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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 
 

 

O principal objetivo deste trabalho é examinar, no período 1986-1989, a elaboração da 
Super 301, um dos principais mecanismos de defesa comercial dos Estados Unidos, embutida 
na Seção 301 das leis de comércio daquele país. Mais especificamente, examinaremos todo o 
processo de elaboração do “Omnibus Trade Act” enfatizando a Super 301, bem como o jogo 
político presente no Congresso norte-americano na época. Para isso, buscaremos compreender 
não apenas a interação entre as idéias e as instituições, mas também os efeitos da relação entre 
estas duas variáveis para a transição rumo ao unilateralismo agressivo da política comercial dos 
Estados Unidos.  

 

Palavras-chave: Idéias, Omnibus Trade Act, Seção 301, Super 301, Política Comercial, Estados 
Unidos 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The main goal of this project is to examine, in the period 1986-1989, the existence of 
the Super 301, one of the most important mechanisms of trade defense in the United States, 
restrained in Section 301 of the US trade law. In particular, we will examine Super 301 and the 
elaboration process of the Omnibus Trade Act focusing in the Super 301, as well as its 
practical effects in dealing with the export barriers against US products on that time. To do so, 
we will try to comprehend the interaction between ideas and institutions, and the effects of 
these variables in the transition toward aggressive unilateralism in the United States trade 
policy.   
 
 
Key words: Ideas, Omnibus Trade Act, Section 301, Super 301, Trade Policy, United States 
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INTRODUÇÃO 
 

“Basta uma transformação do regime dentro de uma das potências principais 
para que mude o estilo e até mesmo o rumo das relações internacionais”. 

Raymond Aron 
 

 

A história da política comercial norte-americana, conforme sustentado por Vigevani et 

al. (2005), é caracterizada pelos atritos entre duas formas de lidar com o comércio: o 

nacionalismo e o internacionalismo econômico. Do pós-Segunda Guerra em diante, os Estados 

Unidos adotaram uma postura mais internacionalista em relação ao bloco ocidental. Contudo, 

de 1970 em diante, o país entrou em um ciclo de recessão econômica, comumente associado ao 

enorme déficit no balanço de pagamentos, o que contribuiu para a intensificação de teses 

declinistas, como a de Arrighi (1997) e Kennedy (1989), dentre outros. Na década de 1980, de 

maneira semelhante, a crise continuaria em níveis ainda mais acentuados. Conseqüentemente, 

houve um acirramento das críticas às políticas comerciais de cunho liberal adotadas até então, 

agregando força às demandas protecionistas (Destler, 1986). 

A Constituição dos Estados Unidos garante ao Congresso o poder de regulamentação de 

todas as atividades de comércio. Contudo, como se sabe, foi concedida ao Executivo 

autoridade para negociar acordos comerciais no âmbito do “Reciprocal Trade Agreement Act”, 

de 1934. Assim, o presidente poderia fazer concessões desde que estivessem baseadas no 

princípio da reciprocidade. Do pós-guerra em diante, e sob a liderança norte-americana, vários 

esforços foram empregados para a eliminação de barreiras quantitativas ao comércio. Embora o 

GATT tenha conseguido bons resultados nesse sentido, na década de 1980 intensificava-se a 

idéia de que as rodadas de negociações comerciais não haviam atingido os patamares esperados 

no processo de liberalização comercial (Destler, 2005:53). Subsídios, remédios administrativos 

e barreiras não tarifárias escapavam às limitações quantitativas e distorciam o comércio, o que 

aumentava a insatisfação de alguns críticos da política comercial norte-americana, cujo 

principal argumento era: “foreign producers and investors enjoyed easy access to the relatively 

open US market while US firms were denied equivalent opportunities abroad” (Bayard, 

1994:2).  
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A transição da idéia de reciprocidade1 para o unilateralismo agressivo teve origem no 

final da década de 60 e início da de 70, e atingiu o seu desenvolvimento máximo no final da 

década de 80. Em 1960, com a implementação do “Trade Expansion Act of 1962”, o Congresso 

concedeu ao presidente o direito de retaliação em casos injustificáveis ou discriminatórios. Em 

1974, a Seção 301 se desenvolveu com a inclusão de novos temas – como serviços – ao seu 

escopo jurídico, englobando assim todas as exportações norte-americanas. Em 1979, esta lei 

ganha ainda mais força com a inserção em seu arcabouço de assuntos não relacionados 

diretamente ao comércio. Em 1984, o investimento estrangeiro direto (IED) passou a ser 

considerado parte integrante da Seção 301, além de garantir ao USTR a capacidade de iniciar 

petições por conta própria. Segundo Svilenov, “the act also authorized the USTR to initiate 

investigations without waiting for a private petition or an order from the president” (Svilenov, 

1999:4) 

Como resultado da política de Reagan, a década de 80 assistiu ao crescimento da 

preocupação com o balanço de pagamentos norte-americano. Assim, os congressistas 

começaram a considerar esta questão com mais cuidado, devido à intensificação da impressão, 

tanto no Congresso quanto por parte de vários atores domésticos, de que o déficit comercial 

norte-americano era resultado de restrições impostas aos produtos do país no exterior. A este 

respeito, Svilenov afirma: “The increasing of exports was meant to solve the perceived problem 

with the trade deficit and competitiveness of American companies” (Svilenov, 1999:6). 

Abordaremos esta questão no próximo item. 

As demandas se intensificaram e eram lideradas por três congressistas: Lloud Bentsen, 

Dan Rostenkowskie e Richard Gephardt. Em 1986, Gephardt enviou ao Congresso uma 

emenda que ficou conhecida como “Gephardt’s Amendment”, na qual se buscava uma solução 

radical para o problema do déficit norte-americano. Os congressistas, contrários a esta medida 

por considerarem-na exagerada e não levando em consideração os riscos de retaliação de 

países-alvos, propuseram uma medida alternativa que visasse solucionar a questão do déficit 

com um menor risco. Esta medida ficou conhecida como Super 301. No item 3 discutiremos o 

comportamento dos atores políticos na elaboração do “Omnibus Trade Act”. 

Em 1988, com a implementação do “Omnibus Trade and Competitive Act”, a 

“passividade norte-americana” cedeu lugar à necessidade de abertura de novos mercados por 

meio de medidas unilaterais. Com esse objetivo, as instituições – entendidas aqui como leis e 

                                                 
1 Baseada na idéia de reciprocidade, a política comercial norte-americana reduzia barreiras comerciais na expectativa de que 
outros países fizessem o mesmo. Contudo, sabemos que isso não ocorria, o que acabou contribuindo para a queda de poder 
econômico relativo dos Estados Unidos. 
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design institucional (Goldstein, 1988) – criaram mecanismos para refletir estas idéias2. A Super 

301 será discutida no item 3.4. 

Acreditamos que a elaboração da Super 301 foi um reflexo dessa transição de idéias, do 

internacionalismo para o nacionalismo econômico, muito embora trate-se de um nacionalismo 

econômico diferente, baseado na noção de “fair trade”, fugindo assim ao escopo analítico do 

protecionismo clássico. Trata-se de uma emenda da Seção 301 da lei conhecida como Trade 

Act of 1974, que foi incluída no Omnibus Trade and Competitiveness Act e permaneceu até 

1990. Por meio da Super 301, os Estados Unidos identificam os principais países que adotam 

práticas discriminatórias aos produtos norte-americanos e que por isso mesmo contam com 

grande potencial de elevação de suas exportações. O método escolhido para forçar a abertura 

destes países aos Estados Unidos foi a utilização de retaliações unilaterais. 

Deste modo, temos como principal objetivo neste trabalho compreender em que medida 

a Super 301 representa a idéia de “unilateralismo agressivo” e como este dispositivo foi 

elaborado como reflexo de novas idéias potencializadas por forças sociais norte-americanas. 

Ao compreendermos a interação entre as idéias, o comportamento dos representantes e a 

Super 301, acreditamos estar contribuindo para o entendimento do processo de formulação da 

política comercial internacional norte-americana, com destaque para as ações unilaterais de 

comércio daquele país. Este estudo será útil para entender como os Estados Unidos, ator 

proeminente na proposição de reformas econômicas e liberalizantes, promovem a articulação 

entre interesses domésticos e internacionais. 

                                                 
2 A Super 301, por exemplo, tinha como objetivo a garantia de que os direitos de propriedade intelectual estavam sendo 
praticados em países estrangeiros.  
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1. AS IDÉIAS EM QUESTÃO 
 

“Mesmo que a instabilidade permanente dos dados materiais não 
obrigasse a um ajuste do equilíbrio, incessante e precário, o 
desenvolvimento das idéias obrigaria os estadistas à pesada 
tarefa de conciliar os imperativos mutáveis da justiça com a 

necessidade permanente de equilíbrio.” (Aron, 1979:226) 

 

As idéias possuem ou não um papel determinante na ação política? Esta é uma pergunta 

que se relaciona diretamente a diversas áreas, dentre elas, a Sociologia (Mannheim, 1982). Nas 

Relações Internacionais, as análises sobre as idéias foram freqüentemente negligenciadas pelo 

fato de serem relacionadas a questões consideradas demasiadamente abstratas, principalmente 

após a acentuação do cientificismo que ocorreu na década de 1960. Contudo, o debate atual 

entre os métodos racionalista e construtivista tem se voltado crescentemente para essa questão3. 

Para Fearon e Wendt (2005:59), as idéias hoje são importantes: “there is little difference 

between rationalism and constructivism on the issue of whether ideas ‘matter’ (...) the logic of 

both approaches depends crucially on actors making choices on the basis of their beliefs”.  

Embora os interesses tenham sempre maior destaque neste campo de estudos (Carvalho, 

2003), as idéias desempenham um papel importante na definição das ações dos interesses dos 

atores domésticos (Woods, 1995:161). Segundo Goldstein e Keohane (1993), em alguns casos, 

principalmente quando as informações são confusas ou incompletas, as idéias podem servir 

como mapa que colabora para a definição do próprio interesse de um ator. A crescente 

importância das análises das idéias, quer sejam consideradas variáveis independentes, 

dependentes ou intervenientes, quer sejam racionalistas ou construtivistas, tem feito com que 

esse debate ganhe cada vez mais destaque nos estudos de relações internacionais. 

Segundo Goldstein e Keohane (1993:3), as idéias são “causal beliefs”, “principled 

beliefs” ou “world views” portados por tomadores de decisões. Uma crença causal seria supor 

que a elaboração de um mecanismo como a Super 301 reduziria o déficit comercial norte-

americano. Um “principled belief” seria supor que o unilateralismo agressivo seria moralmente 

correto. Já um “world view” seria acreditar que um mundo de livre-mercado geraria 

desenvolvimento para todos. Vale ressaltar que, em todos os exemplos citados, a condição 

material desempenha um papel determinante, uma vez que trata-se de amenizar os desgastes 

econômicos sofridos pelos Estados Unidos. A idéia pura e simples, totalmente desvinculada da 

                                                 
3 Os racionalistas se baseiam no individualismo metodológico e no materialismo; já os construtivistas enfatizam a 
subjetividade, as crenças, idéias etc. 
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condição material, tem impacto menor no jogo político. Esta é a razão pela qual, no jogo 

político – com destaque para o processo legislativo –, as idéias mais relevantes têm a condição 

material como fundamento, por mais oculta que ela esteja.  

Embora seja a condição material o principal motor para atingir objetivos políticos, as 

idéias influenciam a adoção dos meios da ação política. Além disso, os grupos desinteressados 

em determinada questão, ou seja, aqueles que não têm sua condição material afetada 

diretamente, podem agir quando as idéias são convincentes. Isso não quer dizer que a condição 

material deixa de ser importante. Muito pelo contrário, as idéias ganham relevância também 

quando agem como pontes entre os grupos desinteressados e a condição material. Assim, um 

congressista que não sentiu os impactos do déficit norte-americano para sua sobrevivência 

política pode se sentir coagido a lutar por sua redução quando as idéias são tão convincentes a 

ponto de se tornarem parte do interesse nacional. 

Neste sentido, no âmbito da exposição feita por Fearon e Wendt (2005), adotaremos 

uma metodologia próxima ao racionalismo, buscando elementos da ala científica do 

construtivismo e partindo do seguinte pressuposto: as idéias relevantes são aquelas 

potencializadas pelos interesses diretamente ligados à condição material, quer por razões 

políticas ou econômicas. Esta definição também permite a elaboração de análises não 

dependentes apenas do campo cognitivo, como pretende a ala mais radical do construtivismo. 

Trata-se de uma tentativa de compreender a relação entre a realidade material e as proposições 

teóricas que buscam mantê-la, alterá-la ou ampliá-la.  

Para prosseguir, vale definir alguns dos termos aqui utilizados. Interesse é o objetivo ou 

a finalidade última do lucro material ou ganhos políticos que, por sua vez, visam o lucro 

material4; trata-se da lógica do benefício, da vantagem e da manutenção ou alteração da 

condição material. A condição material, por sua vez, é o ponto de partida, ou seja, a realidade 

material presente, a situação econômica pura e simples. Já a idéia é o meio que liga o ponto de 

partida com o objetivo final, ou seja, o elo entre a condição material e o benefício econômico.  

Uma característica peculiar das idéias, embora não tratada detalhadamente neste trabalho, é sua 

capacidade de influenciar este elo mesmo quando o interesse não é definido claramente. Assim, 

não se pode afirmar que as idéias mais importantes são apenas aquelas que mais potencializam 

interesses (Woods, 1995). Em alguns casos, principalmente quando as informações são 

                                                 
4 Um grupo desinteressado, na maioria das vezes, não consegue ver a relação entre determinada ação política e a sua condição 
material sem a presença de idéias que o levam a chegar a esta conclusão. Estas idéias, por sua vez, são freqüentemente 
apregoadas pelos grupos de interesse que têm de fato sua condição material afetada diretamente por determinada questão. No 
processo legislativo que culminou com a elaboração da Super 301, estes dois grupos estavam presentes e agiram de maneira 
apartidária para criar um mecanismo que revigoraria o posicionamento econômico dos Estados Unidos. 
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confusas ou incompletas, as idéias servem como mapa que ajuda a definir o próprio interesse 

(Goldstein e Keohane, 1993; Woods, 1995).  

Vale aqui fazer outra consideração. A idéia difere da crença, já que a primeira é sujeita 

ao debate, à lógica e à verificação, enquanto a segunda é algo dado, que dispensa comprovação 

(Sartori, 1969:398). As idéias também diferem da ideologia, que traz consigo problemas graves 

de definição (Haas, 1990; Seliger, 1976). Assim, o termo “idéia” vem sendo amplamente usado 

neste tipo de debate (Goldstein e Keohane, 1993; Odell, 1982; Legro, 2000; Woods, 1995). 

Diversos autores vêm trabalhando nesse nível de análise, sendo Rosenau (2000) um 

exemplo. Nos estudos que fez sobre governança ele também enfatizou as idéias, além da 

condição material e da ação política, concluindo que a ordem internacional se dá nestes três 

níveis: o ideacional, o objetivo ou comportamental e o político. O primeiro é intersubjetivo, as 

pessoas sentem “com pouca clareza, percebem intuitivamente ou de algum outro modo 

entendem como os arranjos com os quais seus assuntos são tratados” (p. 28); os discursos, 

textos, editoriais e livros são mecanismos utilizados por esse nível. O segundo se refere àquilo 

que “as pessoas fazem rotineiramente, muitas vezes de forma inconsciente, para manter os 

arranjos globais prevalecentes” (p. 28). Os atores ameaçam, negociam, armam, concedem etc. 

Este nível está diretamente ligado ao primeiro. O terceiro diz respeito a onde “se situa a 

governança, no qual as instituições e os regimes voltados para a ordenação implementam as 

políticas inerentes aos dois primeiros níveis” (p. 28). Rosenau conclui dizendo que “é preciso 

salientar que, qualquer que seja o grau de ordem que caracterize qualquer período histórico, 

ele resulta da atividade exercida em todos os três níveis mencionados” e que “as atividades em 

todos os três níveis são componentes necessários para a transformação” (p. 30). 

Para os objetivos desta pesquisa, a mais significante consideração feita por Rosenau é a 

sua descrição sobre o papel que a condição material desempenha no processo de mudança da 

ordem internacional: 

“não se pode negar, por exemplo, o alto grau em que a inércia e os custos transacionais 
sustentam uma determinada ordem por muito tempo depois da mudança das condições 
materiais, passando a exercer pressão pela transformação ideacional, comportamental e 
institucional [...] Ao formularmos o problema das relações entre a ordem e a sua 
transformação, nesses termos, nossa atenção volta-se para a grande importância dos interesses 
e condições materiais, como fonte exógena da vida e da morte das ordens mundiais. Como já se 
expôs em outra parte, há uma grande variedade de condições materiais que podem influenciar 
as regras que sustentam a governança sem governo e mantêm a ordenação do mundo. Por 
outro lado, a transformação das condições materiais pode provocar o desmoronamento da 
ordem prevalecente ou, quando menos, a sua reestruturação” (Rosenau, 2000:36). 
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Da mesma forma que, para Rosenau, alterações na condição material são essenciais para 

a mudança na ordem internacional, as alterações ocorridas na condição material da economia 

doméstica dos Estados Unidos na década de 80 foram importantes para o fortalecimento de 

demandas favoráveis à elaboração de um Trade Act, que reformulou o relacionamento 

comercial que o país tinha com o resto do mundo. Impossibilitado de aprovar medidas 

protecionistas devido ao papel desempenhado pelos Estados Unidos na economia internacional, 

o Executivo norte-americano cedeu aos argumentos baseados nas idéias de comércio justo e de 

comércio estratégico. 

1.1. O DEBATE SOBRE O PAPEL DAS IDÉIAS 

Existem basicamente três formas distintas de abordar as idéias. Alguns teóricos, como 

Salant, afirmam que as mudanças que ocorrem nelas se baseiam em um processo de 

aprendizagem ou adaptação (Salant, 1989:29). Assim, novas idéias surgem e se desenvolvem 

quando as circunstâncias sofrem variações5. Ao que tudo indica, para esses autores, as idéias 

são desvinculadas de qualquer interesse, o que torna suas análises demasiadamente subjetivas.  

Já os teóricos estruturalistas afirmam que as idéias que prevalecem são aquelas que 

expressam a posição do Estado na hierarquia do Sistema Internacional. Desta forma, as idéias 

dominantes são aquelas favorecidas pelos Estados dominantes (Krasner, 1985) e/ou aquelas 

que melhor incorporam o interesse nacional desses Estados (Cox, 1987; Gill, 1990). Para este 

último grupo, três fatores merecem destaque: 1) as regras gerais no sistema econômico 

internacional, estabelecidas pelas superpotências, constrangem as decisões de Estados 

inferiores (Cohen, 1986); 2) no Sistema Internacional as idéias não são disseminadas somente 

pela educação ou comunicação, mas também por meio das negociações em que os poderosos 

detêm maior influência (Strange, 1982; Putnam, 1988); 3) as instituições internacionais, como 

o FMI e o Banco Mundial, são importantes disseminadores de determinada idéia (Woods, 

1995). Estes princípios determinam “where ideas come from and which ideas are likely to 

prevail in states’ foreign economic policy making through: the rules of the game; negotiations; 

and international institutions” (Woods, 1995:169)6. Para este grupo, entretanto, as idéias são 

apenas um instrumento e não são capazes de influenciar diretamente os objetivos dos atores 

mais poderosos.  

