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A partir da década de 1970, diversas transformações ocorridas no cenário internacional 
trouxeram à baila a discussão de uma nova agenda no âmbito das organizações internacionais, 
até então restrita às questões de segurança, ditame imposto pela Guerra Fria. Temas como 
comércio, meio ambiente e direitos humanos assumiram relevância na pauta multilateral e 
novos atores, como Organizações Não-Governamentais (ONGs), passaram a integrar os 
debates.  
 
A ampliação dos espaços de interação e de possível cooperação entre os players tornou a 
realidade internacional um palco de crescente interdependência, com implicações diretas sobre 
o poder do Estado, que viu sua autonomia decisória restringida em face dos constrangimentos 
decorrentes da formação de novos regimes internacionais.  
 
A partir do momento em que o leque de decisões no plano externo se alargou e passou a 
repercutir de forma diversa sobre a vasta gama de atores domésticos, duas foram as 
conseqüências que merecem destaque. Em primeiro lugar, o debate de temas internacionais 
passou a fazer parte da agenda doméstica. Em segundo lugar, estes atores começaram a 
demandar transparência e participação no processo de formulação e implementação da política 
externa, a fim de influenciar seus rumos.  
 
No Brasil, os efeitos deste movimento repercutiram de forma tardia, o que não impediu o país 
de se adaptar à nova realidade. É justamente neste contexto que se torna possível e 
necessária a participação da sociedade brasileira nesta dinâmica, mais especificamente, do 
empresariado brasileiro nas negociações internacionais de comércio.  
 
Como a abertura da economia brasileira é fato recente, o conhecimento acerca dos obstáculos 
e oportunidades que as negociações envolvem é ainda incipiente no setor privado. Além disso, 
o mercado de trabalho carece de especialistas na área e, segundo artigo de Sérgio 
Suchodolski, a diplomacia empresarial tem-se firmado como um nicho de atuação cobiçado, 
tendo, inclusive, atraído profissionais de diversas formações.  
 
Outra observação relevante é a constatação de que, historicamente, a diplomacia brasileira foi 
exercida exclusivamente pelo Estado e administrada de forma insulada, pois era considerada 
como um serviço especializado, cujo conteúdo estava vinculado à defesa do interesse nacional, 
envolvendo estratégias que, por sua natureza, demandavam confidencialidade de informações 
e um rápido processo de decisão.  
 
Apesar de hoje existir uma maior "porosidade" no processo de formulação da política externa, 
ainda são frágeis os mecanismos institucionalizados de participação da sociedade nessas 
decisões. Os espaços de interação em questões comerciais, por exemplo, são resultado de um 
esforço contínuo dos empresários para garantir que os canais de diálogo funcionem, 
principalmente quando a agenda de política externa é pouco pragmática nesta área.  
 
A Coalizão Empresarial Brasileira, que nasceu de movimentos informais do empresariado para 
articulação de posições durante as negociações para formação da Área de Livre Comércio das 
Américas, tem-se consolidado como entidade de representação legítima sobre temas de 
comércio internacional. A entidade completou 10 anos de existência em 2006, com um 
histórico de muita atividade a fim de garantir que os interesses do setor privado sejam 
efetivamente considerados quando da tomada de decisão por parte do governo brasileiro. É, 
sem dúvida, um trabalho incessante no sentido de manter as portas abertas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 fev. 2007. Internacional, p. A11. 
 


