, forestry e 
pesca 2,60 2,78 2,34 2,39 1,56 2,06 1,18 2,13 Virginia 

Algodão em relação ao 
PSB 0,25 0,27 0,21 0,21 0,13 0,18 0,11 0,19 

Notas: Elaboração do autor. *Fazendas são um componente do agregado Agricultura, forestry e pesca. 
Fontes: Bureau of Economic Analysis, disponível em http://www.bea.gov/bea/regional/gsp/action.cfm. NASS. Agricultural Statistics 
Database, em http://www.nass.usda.gov:81/ipedb/. Acesso em 29/11/04 
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ANEXO III 

RELAÇÃO ENTRE POTENCIAIS ELEITORES DO AGREGADO AGRICULTURA, PESCA E FORESTRY, FAZENDAS E 
INDÚSTRIA DO ALGODÃO E O TOTAL DE ELEITORES NAS ELEIÇÕES PARA O SENADO POR ESTADO 

 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do 
total de 
eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
em 1998 

% do 
total de 
eleitores 
de 2002 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do 
total de 
eleitores 
em 1998 

% do 
total de 
eleitores 
de 2000 

% do 
total de 
eleitores 
de 2002 

Agricultura, 
pesca e forestry 15.362 1,04 1,19 1,14 Agricultura, 

pesca e forestry 15.948 0,91 0,68 2,05 

Fazendas de 
algodão  5.027 0,34 0,39 0,37 Fazendas de 

algodão 5.301 0,34 0,22 0,28 

Alabama 

Indústria do 
algodão 18.750 1,27 1,45 1,39 

Missouri 

Indústria do 
algodão 7.617 0,48 0,32 0,41 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

- 

% do 
total de 
eleitores 
em 1998 

% do 
total de 
eleitores 
de 2000 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

- 

% do 
total de 
eleitores 
de 2000 

% do 
total de 
eleitores 
de 2002 

Agricultura, 
pesca e forestry 13.398 - 1,31 - Agricultura, 

pesca e forestry 7.631 - 1,29 1,58 

Fazendas de 
algodão 7.906 - 0,77 - Fazendas de 

algodão 960 - 0,16 0,20 

Arizona 

Indústria do 
algodão 10.525 - 1,03 - 

New Mexico 

Indústria do 
algodão 1.258 - 0,21 0,26 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do 
total de 
eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
em 1998 

% do 
total de 
eleitores 
rm 2002 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do 
total de 
eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
em 1998 

% do 
total de 
eleitores 
de 2002 

Agricultura, 
pesca e forestry 17.601 2,08 32,13 2,16 Agricultura, 

pesca e forestry 30.598 1,20 1,52 1,31 

Fazendas de 
algodão 15.812 1,87 28,87 1,94 Fazendas de 

algodão 8.500 0,33 0,42 0,36 

Arkansas 

Indústria do 
algodão 22.014 2,60 40,19 2,70 

North 
Carolina 

Indústria do 
algodão 74.619 2,92 3,71 3,20 

 



 

 

80 

 
 
 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

- 

% do 
total de 
eleitores 
em 1998 

% do 
total de 
eleitores 
de 2000 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do 
total de 
eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
em 1998 

% do 
total de 
eleitores 
de 2000 

Agricultura, 
pesca e forestry 191.346 - 2,30 1,80 Agricultura, 

pesca e forestry 13.908 1,18 1,62 1,33 

Fazendas de 
algodão 23.946 - 0,29 0,23 Fazendas de 

algodão 1.828 0,15 0,21 0,17 

California 

Indústria do 
algodão 36.734 - 0,44 0,35 

Oklahoma 

Indústria do 
algodão 2.553 0,22 0,30 0,24 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

- 

% do 
total de 
eleitores 
em 1998 

% do 
total de 
eleitores 
de 2000 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do 
total de 
eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
em 1998 

% do 
total de 
eleitores 
de 2002 

Agricultura, 
pesca e forestry 62.995 - 1,62 1,09 Agricultura, 

pesca e forestry 10.948 0,94 1,02 0,99 

Fazendas de 
algodão - - - - Fazendas de 

algodão 3.656 0,31 0,34 0,33 

Florida 

Indústria do 
algodão - - - - 

South 
Carolina 

Indústria do 
algodão 33.028 2,84 3,09 2,99 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do 
total de 
eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
em 1998 

% do 
total de 
eleitores 
de 2000 

Setor 
Empregos 
Eleitores 
potenciais 

- 

% do 
total de 
eleitores 
em 2000 

% do 
total de 
eleitores 
de 2002 

Agricultura, 
pesca e forestry 23.039 1,02 1,31 0,95 Agricultura, 

pesca e forestry 15.910 - 0,82 0,97 

Fazendas de 
algodão 17.366 0,77 0,99 0,72 Fazendas de 

algodão 5.996 - 0,31 0,37 

Georgia 

Indústria do 
algodão 53.814 2,38 3,07 2,22 

Tennessee 

Indústria do 
algodão 14.881 - 0,77 0,91 
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Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do 
total de 
eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
em 1998 