                                                 
5 Um problema inerente desta abordagem é que ela não explica por que idéias existentes por muito tempo assumem a liderança 
na hierarquia das idéias, nem por que circunstâncias diferentes geram soluções diferentes (Woods, 1995:168). 
6 Contudo, tal abordagem tem dificuldade para explicar por que uma idéia é escolhida em detrimento de outra, e por que 
Estados com posições relativas diferentes na hierarquia do sistema econômico internacional agem de formas distintas. 
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Já os teóricos que trabalham com política doméstica fundamentam suas análises nos 

grupos de interesse (Milner, 1997). O grupo que possui maior capacidade de influência no jogo 

político terá naturalmente suas idéias vinculadas a um maior grupo de atores ou instituições, o 

que selaria a influência deste grupo para atingir seus objetivos. Em suma, determinado tipo de 

idéia é dominante porque certo grupo (ou classe) domina o cenário político.  

Independente da corrente teórica adotada, em vários sistemas (quer seja econômico, 

político ou internacional) podemos encontrar competição de idéias. Na maioria dos casos, 

existe uma hierarquia dinâmica que abrange várias outras áreas, como o campo das políticas 

macroeconômicas, onde ora os keynessianos, ora os neoclássicos, foram superiores, como 

destacou Biersteker (2000), por exemplo. Buscando explicar o triunfo da economia neoclássica 

no mundo em desenvolvimento, este autor afirma que “a ordem mundial pode ser 

conceitualizada como um sistema coerente de idéias”. Com relação à condição material, ele 

afirma: “o ‘triunfo’ da economia neoclássica só será duradouro se os países em 

desenvolvimento puderem exibir um certo sucesso econômico tangível à sua população, em 

grande parte cética” (Biersteker, 2000:180). Segurança interna, direitos humanos, políticas 

monetárias etc. são temas que enfrentaram e enfrentam esta mesma dinâmica.  

Não diferente, o processo de formulação de política comercial norte-americano também 

está aberto a este tipo de nuances. Antes da Segunda Guerra, por exemplo, a idéia 

preponderante com relação ao comércio nos Estados Unidos estava ligada diretamente a uma 

estratégia unilateral, fechada e voltada para o mercado interno. Após a guerra, a idéia principal 

que condicionou a maneira como os Estados Unidos formulavam sua política comercial era a 

liberalização. Conseqüentemente, as instituições contribuíam para a propagação deste 

princípio. Esta dinâmica continuou quando, na década de 1970, as idéias nacionalistas 

ganharam força novamente, embora com características diferentes, abrindo espaço para a 

criação, no Congresso, da Seção 301 no Trade Act de 1974 (Vigevani et al., 2005). 

Acreditamos que, no caso em questão, as idéias mudaram quando as disposições da condição 

material mudaram, afetando os interesses; conseqüentemente, tais mudanças se refletiram na 

política comercial norte-americana.  

Embora a condição material seja o motivo principal aqui considerado para que ocorram 

mudanças na hierarquia de idéias, não há consenso na literatura com relação aos motivos que 

levam à mudança de uma idéia hegemônica. Segundo Legro (2000), ela ocorre em dois 

estágios: o processo é iniciado com a quebra do consenso que possibilitava a hegemonia de 

uma idéia devido, principalmente, às explicações inadequadas da velha ortodoxia a novos 
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fenômenos, tornando imperativa uma readequação. Não obstante, embora este processo se 

inicie nas ações individuais ou de grupos de interesse, as mudanças não podem ser reduzidas ao 

nível individual. Desta forma, a quantidade de indivíduos portadores de idéias alternativas não 

é sinônimo da força que tal idéia possa vir a ter, uma vez que as idéias ortodoxas são, na 

maioria das vezes, materializadas nas instituições. A este respeito Legro afirma: 

“[…] even when the majority may believe otherwise (suggestion the need for change), the extant 
collective orthodoxy may endure for a variety of reasons, including individual ignorance of 
others’ private reassessment of what is proper and desirable, the costs to individuals (given the 
benefits) of altering collective and institutionally embedded symbols, or even a fear of social 
ostracism for challenging group beliefs” (Legro, 2000:263).  

Segundo o autor, partindo do pressuposto de que as forças sociais domésticas possuem 

um impacto na hierarquia das idéias, a segunda etapa do processo de transição é a de 

consolidação sobre uma nova estrutura de idéias. Para isso, são necessárias a coordenação e a 

colaboração de atores domésticos com importante peso social, caso contrário, a consolidação 

de um novo padrão de idéias não seria possível. Assim, as idéias portadas por indivíduos não 

são relevantes quando estes não foram eleitos para defender determinados interesses, o que 

acaba restringindo o voluntarismo extremado. Segundo nosso ponto de vista, as demandas são 

mais relevantes quando potencializadas por estímulos materiais. Em suma, os estímulos 

materiais somados a grupos de peso social impactam a hierarquia de idéias de forma mais 

incisiva.  

Outro dado importante é que os momentos de tensão, conflitos, choques ou crises são 

ideais para a propagação de idéias alternativas, já que em outros contextos dificilmente uma 

idéia seria substituída. “These crises are depicted as a type of collective electroshock therapy 

that jolts societies out of their extant modes of thought and gives them new ways of dealing 

with the world” (Legro, 2000:263). Nesta mesma lógica, Goldstein discorre sobre como a crise 

contribui para a ascensão de idéias alternativas ao afirmar que a história da política “… makes 

it clear that when the economy flourishes there is little incentive to change policy, whatever the 

objective merits. If, in contrast, existing policy confronts hard times, it is abandoned, again 

regardless of its economic merits” (Goldstein, 1988:179). 

Dessa forma, a crise é o pano de fundo ideal para a quebra do consenso da ortodoxia e a 

consolidação de idéias alternativas. Por este motivo, a crise nas transações comerciais e no 

sistema financeiro internacional das décadas de 70 e 80 será abordada neste trabalho logo em 

seu primeiro item, pois ela foi importante na transição de uma espécie de internacionalismo 

para o unilateralismo agressivo na política comercial norte-americana, condicionando as 
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possibilidades e limitando o voluntarismo. Contudo, esta abordagem abre margem a críticas 

graves. Autores como Woods (1995), por exemplo, afirmam que não podemos cometer o erro 

de considerar que os momentos críticos são a causa da transição, pois isso seria supor que todas 

as crises geram efeitos similares, o que não pode ser confirmado empiricamente. Esta é uma 

das críticas de Woods (1995:164) à abordagem realista ao afirmar que “if realists are right we 

might expect all states facing a similar economic crisis and in a similar position in 

international economy to respond in the same way”, o que seria um grave erro. Parafraseando 

Haggard e Simmons (1987:513), “without shifts in power position, interests change as a result 

of learning, persuasion, and divine revelation” – escapando do arcabouço teórico de Waltz. 

Mas, segundo as considerações teóricas deste trabalho, a crise é importante na medida em que 

afete consideravelmente a condição material dos atores relevantes, algo evidente na década de 

80 nos Estados Unidos.  

Outro condicionante importante que facilita a transição é a relação entre a expectativa e 

o objetivo (Legro, 2000). Grupos aderem a novas idéias devido à expectativa de que uma nova 

diretriz proporcionará a consecução de um objetivo esperado, ao contrário da inércia, como já 

vimos. Objetivos não realizados alteram a hierarquia das idéias, o que contribuiu, embora não 

decisivamente, por exemplo, para as alterações nas instituições norte-americanas, mais 

especificamente, para o início e término da Super 301 no período aqui considerado. Quer isso 

dizer que, como vimos, a Super 301 foi fruto de uma idéia elaborada para atingir um 

determinado objetivo ainda não alcançado, e que se traduzia em incômodo para os Estados 

Unidos. Em suma, não atingir um objetivo por meio de uma idéia dominante demandada pelos 

poderosos grupos de interesse (e são estes que a tornam dominante) colabora para a 

intensificação de debates alternativos. 

Com relação à consolidação de uma nova idéia, surge uma questão pertinente: Embora 

existam momentos de crise e objetivos não atingidos, nem sempre uma idéia alternativa 

consegue se consolidar a ponto de dominar o topo de sua hierarquia. Mesmo que a maioria dos 

principais grupos de pressão ou intelectuais concordem que a mudança seja necessária, é 

possível que nenhuma idéia alternativa venha à tona devido à sua incapacidade de agregar 

força suficiente para fazer a transição (Legro, 2000:265). Não obstante, com o passar do tempo 

e com o aprofundamento da deterioração material, é provável que as divergências diminuam. 

E, mesmo que isso aconteça, é possível que uma idéia já superada se perpetue no tempo por 

meio das instituições.  
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Em suma, acreditamos que duas variáveis merecem atenção especial e serão 

constantemente empregadas neste trabalho: a atuação das idéias potencializadas pela condição 

material, e as mudanças de diretrizes nas instituições envolvidas. Acreditamos também que a 

interação entre estas duas variáveis é de extrema importância para a formulação comercial 

norte-americana, suas diretrizes e constrangimentos, e por este motivo buscaremos entender a 

relação entre elas no caso da Super 301. Além disso, acreditamos que a estrutura7 econômica 

internacional também interfere nesta dinâmica, uma vez que ela afeta diretamente a condição 

material dos atores relevantes. Para dar prosseguimento a este debate, cabe abordar a relação 

entre as idéias e as instituições. 

1.2. A RELAÇÃO ENTRE IDÉIAS E INSTITUIÇÕES  

Assim como a condição material afeta os interesses, acreditamos que as instituições são 

capazes de influenciar diretamente a agenda disponível para os grupos de interesses (Vigevani, 

1995). Trata-se da materialização das idéias em mecanismos institucionais. O design 

institucional é influenciado direta e indiretamente pelas idéias em três pontos: 1) os concursos 

para a composição da burocracia podem ser enviesados, tanto quanto o recrutamento de 

representantes; 2) o design institucional pode favorecer determinado tipo de idéia (Vigevani et 

al., 2005); 3) as negociações internacionais podem afetar a estrutura da burocracia e favorecer 

o assentimento de um determinado interesse alterando o jogo político doméstico (Putnam, 

1988); 4) as idéias pré-existentes são importantes na medida em que deixam rastros 

institucionais, podendo se perpetuar no tempo (Goldstein,1988). 

A aceitação de uma determinada idéia de um tipo específico de política, influenciada 

pelos quatro motivos apontados acima, ao se generalizar a ponto de dominar a hierarquia das 

idéias tende a se materializar em mecanismos legais. Estes mecanismos legais ou institucionais, 

por sua vez, possuem a capacidade de defender as idéias que o geraram, e conseqüentemente, 

estas acabam constrangendo a sociedade e o governo8, mesmo que a hierarquia das idéias seja 

alterada novamente. Conforme Goldstein, “if ideas become encased in institutions through 

legal procedures, they will continue to have policy impact over time”. (Goldstein, 1988:181). 

Este é um dos motivos que possibilitam a manutenção de diretrizes ambíguas no design 

institucional de comércio dos Estados Unidos. 

                                                 
7 Entende-se por “estrutura” os constrangimentos impostos a um ator por fenômenos exógenos. 
8 Esse esquema da Goldstein (1988) parece ser incompleto para os propósitos deste trabalho. Acreditamos ser necessário 
enfatizar a condição material como força primeira com condições de alterar a hierarquia das idéias. Uma vez inserida a 
dimensão material, este esquema se torna ainda mais relevante. Vale ressaltar também que Goldstein (1988) não ignora a 
condição material, porém este não é o foco do seu trabalho.  
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Fica evidente que as idéias daqueles que constroem as leis e as forças sociais que lhes 

dão sustentação política são de extrema importância para esta dinâmica. Como já foi discutido, 

explicações baseadas somente nos grupos de pressão ou no declínio do poder norte-americano 

não esgotam esta questão. Goldstein afirma que “a more complete explanation resides in the 

study of state institutions themselves”, e continua: “the state itself, its institutional design, its 

legal precepts, and its normative views explain particular policy options” (Goldstein, 

1988:184-5)9. As demandas antiliberais reiniciaram o ciclo da política comercial norte-

americana, materializando-se em leis e instituições. Depois disso, as instituições, e não mais 

apenas as demandas da sociedade em si, podem passar a defender os princípios que lhes deram 

origem. As demandas da sociedade podem se enfraquecer, mas as transformações institucionais 

não ocorrerão instantaneamente, podendo passar a agir segundo lógica própria. Em suma, “the 

state moves forward according to its inner logic even as those social groupings, so influential 

in the past, find that changes in their needs do not lead to changes in state policy” (Goldstein, 

1988:185). 

Acreditamos ser de extrema importância a compreensão destas dinâmicas uma vez que, 

embora seja retomado, um ciclo anterior deixa rastros institucionais, tornando possível a 

manutenção de idéias antagônicas nas instituições de comércio norte-americano: 

multilateralismo (baseado nos princípios de livre-comércio) e o unilateralismo agressivo 

(baseado em princípios nacionalistas). A Seção 301 e, conseqüentemente, a Super 301, são 

exemplos da segunda. 

                                                 
9 Contudo, existem períodos em que as forças sociais, e não as instituições, determinam a política comercial a ser seguida. A 
autora afirma que “at these times, the state is better conceptualized as [...] a collective set of personnel more or less 
representing social grouping” (Goldstein, 1988:185). 
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2. CONDIÇÃO MATERIAL: A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DÉCADA 
DE 80 

 
 

“Trade imbalance begets political imbalance.”. 
(Destler, 1986:101) 

 

A década de 70 foi marcada por fenômenos que afetaram as condições materiais dos 

Estados Unidos: a crise do dólar, a política externa rumo à détente e a ascensão econômica do 

Leste Asiático. A década de 80 é um período-chave para a compreensão das tendências que 

tiveram origem na década de 70 e que, com maior ou menor intensidade, influenciaram os 

acontecimentos ocorridos no 100º Congresso norte-americano. Para melhor compreender as 

idéias que motivaram direta ou indiretamente a elaboração da Super 301, buscaremos tecer 

neste item algumas considerações sobre esse período. 

A década de 80 trouxe à tona uma nova ordem. As dinâmicas do mercado internacional 

e o equilíbrio de poder então vigentes não podiam mais ser tratados da mesma forma que nas 

décadas de 50 e 60. Uma nova rede de ações e reações havia sido criada entre os Estados, o que 

demandava novos posicionamentos. Segundo Saraiva (2001:91), a década de 80, juntamente 

com a seguinte, “constitui uma espécie de processo inacabado, algo como o equivalente 

geopolítico de um canteiro de obras, atuando como linha divisória entre duas épocas”. 

Além disso, aquela década presenciou um novo posicionamento norte-americano com 

relação à economia internacional. Com a vitória de Reagan nas eleições de 1981, os Estados 

Unidos assumiram, embora não de forma imediata, uma postura mais rígida no que diz respeito 

à política comercial. A estratégia norte-americana de negociar em âmbitos multilaterais, por 

exemplo, fora reformulada para lidar com as novas dinâmicas internacionais e, 

conseqüentemente, reduzir o déficit norte-americano. Iniciava-se uma estratégia de múltiplas 

direções (multitrack) que, além das rodadas multilaterais, passou a utilizar acordos bilaterais 

(com o Canadá e com Israel) e, mais tarde, regionais (Nafta). Desta forma, esta estratégia 

tornou-se instrumento de extrema importância para a busca da segurança econômica dos 

Estados Unidos e, embora não tenha sido usada em larga escala na década de 80, ela foi 

ampliada de maneira considerável na década de 90, formando uma densa rede de tratados 

bilaterais e regionais e entrelaçando os países de maneira complexa.  

No campo estratégico militar também houve importantes rupturas. Como vimos, desde 

o pós-guerra os Estados Unidos empregaram grandes esforços para “exportar” seus princípios 
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de comércio por meio de negociações multilaterais. “Os Estados Unidos haviam se 

comprometido incondicionalmente com um sistema comercial aberto e não-discriminatório, a 

concretizar-se mediante negociações multilaterais no Acordo Geral de Tarifas e Comércio 

(GATT)” (Gilpin, 2000:303). Para isso, o país assumiu a liderança do processo de abertura, 

baseado em suas percepções internacionalistas, o que significava arcar com certos custos. 

Contudo, não podemos descontextualizar esta atitude do governo norte-americano: no período 

em que ela prevaleceu, havia muita preocupação com a manutenção da Aliança Atlântica, base 

da política externa dos Estados Unidos. 

No segundo mandato de Reagan, e com a ascensão de Gorbatchev na União Soviética, 

as preocupações com a Guerra Fria diminuíram o grau de constrangimento para a aceitação da 

totalidade dos custos das relações comerciais do bloco ocidental (Destler, 2005:61; Arslanian, 

1994:15). Vários motivos contribuíram para essa mudança estrutural de parte da opinião da 

população norte-americana, sendo o principal deles a debilidade da economia do país, que não 

permitia favorecimentos aos seus concorrentes. Enquanto na década de 50 o Japão, por 

exemplo, deveria receber investimentos em grande quantidade para a manutenção da política 

de aliança com os Estados Unidos, na década de 80 este país era considerado um forte 

concorrente no campo econômico. Isso demonstra não apenas o enfraquecimento do 

pensamento baseado na lógica da mirror image, mas também o fortalecimento da condição 

econômica como variável importante para a segurança nacional norte-americana. 

Esta mudança de percepção influenciou inclusive o debate teórico no campo de estudo 

das Relações Internacionais. O realismo, por exemplo, deu passos significativos para 

contemplar estas novas tendências em seu arcabouço teórico (Guzzini, 2002; Brooks, 1997; 

Forde, 1995; Gilpin, 1986; Mendonça, 2006). O neoliberalismo é outro exemplo de corrente 

teórica que buscou rapidamente observar as questões relativas à economia (Keohane, 1977).  

Tanto para o neo-realismo quanto para o neoliberalismo as preocupações com as relações 

comerciais aumentaram, apontando para um final de década no qual a política comercial 

ganharia atenção renovada.  

2.1. A ASCENSÃO DOS NICs 

O Sudeste Asiático, além do Japão, merece um cuidado especial, uma vez que grande 

parte dos esforços direcionados à Seção 301 visava aqueles países devido ao crescente déficit 

comercial que os Estados Unidos tinham com a região (Svilenov, 1999; Destler, 2005). 

Crescendo a uma média de 8% ao ano, a década de 80 presenciou a ascensão de países do 
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Leste Asiático, como Coréia, Cingapura, Tailândia e Hong Kong. Gilpin, por exemplo, afirmou 

que “o crescimento econômico dos mercados emergentes do Leste Asiático impressionou o 

mundo inteiro” (Gilpin, 2000:352). Após quatro anos no Leste Asiático, o repórter Steve Lohr 

declarou: “after four years spent living and reporting in much of the Asian side of the Pacific 

Basin, a journalist leaves with the singular impression of a region in ascent, of the voices and 

images of rising prosperity and expectations” (Lohr, 1985). Parte da população norte-

americana acreditava que o Sudeste Asiático contava com grandes centros econômicos, 

expectativa que se concretizou em ritmo acelerado e que começou a incomodar muitos setores 

da economia norte-americana, com destaque para os setores automobilístico, siderúrgico e de 

semicondutores10.  

A ascensão dos NICs11 acentuou a competição em muitos setores da economia norte-

americana, principalmente aqueles com alto valor agregado. David W. Clark, presidente da 

Lydall Inc. produtora de materiais de fibra, por exemplo, afirmou que “the American 

businessman is just beginning to learn that he will have to look at Southeast Asia as part of his 

market [...] the strength of the dollar has made selling abroad increasingly difficult. […] 

Unless you have roots here your first toe in the water now should probably be buying” (apud 

Crossette, 1985) (o Anexo 3 apresenta a crescente participação das exportações dos NICs no 

comércio internacional12). Em 1965, os NICs asiáticos participavam de 3% de todo o comércio 

internacional; em 1980, esta participação já havia dobrado, atingindo 6% do comércio 

internacional; em 1990, ela atingiria 9,1%.  

