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                                                  RESUMO 
 

 

Este trabalho examina a câmara de negociações agrícolas internacionais durante o 

período de 2003 a 2008, investiga sua pertinência enquanto arranjo institucional, suas 

agendas e engrenagens no âmbito das negociações internacionais no interior do MAPA. 

Mostra o contexto do surgimento e funcionamento das câmaras setoriais no Brasil e 

como cada governo geriu estas arenas, em seguida, verifica os principais atores 

envolvidos na relação com o Estado e por fim, o histórico da câmara, seu escopo no 

âmbito das negociações agrícolas e relacionamento com os grupos de interesses. Os 

resultados caminham no sentido de confirmação da hipótese do trabalho, de que a 

câmara de negociações agrícolas internacionais é um fórum de caráter meso-

corporativista com forte atuação de grupos de interesses do setor do agronegócio junto 

ao Estado, que agem por meios incrementos de relações, junto com outros ministérios 

para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. 

 

Palavras-chave: Corporativismo. Neo-corporativismo. Meso-corporativismo. Grupos 

de interesse. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

This work examines the camera of international agricultural negotiations during the 

period from 2003 to 2008, and investigates his relevance while institutional 

arrangement, his diaries and gears in the context of the international negotiations in the 

interior of the MAPA. Show the context of the appearance and functioning of the partial 

cameras in Brazil and as each government managed these arenas, next, it checks the 

main actors wrapped in the relation with the State and for end, the historical of the 

camera, his aim in the context of the agricultural negotiations and relationship with the 

groups of interests. The results walk in the direction of confirmation of the hypothesis 

of the work, of which the camera of international agricultural negotiations is a forum of 

character meso-corporativista with strong acting of groups of interests of the sector of 

the agrobusiness near the State, which act for half relations growth, together with other 

ministries for the development of the Brazilian agrobusiness. 

 

 

Keywords: Corporativism. Neo-corporativism. Meso-corporativism. Groups of 
interests. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

        Têm sido constantes, os estudos na arena acadêmica nos últimos anos, sobre a 

temática do agronegócio e as políticas públicas que dela se originaram muito pelo fato 

dos avanços econômicos obtidos pelo país nas últimas décadas, mas ainda persistem 

lacunas a serem preenchidas no sentido de colaborar no avanço da pesquisa científica 

nesta área que é de fundamental importância na economia do Brasil. 

         As arenas setoriais obtiveram grande projeção no país para resolução de 

problemas setoriais tanto na política industrial quanto na política econômica, o que 

gerou bastantes artigos que analisaram seu caráter corporativista, neo-corporativista ou 

meso-corporativista de atuação.  

         A literatura neo-corporativista há muito tempo tem colaborado para o 

entendimento destas arenas de negociação, e tem servido para o avanço científico na 

área de políticas públicas setoriais; o estudo sobre a relação entre Estado, Capital, 

Trabalho, ganha outro expoente que é a atuação dos grupos de interesse organizados. 

        Logo, o presente trabalho analisa a Câmara de Negociações Agrícolas 

Internacionais verificando seu histórico de criação, sua agenda, avanços e entraves 

desde a instalação dentro da engrenagem institucional do MAPA. Diante do exposto, 

pergunta-se: O que diferencia a câmara de negociações agrícolas internacionais das 

arenas de negociação do corporativismo tradicional? 

            Ao responder esta pergunta, os resultados caminham para a hipótese deste 

trabalho, de que a câmara de negociações agrícolas internacionais é um fórum neo-

corporativista de caráter meso e com forte atuação de grupos de interesses do setor do 

agronegócio junto ao Estado, que agem por meios incrementos de relações, junto com 

outros ministérios para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. 

             O capítulo 1, tem como objetivo, observar o arcabouço teórico sobre os 

conceitos de corporativismo e neo-corporativismo que serão utilizados na análise do 

trabalho e verificando quais foram suas características, vantagens e seus pontos fracos 

em relação a políticas setoriais. 