% do 
total de 
eleitores 
de 2002 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do 
total de 
eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
em 2000 

% do 
total de 
eleitores 
de 2002 

Agricultura, 
pesca e forestry 13.163 0,75 1,81 1,69 Agricultura, 

pesca e forestry 64.641 1,24 1,03 1,43 

Fazendas de 
algodão - - - - Fazendas de 

algodão 48.943 0,94 0,78 1,08 

Kansas 

Indústria do 
algodão - - - - 

Texas 

Indústria do 
algodão 67.997 1,30 1,08 1,51 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do 
total de 
eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
em 1998 

% do 
total de 
eleitores 
de 2000 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do 
total de 
eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
em 2000 

% do 
total de 
eleitores 
de 2002 

Agricultura, 
pesca e forestry 14.814 0,87 1,53 1,19 Agricultura, 

pesca e forestry 17.063 0,72 0,63 1,15 

Fazendas de 
algodão 9.003 0,53 0,93 0,72 Fazendas de 

algodão - -   - 

Louisiana 

Indústria do 
algodão 11.859 0,70 1,22 0,95 

Virginia 

Indústria do 
algodão - -   - 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do 
total de 
eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
de 2000 

% do 
total de 
eleitores 
de 2002       

Agricultura, 
pesca e forestry 14.080 - 1,49 2,23 

      
Fazendas de 

algodão 16.543 - 1,75 2,62       

Mississippi 

Indústria do 
algodão 29.735 - 3,15 4,72       

Nota: Elaboração do autor. Não existem dados disponíveis sobre fazendas e industria do algodão para Florida, Kansas e Virginia. Mississippi não disponibiliza dados para 
eleições presidenciais de 1996; FONTES: NCC, em <www.cotton.org/econ/world/detail.cfm>, acesso em 02/12/04 e órgãos oficiais dos estados para eleições. Alabama em 
<www.sos.state.al.us/election/index.cfm>; Arizona em <http://www.sosaz.com/election>; Arkansas em <www.sosweb.state.ar.us/elections.html>; California em 
<www.ss.ca.gov/elections/elections.htm>; Georgia em <http://www.sos.state.ga.us/elections/>; Louisiana em <http://www.sec.state.la.us/elections/elections-index.htm>; 
Mississippi em <http://www.sos.state.ms.us/elections>; Missouri em <http://www.sos.mo.gov/enrweb/electionselect.asp?eid=131>; New Mexico em 
<http://www.sos.state.nm.us/Election/ElectionInfo.htm>; Oklahoma em <http://www.state.ok.us/~elections/>; North Carolina em <www.secstate.state.nc.us/>South Carolina 
em <http://www.state.sc.us/scsec/>; Tennessee em <http://www.state.tn.us/sos/election/index.htm>; Texas em <http://www.sos.state.tx.us/elections/historical/index.shtml>. 
Acessos em 16/12/04.    
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ANEXO IV 
 

RELAÇÃO ENTRE POTENCIAIS ELEITORES DO AGREGADO AGRICULTURA, 
PESCA E FORESTRY, FAZENDAS E INDÚSTRIA DO ALGODÃO E O TOTAL DE 

ELEITORES NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 1996 E 2000 POR ESTADO 
 
 
 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do total 
de 

eleitores 
em 1996 

% do total 
de 

eleitores 
em 2000 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do total 
de 

eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
em 2000 

Agricultura, 
pesca e 
forestry 

15.362 0,75 0,43 
Agricultura, 

pesca e 
forestry 

15.948 0,74 2,66 

Fazendas de 
algodão 

5.027 0,25 0,14 
Fazendas de 

algodão 
5.301 0,25 0,89 

Alabama 

Indústria do 
algodão 

18.750 0,92 0,52 

Missouri 

Indústria do 
algodão 

7.617 0,35 1,27 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do total 
de 

eleitores 
em 1996 

% do total 
de 

eleitores 
de 2000 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do total 
de 

eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
de 2000 

Agricultura, 
pesca e 
forestry 

13.398 0,92 0,87 
Agricultura, 

pesca e 
forestry 

7.631 1,37 0,77 

Fazendas de 
algodão 

7.906 0,54 0,52 
Fazendas de 

algodão 
960 0,17 0,10 

Arizona 

Indústria do 
algodão 

10.525 0,72 0,69 

New 
Mexico 

Indústria do 
algodão 

1.258 0,23 0,13 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do total 
de 

eleitores 
em 1996 

% do total 
de 

eleitores 
de 2000 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do total 
de 

eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
de 2000 

Agricultura, 
pesca e 
forestry 

17.601 1,99 1,91 
Agricultura, 

pesca e 
forestry 

30.598 1,22 1,05 

Fazendas de 
algodão 

15.812 1,79 1,72 
Fazendas de 

algodão 
8.500 0,34 0,29 

Arkansas 

Indústria do 
algodão 

22.014 2,49 2,39 

North 
Carolina 

Indústria do 
algodão 

74.619 2,97 2,56 
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Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do total 
de 

eleitores 
em 1996 

% do total 
de 

eleitores 
de 2000 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do total 
de 

eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
de 2000 

Agricultura, 
pesca e 
forestry 

191.346 2,03 1,74 
Agricultura, 

pesca e 
forestry 

13.908 1,15 1,13 

Fazendas de 
algodão 

23.946 0,25 0,22 
Fazendas de 

algodão 
1.828 0,15 0,15 

California 

Indústria do 
algodão 

36.734 0,39 0,33 

Oklahoma 

Indústria do 
algodão 

2.553 0,21 0,21 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do total 
de 

eleitores 
em 1996 

% do total 
de 

eleitores 
de 2000 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do total 
de 

eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
de 2000 

Agricultura, 
pesca e 
forestry 

62.995 1,19 1,06 
Agricultura, 

pesca e 
forestry 

10.948 0,95 0,80 

Fazendas de 
algodão 

- - - 
Fazendas de 

algodão 
3.656 0,32 0,27 

Florida 

Indústria do 
algodão 

- - - 

South 
Carolina 

Indústria do 
algodão 

33.028 2,87 2,42 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do total 
de 

eleitores 
em 1996 

% do total 
de 

eleitores 
de 2000 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do total 
de 

eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
de 2000 

Agricultura, 
pesca e 
forestry 

23.039 1,01 0,89 
Agricultura, 

pesca e 
forestry 

15.910 - 0,77 

Fazendas de 
algodão 

17.366 0,76 0,67 
Fazendas de 

algodão 
5.996 - 0,29 

Georgia 

Indústria do 
algodão 

53.814 2,36 2,08 

Tennessee 

Indústria do 
algodão 

14.881 - 0,72 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do total 
de 

eleitores 
em 1996 

% do total 
de 

eleitores 
de 2000 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do total 
de 

eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
de 2000 

Agricultura, 
pesca e 
forestry 

13.163 1,01 0,89 
Agricultura, 

pesca e 
forestry 

64.641 1,15 2,29 

Fazendas de 
algodão 

- - - 
Fazendas de 

algodão 
48.943 0,87 1,73 

Kansas 

Indústria do 
algodão 

- - - 

Texas 

Indústria do 
algodão 

67.997 1,21 2,40 
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Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do total 
de 

eleitores 
em 1996 

% do total 
de 

eleitores 
de 2000 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do total 
de 

eleitores 
em 1996 

% do 
total de 
eleitores 
de 2000 

Agricultura, 
pesca e 
forestry 

14.814 0,83 0,84 
Agricultura, 

pesca e 
forestry 

17.063 0,71 0,62 

Fazendas de 
algodão 

9.003 0,50 0,51 
Fazendas de 

algodão 
- - - 

Louisiana 

Indústria do 
algodão 

11.859 0,66 0,67 

Virginia 

Indústria do 
algodão 

- - - 

Setor 
Empregos 
/Eleitores 
potenciais 

% do total 
de 

eleitores 
em 1996 

% do total 
de 

eleitores 
de 2000 

Agricultura, 
pesca e 
forestry 

14.080 - 1,42 

Fazendas de 
algodão 

16.543 - 1,66 

Mississippi 

Indústria do 
algodão 

29.735 - 2,99 

Nota: Elaboração do autor. Não existem dados disponíveis sobre fazendas e indústria do algodão para Florida, Kansas e 
Virginia. Mississippi não disponibiliza dados para eleições presidenciais de 1996.  
Fontes: NCC, em <www.cotton.org/econ/world/detail.cfm>, acesso em 02/12/04 e órgãos oficiais dos estados para eleições. 
Alabama em <www.sos.state.al.us/election/index.cfm>; Arizona em <http://www.sosaz.com/election>; Arkansas em 
<www.sosweb.state.ar.us/elections.html>; California em <www.ss.ca.gov/elections/elections.htm>; Georgia em 
<http://www.sos.state.ga.us/elections/>; Louisiana em <http://www.sec.state.la.us/elections/elections-index.htm>; Mississippi 
em <http://www.sos.state.ms.us/elections>; Missouri em <http://www.sos.mo.gov/enrweb/electionselect.asp?eid=131>; New 
Mexico em <http://www.sos.state.nm.us/Election/ElectionInfo.htm>; Oklahoma em <http://www.state.ok.us/~elections/>; 
North Carolina em <www.secstate.state.nc.us/>South Carolina em <http://www.state.sc.us/scsec/>; Tennessee em 
<http://www.state.tn.us/sos/election/index.htm>; Texas em <http://www.sos.state.tx.us/elections/historical/index.shtml>. 
Acessos em 16/12/04.    
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