O que mais incomodava os Estados Unidos com relação à ascensão das exportações dos 

NICs eram os tipos de produtos exportados por estes países. A participação dos produtos 

tradicionais (com pouco valor agregado, pouca tecnologia e mão-de-obra não qualificada) nas 

exportações de todos os NICs – com exceção de Taiwan – para os Estados Unidos sofreu 

                                                 
10 Hong Kong liderou o processo de crescimento com 10,0% ao ano entre 1960-70, perdendo essa liderança para Taiwan, que 
cresceu 9,8% em 1970-80 (Anexo 1). A Coréia do Sul liderou com 9,7% ao ano entre 1980-80; em seguida, temos Taiwan, 
com 7,7%, Hong Kong com 7,1% e Cingapura, com 6,4%. Em suma, o Leste Asiático cresceu 7,6% entre 1980-90, enquanto o 
sul da Ásia cresceu 5,6%. Grande parte do PNB destes países era baseada nas exportações. Cingapura é o país do Leste 
Asiático que apresenta o maior índice entre PNB/exportações; na década de 80, ele atingiu patamares elevados, chegando a 
uma média de 207,2% anualmente. Hong Kong também obteve elevados índices, chegando a 88% do PNB. A Coréia do Sul 
atingiu 34%, enquanto Taiwan alcançou 47,8%. O Anexo 2 mostra a participação das exportações no PNB e o aumento da 
importância do comércio exterior para estes países. 
11 Entende-se como NICs tradicionais Hong Kong, Cingapura, Coréia do Sul, Taiwan, e, como novos NICs: Indonésia, 
Malásia, e Tailândia. 
12 Se compararmos estes dados com os principais pólos industriais da época, em 1990 os NICs já haviam ultrapassado tanto a 
França quanto a Grã-Bretanha em importância no comércio internacional. Já os Estados Unidos perderam espaço. Em 1980, o 
país participava de 13% do comércio internacional; em 1990, este índice caiu para 11,2%. Já a Alemanha e o Japão 
conseguiram manter suas participações em um mesmo patamar, com pequenas variações. Em 1980, a Alemanha participava de 
14,8% do comércio internacional e encerrou a década com 14,5%; o Japão iniciou a década com 11,2%, encerrando-a com o 
mesmo índice (vide Anexo 4).  
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relativa queda. Já a participação dos produtos intermediários (com média tecnologia empregada 

e mão-de-obra semi-qualificada) nas exportações cresceu em todos os NICs, com especial 

destaque para Cingapura, que não exportava nenhum produto deste setor em 1966 e, em 1986,  

58,2% de suas exportações para os Estados Unidos eram considerados de tecnologia semi-

avançada. Mais importante ainda são as exportações dos produtos de alta tecnologia (nos quais 

são empregadas pesquisas extremamente avançadas e mão-de-obra altamente qualificada) para 

os Estados Unidos, que cresceram em todos os NICs. Novamente, o destaque principal foi 

Cingapura onde, em 1966, apenas 0,2% das exportações para os Estados Unidos era 

considerada tecnologicamente avançada; em 1986, elas já haviam atingido 78,1% (Anexo 5). 

Este fenômeno intensificava a impressão de declínio dos Estados Unidos, sustentada por 

Arrighi (1997) e Kennedy (1989) – e refletida no déficit comercial. Não à toa, o Japão13, 

Taiwan e a Coréia do Sul foram os principais alvos da Seção 301, além de Brasil e Índia 

(embora com menor intensidade). 

2.2. O SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL E AS POLÍTICAS DE REAGAN 

As dinâmicas do sistema financeiro internacional também contribuíram para as 

alterações ocorridas na economia norte-americana. A década de 70 trouxe consigo alguns 

fenômenos novos: a criação do Sistema Monetário Europeu e as mudanças políticas norte-

americanas e japonesas. Além disso, o final dessa década viu ascender o debate entre a 

adequação das políticas voltadas para o crescimento e aquelas voltadas para o bem-estar social. 

Assim, as críticas ao Welfare State se acentuaram, e ele passou a ser acusado de “grande 

causador dos efeitos negativos” à inovação e eficiência. “If congress does not now put Social 

Security on a more realistic financial footing, it will bear a heavy responsibility for future 

crises” (New York Times, 1981)14.  

Tendo em vista esse tipo de problema, difundia-se a opinião de que os programas 

sociais tinham efeitos negativos sobre o trabalho. Deste modo, “os programas sociais 

[solapavam] a ética do trabalho, criando uma proteção artificial contra os riscos, 

desestimulando a eficiência e a competitividade da mão-de-obra” (Ayerbe, 2002:196). Em 
                                                 
13 A respeito do Japão, por exemplo, Destler (2005:52) afirma que “any large country rising so rapidly was bound to cause 
problems for the world trading system. In fact, Japan had been perceived as a special trade problem, and its products 
subjected to a range of discriminatory barriers, well before its era od double-digit growth began… Hence, there developed a 
widespread perception of Japan as a ‘free rider’ on the international trading system, exploiting market opportunities abroad 
while only grudgingly making changes at home”. 
14 O jornal afirma também que: “the number of workers supporting each retiree is expected to remain relatively stable for the 
next few decades. But the cost of Social Security will keep going up anyway, because the benefits promised to future retirees 
rise with wages. That means the maximum annual tax, now $1,975, will nearly double by 1988 […] Unless there are reforms in 
the structure of benefits, today’s preschool toddlers will inherit an unfunded multi-trillion-dollar obligation” (New York Times, 
1981). 
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1986, esta preocupação ainda se fazia presente nos discursos de Reagan, como naquele do dia 

16 de fevereiro de 1986:  

“President Reagan again blamed the ‘misguided welfare programs’ for the ‘national tragedy’ 
of broken families, teen-age illegitimacy and worsening poverty. His remarks represent an 
elaboration of his condemnation of ‘the spider’s web of welfare’ presented in his State of the 
Union Message and also reflect the Administration’s decision to make welfare a major domestic 
issue for the 1986 Congressional elections” (Takaki, 1986). 

Estas questões dominaram grande parte dos debates sobre a lei de 1988 que gerou a 

Super 301. Embora não diretamente relacionada ao tema, afirmava-se que os gastos sociais 

(emissão de moeda) geravam déficit público e inflação. Portanto, para amenizar este 

desequilíbrio, seriam necessárias elevações da carga tributária, o que comprometeria a 

poupança e os investimentos e, conseqüentemente, prejudicaria produtores norte-americanos 

com a crescente competitividade demandante de altos investimentos constantes.  

É dentro deste cenário econômico (inflação; desemprego; baixos índices de 

crescimento, competitividade e produtividade; aumento do déficit comercial etc.) que Reagan 

faz sua campanha para presidência. Ele promete controlar a inflação, equilibrar o orçamento, 

acentuar a competitividade das indústrias norte-americanas e gerar empregos. Baseadas nisso, 

as políticas de Reagan foram essenciais para as mudanças que estavam por vir. Talvez o 

principal lema de sua campanha tenha sido “revigorar a economia americana”15 e, para atingir 

seus objetivos, a plataforma republicana propunha várias soluções políticas, como as descritas 

a seguir: 

“O Partido Republicano considera que um orçamento equilibrado é essencial, mas se opõe à 
tentativa democrata de atingi-lo por meio de impostos mais elevados. Acreditamos que um 
aspecto fundamental no equilíbrio do orçamento consiste em restringir o gasto governamental e 
em acelerar o crescimento econômico, e não incrementar a carga fiscal nas costas dos homens 
e das mulheres que trabalham. A estendida distribuição da propriedade privada é um dos 
alicerces da liberdade norte-americana. Sem ela não pode sobreviver nosso sistema de livre 
empresa nem nossa forma republicana de governo. [...] As reduções dos impostos estimularão o 
crescimento econômico e, dessa maneira, se reduzirá a necessidade do gasto governamental 
com desemprego, bem-estar e programas de trabalhos públicos” (Ayerbe, 2002:198). 

Assim, o neoliberalismo ganhara força na condução da economia norte-americana 

(como veremos no próximo item, essa agenda presidencial, bem como suas pretensões no 

                                                 
15 Segundo ele, as causas das dificuldades econômicas do país estavam baseadas nos gastos excessivos do governo federal, 
altos índices de impostos e um sistema previdenciário desorganizado. Segundo Gilpin, “a mão pesada do governo federal 
estava destruindo o incentivo a trabalhar, poupar e investir” (Gilpin, 2000:304). Para sanar esse problema, que a esta altura já 
aparentava ter caráter estrutural, era preciso diminuir o tamanho do governo federal, liberalizar os mercados para que esses 
atuassem baseados em suas próprias leis, e reduzir significativamente a carga tributária. 
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GATT16, fizeram com que Reagan evitasse um tom protecionista na lei de 1988). A este 

respeito, Gill afirma que as mudanças na política econômica no final do governo Carter e no 

início do governo Reagan, 

“reflected the triumph of neo-liberal monetarist economic strategy over the previous Keynesian 
consensus. This is not to say that Keynesianism was dead (the USA continued to spend freely on 
the military and in social programmes). It merely suggests that a new emphasis had emerged, 
with a stress on the virtues of the market mechanism and an attempt to reduce the role of the 
state in the economy” (Gill, 1989: 25). 

Com essa agenda, Reagan foi eleito e assumiu a presidência em 1981. “Apoiado por um 

Congresso de maioria democrata, reduziu consideravelmente o imposto de renda em 1981” 

(Gilpin, 2000:304). Contudo, no caso do plano estratégico militar conhecido como “Guerra nas 

Estrelas”, os gastos do governo não foram reduzidos proporcionalmente. Assim, a menor 

arrecadação de impostos – que aumentaram a renda média da população norte-americana – e a 

ascensão dos gastos públicos17 injetaram recursos na economia do país, criando fortes 

estímulos ao consumo. De 1982 a 1987, as políticas de Reagan criaram um boom econômico 

tanto na economia norte-americana quanto na economia mundial (Gilpin, 2000:305). 

Essa combinação de políticas macroeconômicas contribuiu para a criação do que ficou 

conhecido como “déficit gêmeo” (déficit na balança comercial e déficit nos orçamentos 

federais), aperfeiçoado no direito conquistado de senhoriagem ilimitada. Desta forma, para 

equilibrar suas contas, Reagan emitia moeda e disponibilizava títulos federais e, para tornar 

esses títulos atrativos aos olhos do mercado financeiro, os juros tiveram que se manter em altos 

patamares (as taxas de juros norte-americanas se mantiveram altas durante toda a década, 

conforme Anexo 7. Após atingirem o pico de cerca de 18% no início da década de 80, elas se 

estabilizaram em uma média de 6% ao ano, ainda assim elevada). Investidores internacionais, 

principalmente japoneses (Gilpin, 2000:305) (vale lembrar que o Japão possuía altos índices de 

poupança), compravam estes papéis, aumentando assim a demanda por dólares, equilibrando as 

                                                 
16 Embora o GATT tenha tido um importante papel no imediato pós-guerra, acreditava-se que, em meados da década de 80, 
“the system of rules for regulating international trade was weakening. In the first two postwar decades, the GATT had 
provided a surprisingly effective framework for negotiating trade liberalization and disciplining import restrictions. But 
thereafter it came under siege” (Destler, 2005:53). 
17 Com relação aos gastos, o Anexo 6 demonstra seu acirramento no governo norte-americano na década. Em 1980, os gastos 
públicos eram de US$ 572.8 bilhões de dólares, e em 1989 esta cifra já havia atingido US$ 1,095.1 bilhões de dólares. 
Contudo, é interessante notar que grande parcela dos gastos públicos não se referem ao governo federal. John Clayton Thomas, 
em artigo publicado pela Public Administration Review em 1980, afirmou que “the responsibility for public expenditure 
growth probably must be shared by federal and state-local governments, rather than being laid solely on the federal 
government” (Thomas, 1980:162). Este fato é interessante, já que comumente o governo federal recebe a maior parcela das 
atenções no que se refere aos gastos, e ignoram-se os gastos estaduais e locais, que crescem  a uma velocidade ainda maior. 
Thomas conclui: “what the finding do mean is that the responsibility for public expenditures growth probably must be shared 
by federal and state-local governments, rather than being laid solely on the federal government (as in much contemporary 
rhetoric). Much of the recent public expenditure growth has been in state-local governments” (Thomas, 1980:162). 
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contas norte-americanas e valorizando a moeda. As finanças norte-americanas dependiam das 

poupanças japonesas para serem equilibradas, o que fazia do Japão o maior credor de todo o 

mercado financeiro internacional, e dos Estados Unidos, o maior devedor. O dólar valorizado 

tinha efeitos nocivos sobre a economia do país, uma vez que tornava as exportações do país 

menos atrativas no mercado internacional, viabilizando assim as importações. 

Já o déficit na balança comercial dos Estados Unidos atingiu patamares elevados na 

década de 80. Em meados dela, ele já havia atingido cerca US$170 bilhões, aumentando 

consideravelmente o déficit iniciado na década de 70, como mostra o gráfico a seguir. Como 

vimos, isso ocorreu basicamente devido à ascensão de novos pólos industriais e ao acirramento 

da competição no mercado internacional das empresas norte-americanas. Em 1989, por 

exemplo, as importações já haviam atingido US$ 477,4 bilhões, representando uma elevação 

de 191,11% nas importações de 1980, enquanto as exportações atingiram US$ 362,1 bilhões, 

elevação de 161,43% sobre as exportações de 1980 e criando um déficit na balança comercial 

de US$ 115,3 bilhões. 
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Gráfico 1 – Comércio Internacional dos Estados Unidos  
(exportação, importação) 
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U.S. international trade in goods on balance of payments (BOP) and 
Census basis. (Billions of dollars – Goods: Import Export. Gráfico 
elaborado pelo autor a partir de dados extraídos de Council of 
Economic Advisors, 2002 (b104)  

 

Outro fato importante é que a década de 80 prosseguiu com a tendência iniciada na de 

70, de ascensão do setor de serviços. Devido aos mesmos motivos levantados anteriormente 

para explicar o déficit comercial norte-americano (ascensão de novos pólos industriais e 

acirramento da competição no mercado internacional das empresas norte-americanas), muitos 

trabalhadores encontraram no setor de serviços uma nova oportunidade. Esse setor é 

superavitário desde 1974, contudo, os recursos arrecadados não atingiram US$ 1,2 bilhão (US$ 

22,6 de exportação e US$ 21,4 de importação), não tendo grande efeito no balanço de 

pagamentos norte-americano. Porém esse padrão se alterou nos dois últimos anos da década de 

80, produzindo um superávit de US$ 23,5 bilhões (US$ 127 bilhões de exportação contra US$ 

103,5 de importação) em 1989 e, desde então, essa cifra não pára de crescer.  Em 1995, por 

exemplo, o superávit foi de US$ 68,4 (US$ 210,6 de exportação e US$ 142,2 de importação). 

Vale notar que de 1982 a 1985 o superávit sofreu uma redução brusca (Anexo 8). 

Outra explicação para a ascensão do setor de serviços está relacionada à própria 

deterioração do trabalho no setor industrial. Com o crescimento do desemprego, a procura pelo 

subemprego se tornou ainda maior, o que contribuiu para o desenvolvimento do setor de 

serviços. Essa tendência pode ter sido uma das causas que levaram a inserção do tema 

“propriedade intelectual” na Rodada Uruguai e a elaboração da Super 301 na lei de 1988 

(Cepaluni, 2006). 
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2.3. A QUESTÃO DO DÓLAR 

A questão do dólar também merece destaque, uma vez que ela exerce influência direta 

sobre o déficit norte-americano. A nomeação de Paul Volcker para a presidência do Federal 

Reserve Board e a eleição de Reagan acenaram para aquelas que seriam as novas prioridades 

da política macroeconômica dos Estados Unidos. Segundo Eichengreen (2000:198), “Volcker 

estava disposto a deixar as taxas de juros subirem e o crescimento da base monetária cair até 

qualquer que fosse o nível necessário para puxar a inflação para menos de dois dígitos”. Uma 

das conseqüências destas políticas, aliadas ao abandono das metas cambiais tanto da Alemanha 

quanto do Japão, foi a valorização do dólar18. O período entre 1983-85 presenciou uma 

valorização significativa desta moeda. “O capital estrangeiro fora atraído para os Estados 

Unidos pelos juros elevados, o que levou a moeda para patamares ainda mais elevados” 

(Eichengreen, 2000:196) (Anexo 9).  

Em 1984, Reagan foi reeleito. Embora ele tenha revisto algumas de suas políticas, o que 

resultou na elaboração de uma segunda reforma tributária e em tentativas de coordenação de 

políticas macroeconômicas entre os países da tríade19 (Webb, 1991), a percepção de que “dólar 

forte” era sinônimo de “governo forte” e “economia forte” continuava enraizada na forma de 

pensar da administração. Os maiores opositores destas políticas eram os governos estrangeiros, 

que alegavam que as flutuações da moeda americana provocavam caos no mercado financeiro 

internacional, tornando inviável qualquer tipo de equilíbrio entre as taxas de câmbio. Para eles, 

seria necessário algum tipo de coordenação macroeconômica que estabilizasse o valor das 

moedas, aumentando a previsibilidade e, conseqüentemente, dando um passo significativo para 

a sustentação do crescimento econômico global. 

A Conferência de Plaza, realizada no dia 22 de setembro de 1985, foi o primeiro passo 

para tentar solucionar os problemas cambiais. A preocupação com uma possível escalada do 

protecionismo foi outro motivo que colaborou para a realização da reunião. Segundo 

Eichengreen (2000:198), os presidentes e ministros estavam “unidos por seu desejo de impedir 

                                                 
18 A princípio, nada de substancial fora feito para reverter este quadro pelo Executivo norte-americano. Não havia disposição 
por parte do governo do país em efetuar políticas tributárias expansivas, aumentando os impostos, ou efetuar cortes de gastos 
governamentais, ou até mesmo realizar mudanças nas políticas do Federal Reserve para reduzir a taxa de juros, tornando o 
dólar menos atraente para os investidores (Eichengreen, 2000:196). A inflação era a prioridade do FED, e acreditava-se que a 
moeda valorizada contribuiria para sua queda. 
19 Beryl Sprinkel, subsecretário do Tesouro dos Estados Unidos do primeiro mandato do governo Reagan, afirmou que “o 
dólar pode ser nosso, mas o problema é deles” (Gilpin, 2000:307). Mas com a entrada de James Baker no Departamento de 
Tesouro, tal política mudou consideravelmente para se readequar às necessidades dos Estados Unidos, ou seja, o déficit gêmeo. 
Para isso, Baker visava criar uma espécie de regime financeiro internacional, numa tentativa de coordenar as políticas 
macroeconômicas das principais potências da época: Estados Unidos, Japão e Alemanha. Segundo Gilpin, “o principal 
objetivo do novo empenho americano de lograr uma ‘coordenação internacional de políticas’ era, mais uma vez, o Japão, 
cujos superávits comercial e de pagamentos com os Estados Unidos e o resto do mundo eram enormes” (Gilpin, 2000:307) 



 

 

27 

 

a aprovação da legislação protecionista a ser votada no Congresso norte-americano como 

conseqüência dos prejuízos infligidos aos produtores domésticos de artigos de exportação. 