               No capítulo 2, pretende-se verificar o papel do MAPA, o histórico das câmaras 

setoriais no Brasil e a posição de cada governo em relação a estas. O capítulo 3 mostra 

os principais atores, tanto do setor privado, quanto do setor público, que  colaboram 

para troca, abastecimento e checagem de informações advindas do setor do agronegócio 

com o Ministério.  
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     Na sequência, o capítulo 4 pretende-se analisar o histórico de regulamentação, 

acordos e o ínterim na política de negociações internacionais no período de instalação 

da e câmara de negociações agrícolas internacionais.    

       Por fim, no último capítulo, indicaremos os resultados da pesquisa, ratificando que 

para a realização do estudo, as técnicas de pesquisa utilizadas foram as pesquisas 

bibliográfica (artigos, dissertações, teses e livros) e documental (atas de reuniões, 

discursos, documentos oficiais).  
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CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

    O objetivo deste capítulo é trazer a luz algumas reflexões visitando alguns autores 

para o estudo e entendimento dos conceitos de corporativismo, neo-corporativismo e 

meso-corporativismo para o embasamento teórico deste trabalho sobre a câmara de 

negociações agrícolas internacionais.  

           Salientando a extensa literatura sobre estes temas iremos fazer recortes pontuais 

para compreensão dos termos acima e que contribuirão para o desenvolvimento deste 

trabalho que entende as câmaras setoriais como fórum de negociações com enfoque 

meso-corporativista. 

           Ademais, será analisado o estado da arte sobre as questões das arenas de 

negociações na Europa no início da década de 80, ao qual houve um intenso debate 

sobre os conceitos de Corporativismo e Neo-Corporativismo, pois foi um período de 

transição importante nas principais economias européias e que influenciou bastante o 

mundo, e em conseqüência o Brasil. 

            Os conceitos mencionados no primeiro parágrafo foram motivos de debates e 

extenso estudo, pela própria busca de uma definição concreta para os mesmos na 

literatura de Ciência Política, aqui iremos identificar os autores que, com muito 

cuidado, debruçaram-se intelectualmente para busca destas definições, o que faremos 

nos parágrafos a seguir com as perspectivas estruturalistas de Shimitter, Lehmbruch e 

Cawson que fundamentam este trabalho. 

                Philippe Schmitter está entre os principais teóricos do neo-corporativismo e 

reconhece diferenças sobre a natureza básica do conceito e por isso sugere que uma 

maneira de se evitar confusão seria classificá-los de "Corporativismo Societal" e 

'Corporativismo de Estado" e, trabalha com um conceito chamado de representação de 

interesses e/ou intermediação de interesses. A definição de corporativismo para o autor:  

 

Corporatism can be defined as a system of interest representation in which 

the constituent units are organised into a limited number of singular, 

compulsory noncompetitive, hierarchically ordered and functionally 

differentiated categories, recognised or licensed (if not created) by the state 

and granted a deliberate representational monopoly within their respective 

categories in exchange for observing certain controls on their selection of 

leaders and articulation of demands of supports (Schmitter, 1974, p. 13). 



16 
 

         Schmitter (1979:7-52) trabalha com os conceitos de "corporativismo societal" 

(neo-corporativismo) e "corporativismo de Estado” (corporativismo), o primeiro 

conceito indicando critérios de articulação e intermediação de interesses cujos atores 

(trabalhadores e patronato) possuem relativa autonomia em discussões com o Estado 

referente as suas reivindicações. 

           O segundo conceito é o contrário, no corporativismo estatal, estes atores, não 

possuem tanta autonomia vide o papel centralizador do Estado, no que diz respeito aos 

setores de capital e trabalho. Classificando assim, o primeiro conceito como aqueles 

presentes em países democráticos e de "welfare state", como por exemplo, no inicio dos 

anos 80, citando os países da Escandinávia e alguns países da Europa como Suíça, 

Bélgica, Holanda e Alemanha. E o segundo mais presentes em países de cunho 

populistas e autoritários. 