Para a administração Reagan, o protecionismo do Congresso punha em risco a agenda 

presidencial de desregulamentação e liberalização econômica; para japoneses e europeus, a 

iniciativa no Congresso ameaçava seu acesso ao mercado norte-americano”20. Já no segundo 

semestre de 1986, com o 100º Congresso definido, europeus e japoneses começaram a afirmar 

que a desvalorização já tinha passado dos níveis aceitáveis. “O dólar havia perdido 40% de seu 

valor contra o iene em relação a seu pico no ano anterior, gerando dificuldades de custos e 

competitividade para os produtores japoneses” (Eichengreen, 2000:200).  

Após a desvalorização do dólar, a balança comercial apresentou alguma melhora em 

função dos efeitos positivos do câmbio nas exportações norte-americanas; contudo, ainda não 

suficiente para amenizar as tendências que já haviam germinado no Congresso. Assim, os 

representantes norte-americanos queriam outra desvalorização substancial do iene, 

diferentemente do governo japonês, que buscava estabilizar os valores das moedas. Esse 

impasse levou os países à Conferência Internacional no Louvre, realizada em fevereiro de 

1987, em Paris. Embora a conferência tenha tido alguns resultados importantes, eles foram 

aquém do esperado21. O golpe final contra a conferência foi o desentendimento ocorrido entre 

o FED e o banco central alemão, que culminou no crash da Bolsa em 1987. A esta altura, a 

revisão da política comercial dos Estados Unidos pelo Congresso já estava bem aprofundada, a 

ponto de se tornar praticamente irreversível. 

Em 1988 e 1989, o dólar sofreu uma nova revalorização. “Mas, assim como no episódio 

do Plaza e do acordo bilateral Estados Unidos-Japão de 1986, havia pouca disposição por 

parte dos Estados Unidos para levar adiante mudanças em suas políticas domésticas (em 

particular, na política fiscal)” (Eichengreen, 2000:201). Além disso, “os Estados Unidos, a 

Alemanha e o Japão não dispunham de uma trama de acordos interligados necessária para a 

efetiva implementação de uma política de ajustes” (Eichengreen, 2000:200).  

                                                 
20 Embora os acordos de Plaza tenham melhorado o déficit norte-americano, ainda estava-se bem longe de atingir o nível 
necessário para equilibrar as contas do país. A este respeito, Gilpin afirma que a valorização do iene “não surtiu o desejado 
efeito no déficit comercial americano, em parte porque os Estados Unidos não cumpriram sua promessa de eliminar o 
gigantesco déficit orçamentário federal” (Gilpin, 2000:308). A respeito dos efeitos práticos dos acordos de Plaza, Kim afirma 
que “a greater improvement might have ocurred had Japonese domestic demand markedly expanded” (Kim, 1990:503). Esse 
foi um erro cometido pela posição norte-americana em Plaza. Acreditava-se que a valorização do iene faria com que os 
japoneses importassem mais. Não obstante, a tendência cultural de poupar e a retração do consumo evitaram que as 
importações se acentuassem, não atingindo completamente os efeitos esperados.   
21 Nesta conferência foi acordado que o dólar deveria se estabilizar em um patamar que não foi revelado publicamente para não 
provocar um caos no mercado financeiro. O objetivo principal desta conferência era promover a estabilidade monetária no 
sistema financeiro internacional. Para isso, os bancos centrais alemão e japonês se comprometeram a comprar dólares e 
estimular suas economias. Em troca, os Estados Unidos equilibrariam suas contas federais. 
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Os acontecimentos da década de 80 iniciam um processo – aprofundado na década de 

90 – que gerou um paradoxo: embora aquele país seja o maior devedor do mundo e dependente 

da poupança internacional, ao mesmo tempo ele é o maior consumidor do mundo, criando uma 

via de mão dupla entre a saúde econômica norte-americana e a mundial. “Put at its simplest, 

Reagan’s mixture of supply-side economics and tax cuts, anti-inflationary policies, 

deregulation, and Pentagon capitalism, all helped to revitalize the American economy and to 

reassert its international economic dominance, despite the threat of spiraling budget deficits” 

(Gill, 1989: 32).  

Além disso, as forças desta nova ordem econômica tiveram como conseqüência a 

ascensão da demanda protecionista nos Estados Unidos, que foi contida (ou reformulada, como 

veremos), ainda que com exceções, por meio da idéia de fair trade na formulação da política 

comercial do país. Segundo Gilpin, “embora a contra-revolução reaganiana e o triunfo dos 

adeptos da promoção da oferta efetivamente houvesse resultado num empenho sistemático de 

enfrentar a relativa decadência econômica da América, muitos acreditam que as 

irresponsáveis políticas fiscais do governo não só aceleraram esse declínio como deram 

origem a poderosas forças protecionistas” (2000:307). A elaboração de uma estratégia 

unilateral (unilateralismo agressivo) para política comercial evidencia o aprofundamento da 

insatisfação com essa situação.  

Em suma, podemos afirmar que as mudanças mais importantes do governo Reagan se 

deram em três esferas: 1) gastos públicos; 2) políticas monetárias, e 3) política comercial. Com 

relação aos gastos públicos, houve corte nos programas sociais (US$110 bilhões entre 1981-

84) e um importante aumento dos gastos militares com o projeto “Guerra nas Estrelas”, o que 

contribuiu para o aumento do déficit orçamentário e conseqüentemente para a elevação da taxa 

de juros.  

Com relação às políticas monetárias, houve elevação na taxa de juros e no valor do 

dólar para combater a inflação. Segundo Ayerbe (2002:199), “a chamada ‘diplomacia do dólar 

forte’ destina-se a financiar o déficit comercial e orçamentário pela captação da poupança 

internacional”. Assim, o governo Reagan deu prosseguimento às políticas implementadas por 

Paul Volcker ainda no governo Carter, com restrição da oferta de dólares e altas taxas de juros. 

Com relação à política comercial, alguns fatores foram essenciais para a mudança no 

comportamento estratégico de seus formuladores, dentre eles, o declínio industrial do país, 

agravado pela ascensão dos NICs; o déficit comercial com o Japão, que transformou o maior 

credor do globo em maior devedor; e o processo de regionalização da Europa Ocidental. Além 
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disso, no âmbito doméstico, “o desgaste do apoio da opinião pública à liberalização do 

comércio e as conseqüências negativas da contra-revolução econômica promovida pelo 

presidente Reagan” (Gilpin, 2000:304) contribuíram de forma significativa para as novas 

tendências do governo norte-americano. 

2.4. DETERIORAÇÃO DO EMPREGO E ASCENSÃO DO SETOR DE SERVIÇOS 

A primeira metade da década de 70 presenciou uma forte elevação do índice de 

desemprego nos Estados Unidos, e as taxas de desemprego norte-americanas e alemãs sofreram 

intensas variações na década de 80. Já a taxa de desemprego japonesa se manteve constante 

(Anexo 10). Muitas famílias foram prejudicadas pela falência de empresas norte-americanas e 

pela substituição de mão-de-obra por máquinas. Uma das conseqüências desta realidade foi a 

ascensão do setor de serviços. Reagan assume o Executivo dos Estados Unidos decidido a 

solucionar a questão do desemprego (sem distinção entre serviços e manufaturados). De fato, 

ele consegue efeitos positivos no setor de serviços, mas o desemprego cresceu 

consideravelmente em seu primeiro governo, só recuando de 1984 em diante, em seu segundo 

mandato (Anexo 11). 

Vale ressaltar que tanto as alterações na taxa de desemprego do país, como a duração do 

desemprego em número de semanas e o nível de pobreza caminharam, em maior ou menor 

grau, paralelamente ao valor do dólar. O primeiro governo Reagan assistiu a uma forte 

valorização da moeda, que prejudicou a indústria norte-americana, uma vez que seus produtos 

tornavam-se inviáveis devido ao câmbio. Com a queda do dólar, depois dos acordos de Plaza e 

Louvre (embora estes não tivessem atingido o efeito esperado, contribuíram para a 

desvalorização do dólar em relação ao iene e ao marco), os produtos norte-americanos 

ganharam espaço no mercado internacional, o que acabou refletindo positivamente no índice de 

desemprego e no nível de exportações do país.  

2.5. O DÉFICIT E AS IDÉIAS 

Em 23 de setembro de 1985, e com o objetivo de reduzir o déficit no balanço de 

pagamentos, Reagan anunciou mudanças na política comercial norte-americana. Com elas, 

esperava-se que as demandas de proteção comercial exigidas pelo Congresso fossem 

amenizadas. Estas pressões, iniciadas na década de 70 e intensificadas na década de 80, 

obrigaram o presidente Reagan a adotar um posicionamento mais rígido. Além disso, a política 

comercial norte-americana ganharia um caráter multidirecional (multi track), englobando 
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políticas unilaterais e acordos bilaterais e regionais. Segundo Gilpin, “essas iniciativas têm sido 

usadas para proteger mercados americanos ou ampliar o acesso de empresas americanas a 

mercados estrangeiros, especialmente no Japão e em outros países do Leste Asiático” (Gilpin, 

2000:310). Como vimos, vários fatores contribuíram para o reposicionamento norte-americano, 

dentre eles o déficit comercial e a transnacionalização da economia do país. 

No campo multilateral, a Rodada Uruguai surgiu como um grande trunfo da política 

comercial de Reagan, fornecendo uma nova arma ao Congresso para pressionar a 

administração, ou seja, a renovação do fast track. Contudo, a estratégia norte-americana de 

negociar em âmbitos multilaterais foi reformulada para lidar também com novas dinâmicas 

internacionais, passando a empregar acordos bilaterais e regionais. Esta estratégia constituiu 

instrumento de extrema importância para atingir a segurança econômica do país. Portanto, 

embora o compromisso multilateral permanecesse – exemplificado pela atuação norte-

americana na Rodada Uruguai –, a transição para o unilateralismo agressivo, evidenciada pelas 

constantes acusações contra os produtores japoneses, e as negociações bilaterais, 

exemplificadas pelos acordos com o Canadá e Israel, ilustram a nova orientação dada pela 

administração à política comercial. 

Assim, o 100º Congresso foi eleito em um contexto em que temas como o déficit norte-

americano, a deterioração do trabalho e a transnacionalização da econômica estavam em alta. 

Todos eles afetavam direta ou indiretamente a condição material, o que motivou os esforços 

para a elaboração da lei de 1988, no âmbito da qual esses temas ganharam ainda mais 

importância, uma vez que passaram a ser potencializadores não só no campo material, mas 

também no campo das idéias, englobando até mesmo parte daqueles que não tiveram sua 

condição material diretamente afetada. Isso explica por que houve consenso no Congresso não 

apenas com relação à situação adversa da economia norte-americana, mas também com relação 

à urgência da assinatura de uma lei apartidária para lidar com a questão do déficit.   

Stoga afirmava na época que “strong and reliable American support for a U.S. 

leadership role in international economic issues has faded. Protectionist feeling are strong, 

even within sectors of the business community that have traditionally favored free trade.” 

(Stoga, 1986:80). Segundo o autor, os descompassos bilaterais, especialmente com o Japão, 

mereciam maior atenção do governo22. Assim, a perda de espaço econômico era o principal 

                                                 
22 Svilenov tem interpreteção semelhante. “In the 1980s Congress became increasingly concerned over the U.S. trade balance. 
The United States was running a huge trade deficit. […] In addition to domestic factors for it, however, many members of 
Congress thought that the trade deficit was also the result of restrictions that U.S. exports were facing in the markets of some 
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motivo para a mudança de postura do Congresso norte-americano. Enquanto os Estados Unidos 

mantiveram sua prosperidade, o livre-comércio era viável, mas com a queda relativa da 

economia do país as demandas protecionistas ganharam novo vigor. 

“The change in the American attitude is no accident. The luxury of aggressively advocating free 
trade is easier to sustain if only a small segment of the economy is affected by cyclical 
fluctuations in world markets. As more workers and more businesses find themselves competing 
in world markets but outbid, and even hard pressed in the U.S. market itself, the government 
finds it hard to sustain public support for a theoretical commitment to free trade. […] The 
United States is about to enter an important political period: congressional elections in 
November 1986 […] And the country’s role in the world economy will, implicitly or explicitly, 
be prominent on the agenda – because of congressional consideration of a trade bill in the 
current legislative session, the start of the new multilateral trade round, growing protectionist 
sentiment, uncertainties over exchange rates and their management, the continuing debt crisis, 
and concerns over the economic outlook” (Stoga, 1986:82-97). 

Livros como Dollar, debt and the trade deficit, de Anthony Solomon (1987), 

Confronting the budget and trade deficits, de Hugh W. Long (1986), The United States trade 

deficit of the 1980s: origins, meanings, and policy responses, de Chris C. Carvounis (1987), 

dentre outros, são exemplos de como as atenções estavam voltadas para os problemas 

econômicos. Não diferente, o Congresso levou estas questões para sua agenda. Segundo 

Destler, importante analista norte-americano,   

“In calendar year 1985, foreign trade suddenly became what it had not been for half a century: 
one of the central issues in American politics. Democrats sensed opportunity. By charging that 
a soft-on-foreign-rivals trade policy was deindustrializing the United States, they might 
undercut two core strengths of President Ronald Reagan: economic recovery at home and 
'standing tall' in the world. Republicans felt vulnerable, and struck first with their own 
proposals to be tough on competitors abroad and to restrict import at home” (Destler, 1986:96). 

Segundo ele, as pressões protecionistas que ocorreram no Congresso em 1970-72, 

1977-79 e 1981-82 não podiam ser comparadas àquelas existentes no final da década de 80. 

Isso porque os filtros institucionais que protegiam o Congresso, característica do old system23, 

pareciam não ter mais o mesmo efeito, uma vez que sofreram forte deslegitimação em 

decorrência do déficit comercial, que reconfigurou a arena política norte-americana. Destler 

resume esta questão ao afirmar que “If this system [old system] served congressional interests 

so well, why did its members seem ready [...] to abandon the tradition of voluntary legislative 

restraint and enact protection for specific products? The foremost reason was the 

unprecendented U.S. trade imbalance” (1986:100). Tal fenômeno proporcionou o aumento do 

                                                                                                                                                           
the U.S. trading partners. And that due to these restrictions the relatively big U.S. bilateral trade merchandise deficits with 
these partners were considered as a problem with which Congress had to deal decisively” (Svilenov, 1999:8). 
23 Vide Destler, 2006. 
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número de losers, que sofriam com as importações, e a redução do número de winners, 

baseados nas exportações (Destler, 1986). Essa situação foi agravada pela inação da Casa 

Branca, o que incentivou ainda mais a procura por providências no Congresso. Segundo o 

autor, “The administration was not providing members of Congress with political insulation at 

a time when they needed it more than ever. So the number of bills soared” (Destler, 1986:103).  

Foram muitos os autores que alertaram para o que ocorria no Congresso. Para citar 

apenas alguns, Bernard Gordon afirmou: “Congressional demands for trade protectionism 

have reached dangerous – and largely needless – proportions” (Gordon, 1986:94); Lester 

Thurow e Laura Tyson declararam que “The rising U.S. trade deficit and the build-up of 

America’s foreign debt have become to the world economy what a black hole is to the 

universe” (Thurow e Tyson, 1987:3); para William Cline, “[…] recession and overvaluation 

were largely responsible for the reversal in U.S. trade policy in the 1980s toward greater 

protection for the first time in the postwar period, despite the free-trade philosophy of the 

Reagan Administration” (Cline, 1989:123).  

As soluções oferecidas pelos autores eram muitas, e os enfoques teóricos, divergentes. 

Contudo, era consenso que o déficit se tornara insustentável e que algo deveria ser feito. 

Também era consensual que a década de 80 deveria ser tratada de maneira diferente, não 

havendo mais espaço para o internacionalismo nos moldes da década de 60. Uma mudança 

substancial no posicionamento norte-americano era extremamente desejada. Hughes 

exemplifica bem essa lógica ao afirmar que:  

“By the mid-century, this internationalist ethos embraced American mainstream conservatives 
and liberals alike. Most Republicans and most Democrats likely to lead the country were part of 
this idiom and outlook, convinced that a world nurtured by responsible internationalism would 
enjoy both greater security and greater material well-being. A generation ago, all the big words 
of political life were captured by that internationalist ethos – ‘peace,’ ‘collective security,’ 
‘freedom,’ ‘justice,’ ‘dignity,’ ‘growth,’ ‘progress.’ A decent respect for the opinions of 
mankind was also assured because those words carried resonance around the world. They made 
America’s national interest interesting to others […] Today these internationalist impulses have 
pretty well exhausted themselves in mainstream American political life. Traditional 
internationalist themes are no longer significant outlets for political idealism in the United 
States. Instead, they are the objects of derision and contempt. […] But officially dominant U.S. 
attitudes are now anti-internationalist” (Hughes, 1986:25-6). 

Esse é um dos motivos que levou Destler a concluir que “trade imbalance begets 

political imbalance” (Destler, 1986:101). No âmbito do arcabouço teórico deste trabalho, 

significa dizer que a condição material é o ponto de partida para a ação política. Isso porque os 

setores afetados materialmente pressionavam por mudanças no posicionamento da 

administração. No caso em questão, políticas protecionistas eram exigidas. Segundo o autor, 
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“such ferocious demands for protection have not been heard since the 1930s” (Destler, 

1986:101); essas demandas não demoraram a entrar na agenda do Congresso. Destler 

vislumbrou essa tendência ao afirmar que “Then, as Congress approaches the 1986 elections, it 

may yet become more than a paper tiger on trade” (Destler, 1986:97). É importante frisar que a 

esta altura a redução do déficit comercial, fundamentada no campo das idéias, era considerada 

como o principal meio para a retomada da prosperidade norte-americana. Destler deixa isso 

claro ao afirmar que 

“In fact, early in that period there developed a near-universal, bipartisan consensus in the 
congressional trade community that the White House was doing nothing about the trade 
problem and perhaps did not even recognize its existence. Most legislators saw the overvalued 
dollar as the prime cause of yawning trade deficits. [...] These legislators also saw the low 
priority he [the president] gave to attacking the egregious budget deficit, which was in turn the 
strong dollar's primary cause. Or if they looked at specific trade issues, they saw a president 
reluctant to take the initiative in fighting foreign import restrictions and export subsidies” 
(Destler, 1986:102). 

A maioria das soluções que surgiram no Congresso era subproduto dessas idéias: a 

noção de fair trade; a reforma do GATT baseada na reciprocidade; o protecionismo puro e 

simples, e a abertura do mercado de exportação. A combinação destas soluções deu subsídio 

para o nascimento da Super 301; no próximo item, ela será o foco de nossas atenções no 

processo de formulação da lei de 1988.  
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3. IDÉIAS E INSTITUIÇÕES: O NASCIMENTO DA SUPER 301 NO 
CONGRESSO 

 

“Speak softly and carry a big stick”. 
Theodore Roosevelt  

 

A questão do déficit norte-americano foi tema corrente nas eleições que definiram o 

100º Congresso. Era certo que haveria grandes esforços para colocar a questão comercial no 

topo da agenda (Schwab, 1994:80), pois o Congresso não estava satisfeito com os rumos 

adotados até então (Bello e Holmer, 1990:49). A idéia de que o problema norte-americano 

estava concentrado no déficit comercial parecia ser consenso, mas os meios para solucionar a 

questão eram divergentes. Alguns, principalmente os republicanos, buscavam um mecanismo 

institucional mais brando, enquanto os democratas exigiam mais rigidez contra o déficit, o que 

lhes possibilitou a manutenção da maioria do partido no Senado e na Câmara24.  

O Ways and Means e o Finance Committee25 também eram controlados 

majoritariamente pelos democratas. O primeiro, de extrema relevância para assuntos 

relacionados a comércio na Câmara, por exemplo, era composto por 23 democratas e 13 

republicanos. Já o segundo, comitê equivalente no Senado, era composto por 11 democratas e 9 

republicanos. Além dos comitês conjuntos (joint committees), dos 42 comitês distribuídos no 

Legislativo, 37 eram compostos por maioria democrata; os outros 5 estavam empatados em 

número de democratas e republicanos (Barone e Ujifusa, 1988). Além disso, o deputado Jim 

Wright (D. Tx.) passou a ser o presidente da Câmara, configurando a hegemonia democrata.  

A intensificação das demandas democratas era reflexo da insatisfação com as diretrizes 

adotadas pelo governo republicano. A estratégia empregada pelo presidente Reagan de utilizar 

o Congresso para filtrar as demandas protecionistas, no estilo old system (Destler, 2005), 

parecia ter se tornado menos viável. Desta forma, os líderes democratas colocaram o comércio 

como uma prioridade na agenda26. Byrd (D. West Virginia) e Wright (D. Texas) não fugiram a 

                                                 
24 Os democratas, agora fazendo oposição ainda mais forte ao governo Reagan, mantiveram a maioria no Congresso. O senador 
Robert C. Byrd (D-W.Va.), líder democrata no Senado, contava com 55 colegas democratas para implantar as reformas 
prometidas pelo partido, contra 45 do partido republicano.  
25 Os comitês merecem destaque, uma vez que são mais influentes no processo de elaboração de leis do que nas discussões no 
plenário. Referindo-se ao papel dos comitês na elaboração de seis leis diferentes, Rundquist e Strom afirmam que 
“entrepreneurs, whether leaders or nonleaders, got more of their expressed preferences in committee vehicles that did 
nonentrepreneurs” (Rundquist e Strom, 1987:103). Em questões de comércio, o Ways and Means e o Finance Committee 
detêm importância inquestionável. 
26 De fato, este assunto havia sido vastamente utilizado nas eleições e, conseqüentemente, a base eleitoral faria pressão para 
que se cumprisse a agenda prometida. 
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esta lógica e, numa conferência democrata em Williamsburg, Virginia, ambos citaram o 

comércio como uma prioridade: “Wright called passage of a comprehensive trade bill 'the first 

imperative' of the 100th Congress. Byrd agreed, asserting that competitiveness, not 

protectionism, was the prime focus for their efforts” (Schwab, 1994:80). O Executivo também 

manifestava interesse em lidar com o déficit comercial27, embora houvesse preocupações com 

o protecionismo, exemplificado pelo secretário de Estado George Shultz, que chegou a avisar o 

Congresso que o presidente vetaria o texto caso ele fosse rígido demais (Farnsworth, 1986).  

3.1. O INTERESSE DA CÂMARA NA ELABORAÇÃO DE UMA LEI DE COMÉRCIO 

Neste cenário, iniciaram-se na Câmara os trabalhos rumo à criação de um mecanismo 

institucional, liderados por Wright e Rostenkowski (D. Illinois). Este último, líder republicano, 

reconhecia a importância do esforço, afirmando que: “[the] bill is the product of years of 

frustration from all economic sectors hurt by unfair trading practices from abroad. […] we 

want to make America more competitive” (Roberts, 1986). A H. R. 480028, lei elaborada no 99º 

Congresso, serviu como ponto de partida, pois esta era a maneira mais rápida de colocar a 

questão do comércio na pauta. Como resultado dos trabalhos, no dia 6 de janeiro de 1987 o 

Trade and International Economic Policy Reform Act of 1987 foi introduzido no Congresso, 

com a denominação de H. R. 3. Segundo Schwab, “it was 470 printed pages and virtually 

identical to H. R. 4800. With the help of Wright and his whip team, the bill went in with 180 co-

sponsors, all Democrats” (Schwab, 1994:83).  

A estratégia de Wright era elaborar uma lei que envolvesse vários diferentes comitês – 

embora o Ways and Means tivesse um papel diferenciado –, numa tentativa de legitimar o 

documento e diminuir o poder da ação republicana (Schwab, 1994:83). Wright planejava 

receber propostas dos comitês até o início de abril de 1987, levando para votação no final do 

mês. A reação republicana merece destaque. Segundo Schwab, reconhecendo o inevitável, os 

deputados republicanos passaram a tentar influenciar o processo, ao invés de impedi-lo:  

“House Minority Leader Robert H. Michel (R. Ill.) indicated to Wright that the Republicans 
were prepared to take him up on his stated pledge of bipartisanship [...] To Reagan, Michel 
strongly suggested that the executive move quickly to propose and support a more narrowly 
focused trade bill. He was convinced that in order for the administration to avoid having to play 
a purely defensive role later on, it needed to exert some influence at the earliest possible stages 
of the legislative process. Moreover, Michel knew that his House Republicans needed a serious 

                                                 
27 James Baker, secretário do Tesouro, representando a administração, afirmou que “I am convinced that working in good faith 
and in a bipartisan way with the new leaders of the 100th Congress ... we can craft responsible legislation that will enhance 
America's international competitiveness without resorting to protectionism” (Schwab, 1994:80). 
28 Esta lei foi condenada por muitos, principalmente pela imprensa, por ser considerada protecionista. Esse foi o motivo das 
críticas dirigidas a Wright por querer utilizá-la. 
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trade bill to support and could no longer be called upon to consistently oppose every 
Democratic measure that came before them” (Schwab, 1994:83).  

Fica evidente que a preocupação republicana não era com a formulação de uma trade 

bill, mas sim com o possível conteúdo protecionista presente nesta lei. Eles buscavam enfatizar 

a questão da retomada da competitividade, difundindo assim a noção de fair trade, comumente 

entendido como uma das práticas capazes de amenizar o déficit americano – discurso adotado 

até mesmo pelo Executivo29. Acreditava-se que o combate a práticas injustas de comércio 

reduziria o déficit, e por isso esta passou a ser a principal solução defendida pelos 

congressistas, independentemente de suas convicções. A esta altura, a lógica partidária perdera 

parte de seu significado, muito embora todo o processo de negociação tenha ocorrido em um 

ambiente politizado, e parecia ser consensual que algo deveria ser feito, até mesmo para 

garantir a sobrevivência política. Reston define este contexto afirmando: “‘Protection’ is the 

word in Washington these days, but it takes a little time to sort out who is protecting whom 

from what” (Reston, 1986). 

Rostenkowski estava decidido: o projeto de lei deveria sair do Ways and Means para 

equilibrar as demandas democratas lideradas por Wright. Para isso, buscava utilizar sua 

influência no comitê para manter o texto bipartidário. Para ele, a H. R. 4800 poderia ser 

utilizada como ponto de partida desde que fosse totalmente revista. Além disso, era preciso 

evitar duas emendas aparentemente fortes: cotas para têxteis30 e a famosa proposta de Richard 

A. Gephardt (D. Missouri), extremamente agressiva31, pois buscava “induce large surplus 

countries to take immediate steps to remove their trade barriers in a manner which will cause 

substantial reductions in their trade surpluses” (Gephardt apud Bello e Holmer, 1990:76). 

Desta maneira, Rostenkowski poderia controlar o processo na Câmara, evitando maiores 

disparidades com as diretrizes adotadas no Senado (Schwab, 1994:84). Não obstante, esta 

estratégia parecia ser vulnerável, pois os interesses em jogo envolviam diferentes comitês, 
                                                 
29 No dia 19 de fevereiro de 1987, a administração do Executivo apresentou sua proposta para o Congresso num documento 
intitulado Trade, Employment, and Productivity Act. Entre suas 1.600 páginas, o texto faz apologia à competitividade e deixa 
as questões mais operacionais de lado. Assim, o presidente tentava evitar que o conteúdo da lei fosse protecionista, algo que 
seria negativo para as ambições dos Estados Unidos na Rodada Uruguai do GATT. Segundo Schwab, era tarde demais para 
qualquer esforço do Executivo (Schwab, 1994:84). 
30 Para evitá-las, Rostenkowski se aproximou dos deputados Ed Jenkins (D.Georgia) e Butler Derrick (D. South Carolina) para 
impedir a alocação de suas demandas no documento. Jenkins e Derrick aceitaram a proposta de Rostenkowski (Schwab, 
1994:92). 
31 Richard A. Gephardt (D-Missouri) ficou conhecido no 99º Congresso por defender retaliações contra os países que possuíam 
grandes superávits com os Estados Unidos, caso ficasse constatado que eram baseados em práticas ilegais de comércio. 
Segundo Bello e Holmer (1990:76), “the Gephardt proposal was complex. First, it called on the ITC to identify countries that 
have an ‘excessive’ bilateral trade surplus with the United States, using a mathematical formula. Then, within fifteen days of 
the ITC decision, the trade representative would determine whether countries with excessive surpluses also engage in a patter 
of unjustifiable, unreasonable, or discriminatory trade policies or practices having a significant adverse effect on U.S. 
commerce and contribute to the countries’ trade surpluses. In addition, USTR would be required each year to quantify the cost 
of all barriers blocking U.S. exports to major trading partners”. 
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sendo impossível o Ways and Means controlar todo o processo.  

Em fevereiro de 1987, liderados por Gibbons (D. Fla.), o Ways and Means iniciou os 

debates sobre a H. R. 3. “With trade the declared legislative priority of the year, key members 

of Congress are touting their new maturity in dealing with the politically potent subject” 

(Fuerbringer, 1987), declarou o New York Times. Quanto ao Gephardt Bill, a solução do Way 

and Means era não ignorá-lo, mas mudar seu tom, sugerindo modificações significativas no 

texto e iniciando, assim, o caminho que levaria à Super 30132.  

Baseados nessas demandas, Rostenkowski e Gibbons (D. Florida) passaram a elaborar 

o documento inicial do trabalho (vale lembrar que nessa etapa do processo legislativo é preciso 

um texto consensual). As intenções do Ways and Means pareciam de certa forma resumir os 

interesses de todos os representantes, sendo ou não influenciados pela condição material. No 

dia 3 de março, Rostenkowski externou suas intenções33, resumidas aqui em dois pontos: 

convencer outros países a permitirem a livre entrada dos produtos norte-americanos, como 

fazem os Estados Unidos, e tornar a indústria americana mais competitiva (Schwab, 1994:85).  

O projeto gerou intensos debates, recebendo emendas para tornar possível um 

consenso34. Definiu-se que seu objetivo seria a abertura de mercados estrangeiros e, de outro 

lado, decidiu-se abrandar a linguagem de Gephardt. Em suma, buscava-se “[to] open foreign 

markets but backs off from tough retaliatory proposals” (Fuerbringer, 1987e), e tornar a lei 

aprovável principalmente pela administração. É importante notar a substituição de um 

instrumento mandatório de redução do déficit (emenda de Gephardt) por algo mais moderado: 

“The absence of the Gephardt language alone had the effect of dramatically shifting 

perceptions about the bill” (Schwab, 1994:86). 

O abrandamento do tom utilizado por Gephardt foi, a princípio, aceito pelo próprio 

Gephardt. Porém, alguns dias depois, ele reviu sua posição, não mais aceitando a proposta de 

Rostenkowski, já que sua base eleitoral, principalmente a UAW, não estava disposta a fazer 

concessões (Schwab, 1994:87). “[I want] the bill to require that a nation with a large trade 

surplus resulting from unfair trade practices be required to reduce the surplus by fixed 

                                                 
32 Pretendia-se fazer referência às barreiras na Alemanha, Japão, Taiwan e Coréia, mas de forma moderada. “Indeed, most of 
the trade bill […] was aimed primarily at Japan, which, in the view of many in Congress, has taken insufficient action to ease 
the problem” (Perlman, 1987). 
33 Embora este novo “tom” de Rostenkowski visasse evitar atritos com o Executivo, as propostas sobre o rearranjo institucional 
da formulação de política comercial norte-americana certamente seriam alvo de críticas da administração. “We need one 
person who will strengthen [...] the [USTR’s] position by transferring to him many powers now scattered throughout the 
federal bureaucracy” (Schwab, 1994:86). 
34 Tom Downey (D. New York), Robert Matsui (D. Califórnia) e Don Pease (D. Ohio), integrantes do subcomitê Public 
Assistance and Unemployment Compensation, foram procurados por Rostenkowski para trocar emendas que favoreceriam os 
três políticos por apoio contra emendas “não amigáveis” no comitê. Buscava-se assim tornar o documento interessante para 
todos. 
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amounts each year”, afirmou Gephardt35 (apud Fuerbringer, 1987). Para não perder a base 

consensual no comitê, Rostenkowski revidou: “The trade bill is a ‘toughening’ of our trade 

policy, but it does it in a way that opens markets without the frightening word of 

protectionism” (Rostenkowski, 1987). Apesar disso, Gephardt, não satisfeito, manifestou sua 

intenção de sugerir uma emenda ao documento final (Bello e Holmer, 1990:78). Por isso, 

Rostenkowski decidiu prorrogar o prazo para a finalização do documento. 

O Trade Subcommittee, liderado por Gibbons, iniciou o processo de revisão do projeto 

(Rasky, 1987). Frenzel (defensor dos interesses da administração no Congresso) e Gibbons 

defendiam a moderação. Já os democratas mais radicais, como Wright e Dingell (D. Mich.), 

não estavam satisfeitos com o rumo das negociações. Mais tarde, a administração ainda buscou 

amenizar as demandas protecionistas, endurecendo as relações econômicas com o Japão por 

meio de tarifas, mas não teve sucesso. “The President’s newly found resolve won’t substitute 

for the major revaluation of American trade policy that is now needed”, afirmou Gephardt 

(apud Farnsworth, 1987). Rostenkowski se encontrava enredado num emaranhado de pressões 

que dificilmente teriam solução simples:  

“I can pass a bill in the House with the original Gephardt measure because we’ve done it 
before. [But] It’s members saying ‘Don’t make me vote on Gephardt. Jesus, don’t make me vote 
on Gephardt’. [What] that legislator […] mean [is] he’s going to vote for Gephardt, but he 
doesn’t want to. [The house members] want a trade bill, but they’re all afraid, you know, of the 
atmosphere of Smoot-Hawley” (Schwab, 1994:90). 

Em 18 de março, com a aproximação da conclusão dos trabalhos no Ways and Means, a 

administração endureceu sua posição36. Em carta endereçada a Rostenkowski, Yetter (líder do 

USTR) afirmava: “I would find it exceedingly difficult to recommend that the President sign 

[such a bill]” (New York Times, 1987). No dia 25 de março o documento foi aprovado. A lei 

havia sido considerada bem menos protecionista do que a H. R. 4800, mas a pedido de 

Gephardt, as retaliações mandatórias foram mantidas, por meio de tarifas e cotas, para os 

países que discriminavam os produtos norte-americanos. Segundo Fuerbringer (1987e), “The 

committee narrowed the bill to win Republican support in the House and Presidential 

acceptance. At the same time, the members want a bill strong enough to prod the 

                                                 
35 Os editores do jornal New York Times eram extremamente críticos em relação às pretensões de Gephardt. “Mr. Gephardt 
targets countries that use ‘unfair trade practices’ and have large export surpluses in their American trade. Since all countries, 
including our own, are guilty of some unfairness, the amendment essentially penalizes surpluses that Washington deems 
‘excessive.’ There’s nothing wrong with cracking down on unfair tactics; there are already international procedures for that. 
But cracking down on ‘too much’ is too much”. (New York Times, 1987b). 
36 Embora neste estágio dos debates o Executivo não tivesse legalmente nenhum tipo de participação, o diálogo com os 
membros dos seus gabinetes antecipava a opinião do presidente sobre determinados assuntos, permitindo-lhe fazer as 
alterações necessárias para que a lei fosse aprovada.  



 

 

39 

 

Administration into a more aggressive defense of American industry”. Tratava-se da bandeira 

tough but fair apregoada por Rostenkowski. Faltava agora a aprovação do plenário.  

Após decisão desfavorável no House Rules Committee37, a preocupação dos 

republicanos estava concentrada em dois assuntos que, como vimos, tinham potencial 

suficiente para gerar forte polêmica: a proteção aos têxteis e a adoção da “linguagem de 

Gephardt”. Na primeira semana de abril, todos os comitês envolvidos no texto da H. R. 3 já 

haviam feito suas propostas. O resultado foi um documento com 13 títulos e 900 páginas; 

aproximadamente um terço dele era fruto do trabalho do Way and Means.  

No dia 28 de abril, o texto foi aprovado em plenário por 326 votos contra 83. Com esse 

resultado, iniciaram-se as discussões sobre emendas. A terceira emenda, elaborada por 

Gephardt, é a mais relevante para os propósitos deste trabalho. Importantes figuras do partido 

democrata, como Thomas S. Foley (D.Wash.), Gibbons e Don Bonker (D.Wash.), eram 

contrários a ela; já Wright e Coelho (D. California) eram favoráveis. Segundo Bello e Holmer 

(1990:79), 

“A substantial portion of the House floor debate on H.R.3 was devoted to the Gephardt 
amendment. Opponents of the original Gephardt amendment […] argued that it was a ‘loaded 
gun’, ‘protectionism in reciprocity’s clothing’, and in the ‘spirit of retrenchment, reversal, and 
retreat’. […] Gephardt amendment supporters argued to the contrary that it was ‘an American 
ace in the hole’ in the ‘international poker game’. Representative Gephardt himself stressed 
that ‘the amendment is reasonable. It is flexible. It sets standards. It makes senses’”. 

Segundo Schwab, “Each side met regularly, developed and revised headcounts, 

identified the undecided or wavering,  organized grassroots lobbying campaigns, worked the 

press, and peppered House members with letters, calls, and position papers” (Schwab, 

1994:110). Gephardt afirmava que suas propostas não eram protecionistas, mas encorajadoras 

do livre comércio, e que forneciam ao presidente um instrumento para a abertura de mercados. 

O Executivo manifestava-se publicamente contra a emenda, definindo-a como “particularly 

bad” (Roberts, 1987). Já Rostenkowski estava preocupado com o impacto que ela teria no 

Congresso, pois poderia bloquear as negociações. Apesar de seus esforços, a emenda foi 

aprovada por 218 votos favoráveis (201 democratas e 17 republicanos) e 214 contra (55 

democratas e 189 republicanos). Segundo Fuerbringer (1987d) “the vote also reflects a 

growing feeling in Congress that the trade problem is a complex issue that must be approached 

                                                 
37 Ocorreram intensos debates concentrados na House Rules Committee. Neste comitê decide-se como o processo de votação 
acontece. Caso ele decidisse não limitar propostas de emendas, havia a preocupação de o documento descambar para o 
protecionismo (Schwab, 1994:91). No dia 27 de abril, decidiu-se que o processo de votação se daria por meio de debates 
gerais, por cerca de sete horas, divididas igualmente entre os líderes democratas e republicanos. O método escolhido foi o 
modified-open rule, que permitia a criação de emendas, como a de Gephardt. 
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cautiously”. 

Ao que tudo indica, o processo legislativo na Câmara jamais questionou de forma 

incisiva a idéia que ligava o declínio econômico norte-americano ao déficit comercial. Muito 

pelo contrário, havia consenso de que alguma medida deveria ser tomada e, neste sentido, os 

esforços eram bipartidários. As divergências se davam sobretudo no que se referia à forma do 

texto, ou seja, devia-se adotar o tom de Rostenkowski, mais moderado, ou o de Gephardt, mais 

agressivo? Nesta questão, o partidarismo ganhava vigor. Assim se deu o debate entre Gephardt 

e Rostenkowski. “In fact, because both sides were defending virtually identical provisions […] 

it involved into a debate between those who wanted to be tough on trade and those who 

claimed to be tougher” (Schwab, 1994:111).  

3.2. MOVIMENTAÇÃO PARALELA NO SENADO 

A eleição de 1986 deu aos democratas a maioria no Senado (55-45). Eles estabeleciam 

as prioridades, moldavam a agenda e dominavam as atividades no plenário e nos comitês, mas 

devido à pequena diferença no número de cadeiras que ocupavam, continuavam dependentes 

de seus opositores para a aprovação de leis. No entanto, se eles precisavam dos republicanos 

para isso, muito mais precisavam os republicanos do suporte dos democratas para apoiar a 

administração. Vale lembrar que, para evitar o veto a um documento, eram necessários 67 

senadores favoráveis a ele. 

Byrd, líder democrata, e Bentsen (D. Texas), chairman do Finance Committee, assim 

como Rostenkowski e Gephardt na Câmara, foram parlamentares que se destacaram no 

processo legislativo no Senado. Bentsen, por exemplo, tinha um histórico importante no 

Congresso em questões comerciais, participando ativamente na elaboração da lei de 1984, mas 

desta vez ele se encontrava em posição diferente e queria, assim como Rostenkowski, que as 

propostas do seu comitê fossem aprovadas. Para isso, ele estava decidido a colocar na pauta o 

Trade Promotional Authority (TPA), sobretudo depois de ouvir as palavras de Strauss no 

Comitê38.  

O Finance Committee ganhou novos integrantes no 100º Congresso. Donald W. Riegle 

(D. Michigan) e John D. Rockefeller (D. West Virginia) foram eleitos em estados onde havia 

muitos setores prejudicados pelas importações; Thomas A. Daschle (D. South Dakota) era 

representante dos interesses agrícolas. Spark Matsunaga (D. Hawaii), liberal que defendia os 
                                                 
38 Falando da importância do fast-track em negociações multilaterais de comércio, Strauss (ex-líder do USTR) afirmou: “And 
the truth of the matter is, people will go 25, 30 percent further if they know you are not going to be coming back and nibbling 
again and re-trading a traded deal. It is the same old story. If you think it is a final trade, you will give the last dollar. If you 
think it is going to come back, you will hold back” (Schwab, 1994:120) 
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interesses do setor açucareiro, era o novo chairman do Trade Subcommittee.  Já John Danforth 

(R. Missouri) representava a força contrária que equilibrava as idéias de Matsunaga. A 

elaboração do texto foi liderada por Bentsen, mas teve a participação efetiva de Danforth, que 

havia concordado em ser um dos co-autores, conferindo assim caráter bipartidário ao 

documento. Esses senadores trabalharam paralelamente às atividades do Ways and Means, 

intensificando seus esforços após a conclusão do H. R. 3 na Câmara. 

A Seção 301, de extremo interesse para muitos senadores, ganhara grande destaque. A 

obrigatoriedade do cumprimento, pelos países-alvos, das exigências feitas pelos Estados 

Unidos, bem como as retaliações a serem aplicadas através daquele mecanismo estavam no 

centro dos debates. À pergunta do senador Packwood (R. Oregon) se seria recomendável 

requerer retaliações mandatórias, Strauss39 (apud Schwab, 1994:121) respondeu: “I think 301 

could have been used more effectively than it has been […] On the other hand, I hate to make it 

mandatory. I think somewhere in between […] A lot of it depends upon the attitude of the man 

who sits in the White House. […] I guess ‘more mandatory’ is a bum choice of words”. 

O que ganhava força no Senado era a tentativa de conceituar a Seção 301 como 

“mandatory but not compulsory”. De acordo com Fuerbringer (1987e), “The Senate bill would 

require some retaliatory action but does not single out countries with large trade surpluses”. 

Tratava-se de procurar combinar ação com moderação, concentrando o desafio da codificação 

do “tough but fair” em leis de comércio aprováveis no plenário. Para tanto, a estratégia era 

semelhante à defendida por Rostenkowski: manter o bipartidarismo e evitar a conotação 

protecionista. Os temas críticos existentes no Senado eram semelhantes aos da Câmara: os 

têxteis e a emenda de Gephardt, tendo sido permanentes os esforços concentrados nestas 

questões.  

A elaboração da S.490 foi o ponto de partida. O terceiro capítulo deste documento 

tratava de práticas externas que afetavam as exportações norte-americanas40; ele buscava 

suavizar de algum modo a forma como era exposto para, num primeiro momento, evitar 

emendas no plenário; depois, em conferência, tentava-se amenizar o tom agressivo de 

Gephardt41. A expectativa era de que “If the Finance Committee version is not changed 

                                                 
39 Além de Strauss, outros setores importantes da economia norte-americana participaram dos hearings realizados no Comitê 
de Finanças e intitulados “Mastering the World Economy”. Contudo, a presença de Strauss merece destaque, uma vez que ela 
foi determinante na formulação do texto em questões como o TAA e a Super 301. 
40 O primeiro capítulo do documento lidava com TPA para ganhar apoio da administração. O segundo capítulo foi intitulado 
“Enhancing Competitiveness” e tratava de questões como a utilização da 201. 
41 O jornal New York Times definiu o documento da seguinte forma: “Only in one substantial respect does the Senate 
committee bill improve on the one just passed by the House. It omits the harsh posturing of the amendment sponsored by 
Representative Richard Gephardt in a misguided attempt to redress the trade deficit. Senate supporters never brought it to a 
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significantly in the full Senate, it is expected that the House version will be toned down to 

reach a compromise” (Fuerbringer, 1987f). Além disso, a preocupação com a propriedade 

intelectual também estava presente no documento (Cepaluni, 2006). 

Uma outra questão central era o papel da administração na utilização da 301. Buscava-

se criar mecanismos que, embora amenos, fossem efetivamente utilizados por ela. Tantos os 

free-traders quanto os protecionistas acreditavam que a administração deveria utilizar este 

mecanismo de maneira mais ativa (Schwab, 1994:128). A este respeito, Bentsen (apud 

Schwab, 1994:124) afirmava: 

“The bill is tough on foreign market distortions that limit the growth of trade, and it frankly 
limits the President’s discretion to do nothing about trade problems. But it also greatly 
enhances the President’s power to improve the situation, and it gives him the mandate he and 
the next President will need to make trade talks work.” 

Da mesma forma, para Danforth: 

“When it comes to fighting foreign barriers […] we are told the choice is between risking a 
trade war through massive retaliation and playing the world’s sucker. […] Congress need not 
use the legislative sledgehammer provided by the Constitution if the President consistently and 
effectible wields the precision trade tools delegated to him” (apud Schwab, 1994:125). 

Entre fevereiro e abril, ocorreram vários hearings sobre a S.490. As propostas feitas 

pela administração pareciam ser ignoradas, ela já tivesse se manifestado publicamente 

afirmando que o presidente vetaria qualquer documento com conteúdo protecionista. Não 

obstante, mesmo com toda a pressão feita não só pela administração mas também por outros 

grupos, o documento não foi alterado (Schwab, 1994:127). Neste ponto, a elaboração de um 

texto que buscasse solucionar as perdas parecia ser irreversível.  

Neste contexto, a idéia de retaliação para amenizar os problemas americanos, até aqui 

já bem consolidada, sempre dera ao Japão um papel de destaque. Na verdade, a própria emenda 

de Gephardt parecia ser um recado direto ao Japão. “Washington’s politicians blame Japan for 

a deficit largely made in America […] America has an intolerable trade deficit, Japan a heady 

surplus. Both resist difficult moves to correct the imbalances”, declarou o New York Times 

(1987e). Para Farnsworth, “Japan is seen by many in Washington as the archetypal unfair 

trader […] The world’s second-largest economy exports everywhere but is reluctant to open its 

own markets” (Farnsworth, 1987g). De igual modo, Danfoth (apud Schwab, 1994:128) 

afirmava: 

                                                                                                                                                           
vote in the Finance Committee. They feared defeat and preferred to take it to the full Senate, the same tactic Mr. Gephardt 
used in the House.” (New York Times, 1987d). 
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“Take Japan, as obviously everybody’s leading example of the trade problem [...] We negotiate, 
we harangue, we cry, we sob, we plead, and nothing happens. […] you negotiate down one 
barrier and, as soon as you have gotten that out of the way, you find five more have cropped up 
to take its place. […] unless there is a will in the other country to do business fairly, and to give 
a fair opportunity to other countries to export into their markets. […] I think that the reason 
they would do it is because they believe that there is a down side in not doing it. If they were to 
believe that somehow it would not be in their self-interest to be protectionist themselves, if they 
believed that there was a down side in mercantilism, then maybe they would be more reasonable 
and open up their markets. Now why do I believe in retaliation, mandatory retaliation, almost 
automatic retaliation? Why? Because I think that Japan has to feel that it is their choice. […] 
Let them decide […] what I do believe is that there must be penalties which are surely imposed 
on those who don’t want to do business with the United States. And if we don’t have such 
penalties, then I fear that nothing happens.” 

O Finance Committee, liderado por Bentsen, pretendia adiar o deadline para o final de 

abril, tempo considerado suficiente para comparar a S. 490 com o H. R. 3, intensificando a 

previsibilidade do que aconteceria na conferência. Mas isso não foi possível, pois esperava-se 

algo ainda mais rápido, o que reduzia o tempo que Bentsen teria para conseguir um consenso 

no Senado em cada um dos assuntos abordados. A pressa fez com que alguns assuntos fossem 

parcialmente discutidos e, para evitar o enfraquecimento da aliança bipartidária até então 

construída, ele concentrou seus esforços em evitar questões que pudessem estimulá-lo 

(Schwab, 1994:130). Assim, para manter o apoio democrata, a Seção 301 continuava agressiva 

e unilateral, embora não tanto quanto a emenda de Gephardt defendia. O documento foi aceito 

por 19 a 1. 

Visando encurtar o tempo disponível para a elaboração de emendas indesejadas, outra 

exigência de Bentsen era que o deadline fosse o mais próximo possível da votação em plenário. 

Nove comitês já haviam prometido apresentar suas propostas dentro do prazo42. Após a 

divulgação pública destas propostas, iniciaram-se os debates sobre de que forma elas seriam 

integradas em um só documento. Parecia ser consenso eliminar tudo aquilo que pudesse ser 

vetado pelo presidente. Nesse sentido, o senador Hollings (D. South Carolina), representante 

dos interesses têxteis, concordou em não apresentar emendas com conteúdo protecionista. 

Mesmo com todo esse esforço, havia pontos no texto que desagradavam a administração – e ela 

costumava ameaçar os legisladores com seu poder de veto (Schwab, 1994:145). Fuerbringer 

                                                 
42 O Agriculture Committee foi um deles, prevendo fundos adicionais para o Export Enhancement Program; o Banking 
Committee, com questões sobre taxa de câmbio (referindo-se ao Japão); o Judiciary Committee, com temas de propriedade 
intelectual; o Governmental Affairs Committee, com questões sobre redesenho institucional do processo de formulação de 
política comercial (alterando o nome do Departamento de Comércio para Departamento da Indústria e Tecnologia e propondo 
a criação de um conselho econômico de competitividade); o Small Business Committee, com questões sobre promoção de 
exportações para pequenas empresas; o Foreign Relation Committee, autorizando os Estados Unidos a participarem do MIGA 
(Multilateral Investment Guarantee Agency); o Labor and Human Resouces Committee, tratando de questões sobre re-
treinamento de desempregados; e, finalmente, o Senate Commerce Committee, com questões sobre impedimentos à aquisição 
de empresas norte-americanas quando detectados riscos para a segurança nacional. 
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argumentava que “The Reagan Administration strongly opposes the provision that would limit 

the President’s discretion in import relief cases and has said it would invite a veto if it is 

included in the bill finally sent to the President’s desk” (Fuerbringer, 1987g), temendo as 

retaliações dos países-alvos, que poderiam prejudicar ainda mais o já debilitado setor produtivo 

norte-americano. 

Em 24 de junho, a lei entrou no calendário do Senado como S.1420. Já no dia 25 do 

mesmo mês iniciaram-se as votações, que se estenderam até 21 de julho. Foram 43 votações 

diferentes, com 160 emendas, sendo 129 aprovadas, 22 rejeitadas e 9 retratadas. Via de regra, 

buscava-se encontrar uma linguagem conciliatória, evitando emendas que provocassem 

discórdias.  

As cláusulas mais controversas, como limitações de importação para produtos 

específicos, foram excluídas do documento, o que contribuiu para discussões aprofundadas 

sobre questões mais urgentes, como a adoção da emenda de Gephardt, que era apoiada por 

Riegle (D. Michigan) e rejeitada por Danforth. Buscava-se alterá-la, com a inclusão de temas 

como garantia de reciprocidade e medidas que restringissem a inação da administração. Esse 

impasse deu margem à realização de reuniões entre os dois senadores em busca de uma solução 

bipartidária para evitar maiores problemas. Dole (R. Kansas) e Byrd se juntaram nesse esforço 

e acabaram concluindo que a emenda deveria ser ativa, ou seja, deveria “obrigar” o presidente 

a utilizá-la, e teria como alvo principal o Japão (New York Times, 1987f). Desta proposta 

nasceu a Super 301:   

“Nicknamed ‘Super 301,’ the proposal target countries in the same manner as the old 
Adversarial Trade provision – namely, those shown to maintain ‘a consistent pattern of import 
barriers and markets distorting practices’. Section 301 investigations would then be initiated 
likely to have the most significant potential to increase U.S. exports.’ Subsequent action would 
be consistent with the language and procedures in the Senate bill for Section 301, including its 
‘mandatory but waivable’ sanctions. Evidence of results was to be reported annually and 
contrasted with earlier estimates of the increase in U.S. exports that could have occurred had 
the barriers not existed in the first place. Finally, Section 301 was amended to provide for the 
filing of cases by either Finance or Means in the event they were unhappy with executive 
handling of the program.” (Schwab, 1994:152). 

Na noite do dia 9 de julho, o documento ficou pronto e recebeu o apoio não apenas de 

Riegle, Danforth, Byrd, Dole, Packwood, mas também da UAW e da AFL-CIO. Na manhã do 

dia seguinte, os senadores buscaram apoio para a emenda; finalmente, ela foi aprovada por 87 

votos contra 7. “The Senate today overwhelmingly approved a trade bill amendment designed 

to require the Administration to take action against countries, such as Japan, that consistently 

deny access to American products”, afirmou Fuerbringer (1987h). 
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Embora contando com uma larga margem de votos, ocorreram muitos debates antes da 

votação final, tendo a administração buscado apoio para vetar o documento, ainda que muitas 

de suas recomendações tivessem sido incorporadas a ele. Neste ponto do processo, o jogo 

partidário atuou significativamente na votação, com o partido republicano ameaçando votar em 

massa contra. Finalmente, ele decidiu apoiar o documento com restrições, em uma espécie de 

‘yea, but’ vote (Schwab, 1994:154). Todos os democratas foram favoráveis. Assim, o 

documento final foi aprovado por 72 votos a favor e 27 votos contrários. Agora os esforços se 

voltariam para a conferência.  

3.3. OS DEBATES NA CONFERÊNCIA E A HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES 
DA CÂMARA E DO SENADO 

Uma conferência realizada pelo Legislativo norte-americano teve como desafio fundir 

dois documentos, um elaborado na Câmara (o H.R.3) e outro no Senado (o S.1420). Nela, 

alguns deputados e senadores escolhidos discutiriam as diferenças existentes nos textos, cada 

um defendendo a instância à que pertencia, em busca de um documento interessante para o 

poder Legislativo como um todo. Caso não houvesse consenso, tanto o documento elaborado 

na Câmara quanto aquele elaborado no Senado seriam arquivados. 

Duzentos conferencistas foram escolhidos, dentre eles integrantes do Ways and Means 

e do Finance Committee, como Gephardt, Dole, Byrd, Bentsen, Rostenkowski, Danforth, 

Gibbons, Downey (D. New York), Wright, e 17 subconferências (subconferences) foram 

realizadas para discutir a questão. O foco de nosso trabalho é a subconferência n° 1, na qual 

seriam discutidas a Super 301 e a emenda de Gephardt, além de questões como AD/CVD, a 

Seção 201 e o TPA. 

Os trabalhos dos conferencistas iniciaram-se no dia 17 de fevereiro de 1988, com uma 

série de propostas conciliadoras. Integrantes do Ways and Means e do Finance Committee se 

encontravam separadamente, formulavam suas propostas e analisavam aquelas recebidas. Para 

organizar o trabalho, Rostenkowski sugeriu dividir as questões em duas fases. A estratégia era 

começar com questões menores para conseguir um início rápido na conferência (Schwab, 

1994:180). Março era o deadline para a Fase 1, na qual se discutiria questões específicas, como 

a seção 337 e a 232, além de tarifas para alguns setores. A Fase 2 concentraria os temas mais 

essenciais para este trabalho, como o TPA, a Seção 301, a Super 301 e a emenda de Gephardt, 

além da 201 e AD/CVD.  

No dia 23 de fevereiro, a proposta do Ways and Means para a Fase 1 chegou ao Senado, 

e nela previa-se a retirada de quase todas as questões controversas. “Senate trade and House 
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conferees late today agreed to drop a number of provisions objectionable to the Administration 

in the less controversial sections of the bill”, afirmou Farnswort (1988). O editorial do 

Washington Post do dia 25 de fevereiro declarava que “With one masterful stroke, Rep. Dan 

Rostenkowski had propelled the House-Senate negotiations on the trade bill to an unexpectedly 

fast and promising start. He has proposed to the Senate to drop all of the most inflammatory 

and protectionist sections of the part of the legislation now under discussion” (apud Schwab, 

1994:181)43.  

Bentsen e os demais senadores ficaram surpresos com a proposta44. No entanto, discuti-

la item por item não parecia ser uma solução viável, o que contribuiu para que os senadores a 

aceitassem. A este respeito o Washington Post declarou: 

“It is astounding. Congressional conferees on the trade bill have now pitched out a long list of 
flagrantly protectionist provisions that the two houses voted into it last year. Many of the worst 
and most inflammatory favors to special interests are gone. Disburdened of them, the bill 
suddenly begins to look less disreputable and a little more like a serious attempt to strengthen 
trade policy” (Schwab, 1994:169). 

Com as questões setoriais praticamente ignoradas em virtude da rápida condução dos 

assuntos da Fase 1, os interesses particulares se enfraqueceram, abrindo espaço para outras 

motivações. Em outras palavras, a lógica dos grupos de interesse parece ter se enfraquecido, ao 

contrário das idéias, que se fortaleciam como energia motivadora em detrimento do jogo 

partidário e da lógica da sobrevivência política. Isso porque discutir-se-ia princípios mais 

gerais da política comercial, portanto mais distantes dos interesses setoriais.  

O novo rumo nas negociações abafou muitas das críticas feitas à condução do processo 

legislativo, porém a administração manteve suas ameaças, baseada no poder de veto. Marlin 

Fitzwater (apud Farnsworth, 1988b), por exemplo, porta-voz da Casa Branca, afirmou: “We 

still have grave reservations about several of the provisions, including plant closing, Toshiba, 

Presidential authority and some of the mandatory retaliatory provisions”. 

A Fase 2 não se desenvolveu com a mesma velocidade que a Fase 1, não apenas porque 

suas questões eram mais substanciais, mas também porque havia contradições conceituais, pois 

não se sabia ao certo se as propostas eram mais próximas do protecionismo, do livre-comércio, 

ou das noções de strategic trade ou fair-trade. As negociações começaram no dia 10 de março, 

com propostas para a 201, o TAA e o TPA que geraram intensos debates entre os 

                                                 
43 Paralelo a isso, o presidente Reagan resolvera utilizar a Seção 301 da lei de 1984 contra o Japão (Farnswort, 1988), dando 
um novo vigor às dinâmicas da Conferência. 
44 Segundo Schwab, “the House offer was of a type normally considered at the close of a conference, not the start, when 
extraneous material and leftover controversies are occasionally tossed overboard in the rush of waning hours” (Schwab, 
1994:181) 
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conferencistas. Respeitando os limites deste trabalho, vamos nos concentrar apenas nas 

discussões sobre a Seção 301. 

O Finance Committee foi o primeiro a elaborar uma proposta sobre o assunto, e nela 

não havia nenhuma concessão: a Seção 301 deveria ser mantida exatamente como estava no S. 

1420, enfatizando então a Super 301 em detrimento da emenda de Gephardt, pois esta contava 

com um maior número de adeptos. Além disso, o mecanismo deveria ter iniciação automática e 

o lema “mandatory but not compulsory” deveria ser mantido (Schwab, 1994:187). Em outras 

palavras, na discussão entre a emenda de Gephardt e a Super 301, o Senado não estava disposto 

a ceder.  

O Ways and Means não recebeu bem a oferta do Senado. No dia 22 de março seus 

integrantes concluíram uma contraproposta e a enviaram para os representantes do Finance 

Committee. Uma parte da proposta dos senadores para a Seção 301 (como o papel do 

presidente no processo e a iniciação automática) foi rejeitada. Caso o Finance Committee 

aceitasse essas reivindicações, o Ways and Means estaria disposto a aceitar a Super 301 como 

substituto da emenda de Gephardt (Schwab, 1994:190). O impasse persistiu e ficou para ser 

resolvido na conferência. Além disso, os deputados aceitaram as propostas de AD/CVD, o que 

contribuiu para uma resposta positiva do Finance Committee, mesmo porque já não havia 

muito tempo para nenhuma discussão mais aprofundada45.  

Esses assuntos seriam agora discutidos pelos conferencistas. No dia 29 de março, com 

todos eles reunidos, começaram os debates que definiram as novas diretrizes da política 

comercial norte-americana. As questões relacionadas ao TAA e AD/CVD já haviam sido 

encerradas, faltando apenas a 301. O Senado acabou cedendo na questão de iniciação 

automática (Schwab, 1994:192), mas não abriu mão da Super 301 e de alguns pontos da Seção 

201. Tanto a administração quanto os deputados ficaram insatisfeitos com a proposta feita 

pelos senadores.  

“Through the day’s proceedings, the congressmen had grown increasingly adamant that it was 
long past time for the Senate to make big concessions to the administration on Section 201 and 
301 provisions; after all, they reasoned, the House had already done so on AD/CVD matters” 
(Schwab, 1994:192).  

                                                 
45 Esta contraproposta do Ways and Means veio com um recado: “[Rostenkowski ] anticipated the meeting would last the 
balance of the week and into the evening until the conference was completed. The House had begun to draw the parameters for 
the endgame. There would be no further written House offers, and any Senate responses from that point on would be presented 
at the formal meeting. For both sides it also meant starting to isolate those fundamental issues hey wanted to defer until the 
closing hours”. (Schwab, 1994:190). 
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O deadline da conferência era 31 de março, um dia antes do recesso de Páscoa, porém o 

impasse quanto à adoção da Super 301 ou a emenda de Gephardt continuou, numa série de 

ofertas e contra-ofertas. Enquanto todos os outros assuntos já estavam encerrados, este 

continuava na pauta e deixado para ser resolvido na última hora. Moynihan (D. New York) 

considerava forte demais o fato de a Super 301 “apontar para países”. Danforth acreditava que 

focar em países específicos era de extrema importância para atingir resultados práticos. 

Bentsen se alinhava a Danforth, citando o Japão como exemplo. Para Yeutter, representante da 

administração, era preciso alterar o texto no qual os países-alvo eram chamados de “bad 

actors” para “bad actions”, e eliminar a inicialização automática da Super 301 (Schwab, 

1994:194). 

Após esse impasse, nada de substancial foi feito, mesmo porque não havia condições 

para isso. Para solucionar o problema, Bentsen e Rostwnkowski começaram a trabalhar em um 

novo documento que conciliasse essas diferentes posições e fosse portanto passível de 

aprovação. Além de várias outras decisões delicadas, ficou decidido que a Super 301 seria 

adotada em detrimento da emenda de Gephardt; de outro lado, solucionaram o problema do 

início das investigações atribuindo essa função ao USTR46. Gephardt considerou o acordo 

insuficiente; para Frenzel, ele era protecionista. Assim, apenas 1047 dos 14 membros do Ways 

and Means assinaram o documento, ao contrário do Finance Committee, onde houve consenso. 

Segundo Schwab (1994:198), “the members voice voted their approval without dissent and 

broke into a round of applause. A feel have preferred to see more in the deal; several would 

have liked to see less. All nine Senate conferees agreed to sign the report”. Faltava agora 

apenas a assinatura do presidente para que a Super 301 entrasse em vigor. 

Enquanto isso, as demais subconferências trabalhavam em outros assuntos polêmicos. 

Muitos deles foram ignorados para evitar o veto presidencial. A Casa Branca chegou a 

reconhecer os esforços dos congressitas (Farnsworth, 1988b), mas com o recesso de Páscoa a 

administração teve mais tempo para repensar suas posições. Duas questões ganharam destaque: 

plant closing e a emenda de Bryant. Após debates acalorados, ficou decidido que plant closing 

permaneceria no documento. Assim, a Casa Branca declarou que vetaria o documento 

(Schwab, 1994:208). 

                                                 
46 Com essa medida, buscava-se conciliar a proposta de muitos congressistas, que queriam que os Comitês tivessem o dever 
legal de iniciar as investigações (proposta que era considerada perigosa pelo Executivo, pois traria consigo uma onda 
protecionista), e do Executivo, que queria manter em seu domínio a iniciação de investigação (para os congressistas, ele 
utilizaria as questões de comércio como instrumento de política externa). 
47 Rostenkowski, Gibbons, Downey, Pease, Russo, Gurini, Matsui, Duncan, Archer e Jact. 
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Note-se que a Super 301 não era mais questionada, pois tanto a administração como o 

Congresso consideravam favorável a conclusão desse assunto. Embora esta questão fosse 

bipartidária, as demais que estavam em jogo não fugiram ao jogo partidário e levaram o 

presidente a vetar o documento. Antes disso, os deputados o haviam aprovado, com 312 votos 

a favor e 107 contra (68 republicanos votaram a favor e todos os democratas também, com 

exceção de Gephardt e Mrazek [D-NY]). Os senadores também o aprovaram, com 63 votos a 

favor e 36 contra (todos os democratas mais onze republicanos votaram a favor). Embora fraca 

devido ao apoio relativamente grande oferecido pelos republicanos, percebe-se aqui a 

intensificação da lógica partidária.  

Quando o documento chegou à Casa Branca, e como já era esperado, ele foi vetado 

pelo presidente. Contudo, o veto veio com um mensagem conciliadora: “I urge prompt action 

on a second bill immediately after the Congress sustains my veto” (Schwab, 1994:215). Não 

houve nenhuma objeção quanto à Super 301. A solução encontrada pelos congressistas foi 

dividir o documento em duas partes, uma contendo os pontos considerados críticos pela 

administração e outra contendo o restante, incluindo a Super 301. Exceto isso, não houve 

nenhuma outra alteração no texto, tendo sido rapidamente aprovado no Senado e na Câmara. 

“A bill ushering in the broadest overhaul of trade policy in the postwar era is expected to 

become law today” (Farnsworth, 1988d), declarou o New York Times. No dia 23 de agosto de 

1988, o presidente assinou o documento, criando assim o “Omnibus Trade and 

Competitiveness Act of 1988”.  

3.4. A SEÇÃO 301 E A SUPER 301 

Após intensos debates na Câmara, no Senado e na Administração, finalmente as 

propostas até então muitas vezes divergentes haviam se concentrado num único texto. 

Acreditava-se que tal esforço certamente teria um impacto significativo nas diretrizes de 

comércio dos Estados Unidos, embora muitos autores afirmassem que o documento em nada 

contribuiria para uma melhora substantiva da posição material do país (Arslanian, 1994; 

Svilenov, 1999). Por este motivo “the new Section 301 of the Omnibus Trade and 

Competitiveness Act of 1988 is probably the most criticized piece of U.S. foreign trade 

legislation since the Hawley-Smoot Tariff Act of 1930” (Hudec, 1990:113). A Tabela 1 resume 

bem todo o processo legislativo em torno da lei de 1988, seus principais impasses e soluções. 
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Tabela 1 – A evolução da Lei de 1988. Câmara, Senado, Conferência e versão final 
 
 

House Bill features Senate Bill features 
H.R. 3 (Introduced 
in Ways and 
Means) 

(1) Presidential negotiating authority: approval of fast 
track for 5 years. 
(2) Transfer of authority over Section 301 (unfair trade 
practices) cases and retaliation to USTR—rather than 
the President. Also, authority over Section 201 (escape 
clause), and 337 (intellectual property rights) transfers 
from President to USTR. 
(3) Section 301: mandatory action against agreement 
violation but otherwise up to President’s discretion. 
‘‘Special 301’’ allowed self-initiation on an annual 
basis of 301 cases against priority foreign countries 
who failed to protect intellectual property rights. 
(4) Gephardt bill: USTR required to retaliate against 
unfair trade practices; mandatory action against 
foreign countries to reduce their bilateral trade 
imbalance by 10% per year until 1991. 
(5) AD/CVD: extended to high-tech and agricultural 
goods from its traditional focus on steel and other 
heavy industries. 
(6) Bryant amendment: disclosure of foreign 
ownership in a US business to be reported to SEC. 

S1420 
(Introduced 
in Finance) 

(1) Presidential negotiating authority: possibility of 
withdrawal by Congress of President’s access to fast track. 
(2) Section 201: shift of earlier focus on protection to 
prevent injury, to assisting industry to adjust to import 
competition; mandatory funding of such adjustment. Less 
ability for president to deny ITC decision for protection; 
but set higher standard for industry in order to file under 
201. Expansion of TAA. 
(3) Section 301: severely reduced president’s discretion not 
to act in 301 cases. Expansion of scope of practices 
actionable under 301. Amend Section 301 to include 
‘‘mandatory but not compulsory’’ retaliation against 
unjustifiable or discriminatory foreign (e.g. Japan) 
practices. 
(4) Other issues: telecommunications trade opportunities; 
intellectual property rights protection; access to foreign 
technologies; auctioned quotas. 

Michel (R-IL) substitute for H.R.3 (#78) passed on 4/30/ 87, 290– 137. It 
excluded Gephardt (but adopted Rostenkowski’s alternative which was 
similar to Gephardt except for ‘‘surplus reduction’’ measures), Bryant, and 
‘‘Buy America’’ provision. Else same as above. 

S1420 passed (7/21/87), 71– 27 (#208) with addition of 34 (out of 160 
proposed) amendments. ‘‘Super 301’’ introduced: retaliation to target 
consistently protectionist countries. Amended S1420 close to original 
version above. 

Features of Conference Bill 
Rostenkowski (Chair, House Ways and Means) started by proposing to drop most protectionist sections, and Bentsen (Chair, Senate Finance) reciprocated the 
sentiment. The bill adopted in conference, still called H.R.3, was a less protectionist version of the above bills, but contained their activist and strategic 
elements. It dropped Gephardt but included a labor-backed plant closing provision which required employers to give 60 days notice of plant closings or 
layoffs. It passed 312–107 on 4/21/88 in the House (#66), and 63– 36 on 4/27/88 in the Senate (#110), and was sent to President Reagan. 
Final Omnibus Bill 
The bill was vetoed by President Reagan on 5/24/88, citing the plant closing provision. The House vote on the same day (#150) overrode the veto, but the 
Senate vote of 61–37 (#169) on 6/8/88 failed to override. A new bill in the House, H.R. 4848, similar to the vetoed bill but without the plant closing 
provision, was voted in 376– 45 by the House (#231) on 7/13/88, and 85– 11 (#288) by the Senate on 8/3/88. It was signed into law on 7/23/88. The plant 
closing provision made its way through the Senate and House as a separate bill (S2527) and became law in August 1988. 
USTR=US Trade Representative; AD/CVD=antidumping duty/countervailing duty; TAA=trade adjustment assistance; SEC=Securities and Exchange 
Commission. Sections 201 and 301 refer to same Sections of the Trade Act of 1974. 

(Bohara el al. 2005:100) 
 

 

A Seção 301 fora um dos focos principais do Ways and Means e do Finance 

Committee; para evitar emendas, como a de Gephardt, a Super 301 nasceu como uma medida 

alternativa. Foram várias as alterações trazidas pela Super 301 à Seção 301, como podemos ver 

na Tabela 2, e quatro delas merecem destaque. A primeira foi a realocação de funções quanto à 

implementação dos mecanismos da 301. O USTR, e não mais o presidente, passou a ser 

responsável pelas investigações de países estrangeiros. Cabia a este órgão a decisão de 

utilização ou não do dispositivo (Vide Bayard e Elliott, 1994:29).  



 

 

51 

 

 
Tabela 2 –  Evolução da Seção 301 

 
Law Presidential Authority Change from previous law 

Trade Expansion 
Act of 1962 
(section 252) 

Broad discretion to retaliate against “unjustifiable” agricultural 
barriers; limited authority to retaliate against other barriers 

 

Trade Act of 1974 
(section 301-302) 

Expanded discretionary authority to retaliate against 
unjustifiable and unreasonable foreign barriers, with no 
nonagricultural good 

Replaced section 22; extended coverage to services “associated with 
international trade”; authorized action against foreign export subsidies; 
required USTR to submit reports to Congress every six months. 

Trade Agreement 
Act of 1979 
(sections 301-306) 

Specified that president should use authority to enforce trade 
agreements 

Clarified applicability of statute to service “whether or not associated with 
specific products”; established more detailed procedures for investigations, 
including time deadlines for actions; required consultations with foreign 
trade partners and use of available dispute settlement procedures; allowed 
postponement of deadlines if dispute settlement ongoing.  

Trade and Tariff 
Act of 1984 
(section 301-307) 

Discretionary authority unchanged; but USTR now permitted 
to initiate investigations and recommend actions to the 
president 

Explicitly authorized retaliation in the services sector; explicitly included for 
the first time coverage of intellectual and direct foreign investment; section 
181 required submission to Congress of National Trade Estimate Report. 

Omnibus Trade 
and 
Competitiveness 
Act of 1988 
(sections 301-310) 

Authority to retaliate shifted from president to USTR, subject 
to specific presidential direction, if any; retaliation against 
unjustifiable practices made mandatory, but with many 
loopholes permitting considerable discretion 

Established super 301, requiring USTR in 1989 and 1990 to identify trade 
priorities, including designating “priority countries and practices” to be 
investigated under section 301; established “special” 301 to promote more 
aggressive assertion of intellectual property rights; established new deadlines 
for action in cases involving GATT disputes settlement or intellectual 
property 

Extraído de Bayard e Elliott, 1994:24. 

 

As interpretações dessa alteração parecem levar a um mesmo ponto: tratava-se de uma 

tentativa de pôr fim à utilização do comércio como instrumento de pressão para atingir 

objetivos de política externa considerados relevantes48. Segundo Bello e Holmer (1990:50-1), 

por exemplo, “the motive behind the transfer of this authority to USTR was to increase the 

USTR’s importance and power and thus reduce the likelihood trade benefits for foreigners 

being exchanged for nontrade benefits”. Já Arslanian (1994:84) afirmava que essa alteração 

visava “aumentar a responsabilidade do USTR nos processos de utilização da 301, evitando-

se, com isso, o envolvimento de considerações de natureza mais ampla [...] como política 

externa, segurança nacional e políticas domésticas”. 

A segunda alteração que merece destaque se refere à capacidade mandatória conferida 

ao USTR. Quer isso dizer que, constatada a violação de direitos norte-americanos com práticas 

desleais de comércio, o USTR passaria a deter capacidade mandatória para agir. Este era um 

dos pontos defendidos por Danforth (apud Bello e Holmer, 1990:58), que chegou a afirmar em 

um hearing que “unless we at least sometimes actually enforce the law, there is no credibility 

[...] I think that if you never retaliate, I think that if the referee never blows the whistle on a 

                                                 
48 Vale ressaltar que havia dúvidas quanto a esta interpretação. “What is the impact of this transfer likely to be? Congress made 
an important symbolic statement in insisting upon the transfer of authority despite the administration’s strong and repeated 
objections. […] However, the change is unlikely to be particularly significant. The trade representative still serves at the 
pleasure of the president, and therefore is unlikely to take actions of which the president disapproves. The only question – 
which will be answered in time with experience under the new Section 301 – is whether there may occasionally be cases in 
which the president may permit the trade representative to take actions that he himself would not take” (Bello e Holmer, 
1990:57). 
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foul, there is no way to stop fouls”49. Atribuindo essa capacidade ao USTR, os Estados Unidos 

passaram a definir o que é correto e o que é incorreto em assuntos de comércio, podendo 

determinar “supostamente à luz de acordo de comércio ou do GATT, uma prática como 

‘insustentável’, e, portanto, sujeita a uma ação final mandatória pelo USTR, antes mesmo de 

emitido parecer final por aqueles instrumentos legais internacionais” (Arslanian, 1994:85). 

Assim, esperava-se coibir práticas desleais de comércio que impactavam a balança comercial50. 

A terceira alteração se refere à inclusão de assuntos como direitos trabalhistas e 

oportunidades de mercados no critério de práticas desleais de comércio. Desta maneira, estes 

temas, que até então eram considerados independentes das questões comerciais, passam a ser 

considerados como questões diretamente vinculadas a elas. Para Bello e Holmer (1990:75), 

embora estas questões estivessem implícitas no arcabouço da Seção 301, antes mesmo da lei de 

1988, a inclusão literal destas práticas no texto da nova lei poderia “increase the pressure on 

the trade representative formally to find such practices to be unfair and take action in 

response”. Além disso, segundo Arslanian (1994:86), “a nova legislação passou a atribuir ao 

Executivo poder discricionário quase ilimitado para identificar uma prática como sendo não-

razoável ou discriminatória, e , portanto, acionável do ponto de vista da seção 301”. 

A quarta alteração que merece destaque se refere aos procedimentos necessários para a 

implementação da 301. Buscava-se agilizar o mecanismo, evitando burocracias desnecessárias 

que poderiam torná-lo inviável. Assim, “a seção 302(b) [...] determina que, em um prazo 

máximo de 21 dias após a data de identificação das ‘práticas e países prioritários’, o USTR 

deverá iniciar investigações para todos aqueles casos” (Arslanian, 1994:87).  

Além dessas quatro alterações, houve outras: o mecanismo passou a ser mais 

consistente, dificultando demandas para o término do dispositivo; o USTR tinha obrigação de 

elaborar uma espécie de “lista negra” anual avaliando os países praticantes de comércio 

desleal, destacando as barreiras que impediam a entrada americana, e um ranking das barreiras 

prioritárias51, entre outras (Vide Arslanian, 1994). Segundo Bello e Holmer,  

                                                 
49 O senador George J. Mitchell (D-Maine) (apud  Bello e Holmer, 1990:58), da mesma forma, afirmava que “the history of 
administration after administration of both parties refusing to implement the law. Instead, this president and these 
predecessors have used the wide discretion provided in the law to deny or to delay taking action sometimes for close to a 
decade. […] But it is this very discretion which has led to the disastrous record of enforcement under Section 301”. 
50 “What is the significance of the mandatory retaliation provisions likely to be? Proponents of mandatory retaliation hope that 
the establishment of a statutory mandate will enhance the credibility of the threat of retaliation under Section 301, and thereby 
increase the administration’s negotiations leverage and the prospects for favorable, trade-liberalizing resolutions of trade 
disputes. They also hope that the existence of the mandate will have a chilling effect on the establishment of new trade barriers 
by U.S. trading partners” (Bello e Holmer, 1990:58) 
51 “A Lei Abrangente determinou que, a partir de 1990, os Relatórios sobre Barreiras Comerciais deveriam incluir uma 
revisão das estimativas de ganhos potenciais, em caso de eliminação das ‘práticas prioritárias’ nos ‘países prioritários’, o 
que vem, na prática, significar que, na avaliação do Relatório, a retirada ou não de um país da classificação prioritária está, 
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“Perhaps the greatest domestic significance of the 1988 Trade Act amendments to Section 301 
lies largely outside the Section 301 program itself. The enactment of these changes was a 
catharsis for the Congress’s ‘festering frustration’ with the way past and present 
administrations had conducted trade policy. It also enabled congressmen to take (and report to 
constituents) some coherent action in response to the United States trade deficit situation. And 
finally, it permitted many who generally support freer trade to continue to do so. As members of 
both parties had noted, the consensus in the United States for free trade is more likely to be 
preserved when the public is confident that the government is ‘taking regular, swift, and tough 
action’ against unfair trade practices abroad” (Bello e Holmer, 1990:89). 

De acordo com Bayard e Elliott (1994), tais disposições na legislação norte-americana 

podem ser consideradas medidas unilaterais porque: 1) os Estados Unidos definem o que pode 

ser considerado prática ilegal de comércio (unfair trade); e 2) fazem pressão para que seus 

parceiros liberalizem suas economias sem fazer nenhum tipo de concessão. Segundo Bayard, o 

sentimento de unfairness no acesso aos mercados, em alguns setores da economia norte-

americana, pressionou o governo do país a exigir a abertura de mercados bloqueados. Caso os 

parceiros comerciais dos Estados Unidos se recusassem a garantir reciprocidade no acesso a 

seus mercados, os Estados Unidos retaliariam (Bayard, 1994:2). O governo norte-americano 

afirmava retoricamente que tal prática seria uma forma de manter a liberalização do comércio 

mundial, enquanto governos estrangeiros acreditavam que se tratava de prática perigosa, uma 

vez que se distanciava do multilateralismo. 

A inovação nas leis de comércio dos Estados Unidos demonstra, se compararmos com o 

imediato pós-guerra, uma transição importante nas idéias que embasavam os princípios de 

comércio daquele país. Em outras palavras, com a implementação da Super 301, a posição 

adotada pelos Estados Unidos no que se refere à política comercial sofreu uma mudança 

importante, dando margem ao que ficou conhecido como “agressive unilateralism”. O país 

começou a exigir com veemência que seus parceiros comerciais eliminassem barreiras às suas 

exportações, através da utilização de ameaças de retaliação, baseado na Seção 301, Special 301 

e Super 301 da lei comercial norte-americana. 

 

                                                                                                                                                           
em boa medida, condicionada ao desempenho das exportações e/ou dos ‘ganhos potenciais’ norte-americanos, 
independentemente de circunstâncias de mercado, condições de preços, competitividade etc.” (Arslanian, 1994:96). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A condição material norte-americana, aliada à deterioração econômica daquele país, 

serviu como ponto de partida para o processo que culminou na elaboração da lei de 1988. Uma 

vez potencializadas pela condição material, as idéias ganham relevância e funcionam como 

ponte ligando a situação material presente à situação futura esperada. A principal caixa de 

ressonância dessas idéias é o Congresso, principalmente os comitês Ways and Means na 

Câmara e Finance Committee no Senado. São eles que discutem as idéias formuladas e 

estudam os melhores meios para concretizá-las através de mecanismos institucionais. Ao 

compreendermos a interação entre as idéias e as instituições, bem como sua influência no 

processo de elaboração do Omnibus Trade and Competitive Act, de 1988, acreditamos estar 

contribuindo para o entendimento do processo de formulação de política comercial 

internacional dos EUA, com destaque para as ações unilaterais de comércio norte-americanas.  

Basicamente, o processo de formulação da lei de 1988 se divide em três etapas. A 

primeira delas se concentra nas involuções da condição material, proporcionada quer por 

motivos endógenos, quer por motivos exógenos. Na década de 1980, as forças que afetaram a 

economia norte-americana estavam diretamente relacionadas com a ascensão de novos pólos 

de exportação, principalmente os NICs, além do Brasil, Índia e Japão. Estes causavam o que se 

chamava de desindustrialização da economia norte-americana, reestruturando o mercado de 

trabalho, acirrando a competitividade e contribuindo para o déficit gêmeo. Os contenciosos 

farmacêuticos (Cepaluni, 2006) e de semicondutores (Bhagwati, 1990) são exemplos disso.  

A interpretação da situação material, bem como a formulação de soluções para atingir 

uma nova posição futura constituem a segunda etapa do processo. A balança comercial passou 

a ser a principal forma de visualizar a deterioração econômica norte-americana, pois através 

dela era possível avaliar quanto a economia do país estava perdendo. Embora hoje se saiba que 

a relação entre essas variáveis não é tão evidente, na época em questão ela era largamente 

aceita como válida. Segundo Svilenov (1999:48),  

“In spite of the use by the politicians of the trade deficit as an argument for attacking Japan 
under super-301 provision, the trade deficit is not determined by the microeconomics of trade 
policy. It is a reflection of underlying macroeconomic factors, specifically investment flows. And 
these flows are determined by the national rates of savings and investment. Trade policy can 
only slightly affect these flows.” 

Desta forma, a principal idéia formulada no período foi a necessidade de se adotar 

medidas agressivas contra práticas ilegais de comércio que afetavam diretamente o déficit 

comercial norte-americano, entendidas como razão principal da situação econômica declinante 
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enfrentada pelo país. Estas idéias heterodoxas, ou novas idéias, foram potencializadas quando 

as idéias ortodoxas não foram mais capazes de atingir os fins esperados. No caso em questão, a 

transição para o unilateralismo agressivo tinha como principais objetivos criar uma ferramenta 

capaz de aliviar o déficit, eliminar barreiras que restringiam a competitividade norte-americana 

e diminuir o desemprego do país. No entanto, tal estratégia trouxe consigo o risco de conflitos 

comerciais, que teriam um impacto negativo no comércio internacional, gerando assim efeito 

inverso ao esperado. 

A terceira etapa, diretamente relacionada com a primeira, refere-se à materialização 

dessas percepções em mecanismos institucionais. No Congresso, duas propostas dividiam as 

atenções. Embora extremamente polêmica e agressiva, a emenda de Gephardt foi a solução 

encontrada de forma não consensual pela Câmara. Sabia-se que o presidente vetaria a proposta. 

A Super 301 fora criação do Senado, e embora identificasse os mesmos fenômenos que a 

emenda de Gephardt como força motivadora, era considerada mais razoável, razão pela qual 

ganhou o debate na conferência. Em suma, discutia-se a forma do texto, não as razões que o 

ratificariam, nem mesmo a eficiência que tais medidas teriam na solução do problema inicial, 

ou seja, a condição material52. Por este motivo, Bayard e Elliott (1994:313) afirmam: “the 1988 

super 301 legislation was reasonably effective in achieving congressional objectives but was 

actually no more likely to produce results than regular section 301, as implemented since 

September 1985” (Bayard e Elliott, 1994:313). Em suma, o resultado prático parecia ser 

questão secundária.  

A figura a seguir nos ajuda a visualizar as três etapas mencionadas acima: 

                                                 
52 O Anexo 12 é um exemplo. Nele vemos o pequeno impacto prático que a Super 301 teve na melhoria da condição material 
norte-americana. “The result of the U.S. actions under super 301 since 1989 do not seem to have been successful in resolving 
the issues of bilateral trade deficit. And, from economic point of view, this is not surprising. Blaming bilateral deficits 
exclusively on differences in trade policy to some extent contradicts these movement of investment flows” (Svilenov, 1999:48).  
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Figura 1 - Etapas da formulação da Super 301 

 

 
 

É evidente que a divisão do processo em três etapas não é tão nítida, já que os 

elementos principais de cada etapa se interpenetram, sendo muitas vezes difícil entender a qual 

etapa um determinado acontecimento pertence. Na primeira delas, por exemplo, a própria 

interpretação da condição material é influenciada pelas idéias. Além disso, às vezes pode-se 

entender as perdas materiais como garantia de ganhos em outra esferas. Na década de 1960, 

por exemplo, os Estados Unidos arcavam com custos para a manutenção da Aliança Atlântica. 

Embora se tratassem de custos comerciais, o ganho era revertido em segurança (Vigevani et al. 

2006; Gilpin, 2000).  

Outro ponto importante que merece destaque é que a segunda etapa nem sempre é tão 

clara, podendo até mesmo gerar confusão conceitual e desviar a atenção do analista. Na 

formulação da lei de 1988, por exemplo, havia uma enorme confusão entre os conferencistas 

sobre até que ponto uma proposta poderia ser considerada parte da noção de fair trade sem 

invadir o campo conceitual do protecionismo puro e simples, e até que ponto ela se relacionava 

com o livre-comércio53. Bhagwati, importante teórico sobre política comercial, foi um dos que 

observou essa confusão, chegando a afirmar que: 

                                                 
53 O artigo de D. Nollen e Dennis P. Quinn, intitulado “Free Trade, fair trade, strategic trade, and protecionism in the 
U.S.Congress, 1987-88”, é bastante ilustrativo para compreender melhor estas diferentes percepções de comércio. 
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“the bill as it now stands is largely free from overt forms of protectionism. […] what worries me 
is that the bill still retains covert forms of protectionism which derive from excessive concerns 
over ‘free trade.’ Fair trade sounds sensible but translate too readily into protectionism” (New 
York Times, 1988).  

O projeto era taxado de defensor da noção de fair trade em certos momentos, 

protecionista em outros, e livre-cambista nos demais. Embora os qualificativos variassem, a 

intenção era a mesma: abrir unilateralmente os mercados para os produtos norte-americanos 

dos países que mantinham elevados saldos superavitários com os Estados Unidos, na tentativa 

de reverter a condição material do país. 

Outro ponto importante é que o Executivo parece não ser tão sensível à condição 

material quanto os congressistas. Esta tendência parece ter prevalecido desde o pós-Segunda 

Guerra até o final da década de 80; a própria criação do USTR, ainda na década de 60, foi em 

certa medida resultado dela (Vigevani et al., 2006). No caso em questão, Reagan sempre fora 

muito crítico com relação às discussões que ocorriam no Congresso. Entretanto, uma vez que a 

primeira e a segunda etapas estavam consolidadas, era extremamente complicado reverter o 

processo. Embora seja evidente que a Super 301 tenha sido fruto de pressões da Casa Branca, 

nem mesmo Reagan conseguiu impedir, por exemplo, a inclusão da emenda de Gephardt no H. 

R. 3, o que demonstra que, se não for irreversível, o processo só pode ser alterado com muita 

dificuldade.  

Com base nessas considerações, concluímos que, caso se queira compreender as etapas 

de transição da política comercial norte-americana e propor alterações, deve-se concentrar as 

atenções na primeira delas. Para isso, não basta a cobertura da mídia, pois ela costuma focar-se 

na segunda e terceira etapas, quando o processo dificilmente será alterado, embora ainda possa 

ser objeto de eventuais intervenções. Não obstante, buscar alterações nesta altura do processo, 

ao que tudo indica, parece ser algo mais custoso, e a probabilidade de sucesso é menor54.  

Hoje, aparentemente, observa-se algo parecido na economia norte-americana. Após a 

retomada da maioria democrata no Congresso, alguns analistas acreditam que se está entrando 

em um novo momento de transição da política comercial norte-americana. Segundo Fred 

Bergsten (apud Beattie, 2006), diretor do Institute for International Economics, “If you think of 

trade policy in cyclically-adjusted terms, the degree of protectionist sentiment we are sensing 

while unemployment is below 5 per cent could translate into something really quite serious if 

the economy slows down”. Charles Grassley (apud Beattie, 2006), líder do Finance Committee 

do Senado atual, afirmou: “I think there is a feeling of insecurity, particularly in 

                                                 
54 Cintra (2005) parece ter chegado a conclusão semelhante.  
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manufacturing, when jobs are lost overseas […] It is easy to demagogue it and let me assure 

you, they are demagoguing it”. Com base neste tipo de discurso, acreditamos que podemos 

assistir em breve a mais um processo de alteração na política comercial norte-americana. Resta 

saber qual a profundidade dessa mudança indicada pelas mutações na condição material e se 

esta se materializará em mecanismos institucionais após a formulação de idéias convincentes. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 - GDP Growth Rates in the Asian NICs and  
Major Third World Regions, 1960-1990 (percentage per year) 

 1960-70 1970-80 1980-90 
Asian NICs 
Hong Kong 10.0 9.2 7.1 
Singapore 8.8 8.3 6.4 
South Korea 8.6 9.6 9.7 
Taiwan 8.8 9.8 7.7 
Third World Regions 
East Asia and Pacific 5.9 6.7 7.6 
Latin America and Caribbean 5.3 5.4 1.7 
Middle East and North Africa n.a. 4.6 0.2 
South Asia 3.9 3.5 5.6 
Sub-Saharan Africa 4.2 3.6 1.7 

(Brohman, 1996) 

 
 

Anexo 2 - Share of Exports in GDP (percentage) 
 1960 1970 1980 1990 
Asian NICs 
Hong Kong 70.9 92.2 88.0 133.9 
Singapure 163.1 102.1 207.2 198.0 
South Korea 3.4 14.1 34.0 31.0 
Taiwan 10.5 25.2 47.8 48.4 
Third World Regions 
East Asia and Pacific 6.4 6.1 19.1 25.1 
Latin America and Caribbean 14.8 12.6 16.0 16.8 
Middle East and North Africa n.a. n.a. 42.2 31.5 
South Asia 6.8 5.4 7.7 9.3 
Sub-Saharan Africa 23.6 20.6 30.4 28.3 

(Brohman, 1996) 

 

 

Anexo 3 - Export Penetration of the Asian NICs  
and Third World Countries, 1965-1990 

 Share in World Exports Share in Third World Exports 
 1965 1980 1990 1965 1980 1990 
Total Exports 
Asian NICs 1.5 3.8 6.7 6.0 13.3 33.9 
New Southeast Asian 
NICs * 

1.5 2.2 2.4 6.2 7.8 12.4 

Total Asian NICs ** 3.0 6.0 9.1 12.2 22.1 46.3 
All Third World 24.2 28.7 19.8 100.0 100.0 100.0 
Export of Manufactures 
Asian NICs 1.5 5.3 7.9 13.2 44.9 61.5 
New Southeast Asian 
NICs * 

0.1 0.4 1.5 1.1 3.8 12.0 

Total Asian NICs ** 1.6 5.7 9.4 14.3 48.7 73.5 
All Third World 11.1 11.8 12.9 100.0 100.0 100.0 

* New Southeast Asian NICs are Indonesia, Malaysia, and Thailand. 
** Total Asian NICs are the original Asian NICs (Hong Kong, Singapore, South Korea, 
Taiwan) and the New Southeast Asian NICs. 
(Brohman, 1996) 
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Anexo 4 - Leading Exporters of Manufactures, 1973-1990 
(percentage share of world) 

 1973 1980 1990 
Germany 17.0 14.8 14.5 
United States 12.6 13.0 11.9 
Japan 10.0 11.2 11.2 
France 7.3 7.4 6.6 
Great Britain 7.0 7.4 6.0 
Hong Kong 1.3 1.6 3.1 
Singapore 0.5 0.7 1.5 
South Korea 0.8 1.4 2.5 
Taiwan 1.1 1.6 2.5 
Total Asian NICs 3.7 5.3 9.6 

(Brohman, 1996) 

 

 

Anexo 5 - Percentage Distribution of NIC Exports to the United States of Selected 
Product Groups, 1966 and 1986 

 Hong Kong South Korea Taiwan Singapore 

Product Group 1966 1986 1966 1986 1966 1986 1966 1986 

Traditional 67.9 62.2 56.5 52.7 44.6 49.1 73.6 13.9 

R&D intensive (general) 9.8 23.8 2.0 19.2 15.8 22.3 0.0 58.2 

R&D intensive (more-
sophisticateds) 

17.5 29.5 3.9 29.6 20.3 29.2 0.2 78.1 

Note: Among the product groups, traditional represents low-range goods made using cheap, unskilled labor with 
little research and development; R&D intensive (general) represents mid-range goods made using semiskilled labor 
and globally generalized research and development procedures; and R&D intensive (more sophisticateds) 
represents high-range goods made using highly skilled labor, technologically sophisticated production processes, 
and specialized research and development procedures that have not been globally generalized. 
(Brohman, 1996) 

 

Anexo 6 - Government consumption expenditures  
and gross investment by tipe (billions of dollars) 
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Gráfico elaborado pelo autor, a partir dos dados extraídos de 
Council of Economic Advisors, 2002 (b18) 

 



 

 

68 

 

 

Anexo 7 - Taxa de juros norte-americana  

 
 

 

Anexo 8 - U.S. international trade in services on BOP basis  
(billions of dollars – Export/Import) 
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Gráfico elaborado pelo autor, a partir dos dados extraídos de 
Council of economic advisors, 2002 (b104) 

 

 

Anexo 9 – (Esquerda) Foreign exchange rates, 1970-96. Currency units  
per U.S dollar – Japan (YEN).  Gráfico 6 – (Direita) Foreign exchange rates,  

1970-96. Currency units per U.S dollar – Germany (Mark) 
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Gráfico elaborado pelo autor, a partir dos dados extraídos de Council of economic advisors, 2002 (b108) 
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Anexo 10 - Civilian unemployment rate, major industrial countries,  
1970-96 (Civilian unemployment rate (percent) 
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Anexo 11 - Desemprego nos Estados Unidos (mil) 
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Gráfico elaborado pelo autor, a partir dos dados extraídos de Council of 
economic advisors, 2002 (b33) 
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Anexo 12 – Resultados práticos da Super 301 

 
Case Outcome of 

negotiation 
Estimated annual 
increase in 
exports 

Assessment Comments 

Japanese 
supercomputers 

Agreement 
reached 

Less then $100 
million 

Objectives 
advanced but not 
fully achieved 

US exports increased but results appear to be 
managed by Japanese government; not clear that 
public market was liberalized 

Japanese 
satellites 

Agreement 
reached 

$150 million Objectives largely 
achieved 

 

Japanese wood 
products 

Agreement 
reached  

$750 million Objectives largely 
achieved 

Assessment assumes tariff cuts promised in Uruguay 
Round, ratified and implemented 

Brazil import 
licensing 

Agreement 
reached 

$100 million* Objectives largely 
reached, but… 

Outcomes primarily due to new government, 
adoption of new economic program under pressure 
from international financial institutions, not 301 

India 
investment 

No 
agreement 

$0 Failure Hints from India of possible compromise apparently 
not pursued 

Indian 
insurances 

No 
agreement 

$0 Failure  

Korea Agreement 
reached 

Little or none** Nominal success 
only 

Although commitments carried out on paper, 
continuing bureaucratic red tape prevented 
significant liberalization 

Taiwan Taiwanse 
plan 
accepted, no 
formal 
agreement 

$100 million to 
$500 million 

Some objectives 
largely achieved 

Tariff reductions mostly implemented as promised; 
reduction of trade surplus targets; however, 
adjustment more likely due to appreciation on the 
new Taiwan dollar and political manipulation than to 
liberalization.  

Extraído de Bayard e Elliott, 1994:43 