          Schmitter (1979) faz assim uma importante diferenciação da temática Pluralista, 

muito utilizada neste período de viés liberal e, que tinha como principio a livre 

concorrência entre os membros dos grupos de interesses e alto grau de independência 

em relação ao Estado, logo para o autor, enquanto o Pluralismo era um sistema voltado 

para a dinâmica do livre mercado; a pré condição para existência do corporativismo era 

a licença por parte do Estado.   

           Schmitter (1979) faz essa diferenciação de "corporativismos" também no intuito 

de mostrar que este corporativismo do pós guerra, realizado nos países social-

democratas da Europa são diferentes do corporativismo de Estado caracterizado pelos 

regimes autoritários, por exemplo, o "Franquismo" na Espanha e o regime de Salazar 

em Portugal e, pegando um gancho neste entendimento, podemos verificar também no 

caso do Brasil na década de 30 com Vargas e, no período pós 64 durante o regime 

militar. Citação do autor referente ao papel do Estado: 

 

O uso público dos interesses privados organizados requer um Estado forte ao 

invés de fraco para cobrar de seus membros o interesse público. (...) É 

verdade que o Estado delega funções suas para interesses intermediários, mas 

isto deve ser acompanhado por uma aquisição simultânea pelo Estado de uma 

capacidade de desenhar, monitorar e manter em cheque os novos sistemas 

autorregulados. (...) É apenas nessa condição que o Estado através de uma 

combinação de regulação de procedimento, com uma ameaça de intervenção 

direta pode manter governos privados ao menos parcialmente responsáveis. 

pelo interesse público, e que o modo associativo-corporativo de ordem social 
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pode torna-se uma alternativa legítima ao comunitarismo, estatismo e 

liberalismo de mercado. (Streeck e Schmitter, 1985:26). apud Takagi. 

 

   Sendo assim, Shimitter demonstra que o corporativismo funciona como um tipo 

ideal de modelo institucional com características de ter uma ligação entre os sistemas 

de representação de interesses e os interesses da sociedade civil com as estruturas de 

decisão do Estado. (Shimmiter)  

     Lehmbruch (1979:53-61) faz uma crítica a este enfoque e salienta também a 

necessidade de levar em consideração a participação de grupos de interesses nas 

políticas públicas, o autor entende que o neo-corporativismo é um modelo institucional 

em que a criação das políticas públicas tem a colaboração das principais entidades de 

interesse com as autoridades públicas. 

 Ademais, de que não é somente a intermediação de interesses, mas também a 

alocação de recursos e implementação destas políticas, chamando a atenção para outros 

fatores também importantes para o entendimento das nuances existentes entre as partes 

envolvidas. 

        O autor foca nas interações entre os grupos de interesse e Estado e como esta 

dinâmica se dava, logo procurou observar modelo que chamou de "concertação 

corporativista" em que grupos de interesses setoriais mais representativos na economia 

e o Estado realizam as chamadas políticas públicas concertadas em que acordos 

setoriais combinados entre Capital, Trabalho e Estado, são feitos com viés 

compensatório entre as partes. 

       Lehmbruch (1979) notou que em um primeiro momento foram acordos mais 

genéricos como para controle de preços, salário, investimentos e etc., ou seja, mais de 

intervenção econômica macro econômica. Adiante percebeu que existia as trocas e 

compensações entre as partes, e por fim que, para que a concertação tivesse o devido 

efeito teria que ter o fator tempo, já que as partes diante de um "acordo concertado" 

teriam que cumprir seus compromissos no devir estipulado no acordo.     

          Lehmbhuch (1979) fez uma análise comparativa entre diversos países no que se 

refere a políticas e estruturas dos mesmos, demonstrando os níveis de concertação, os 

índices de desenvolvimento e os acordos estabelecidos entre capital e trabalho, e 

também seu estudo sobre a Áustria e Suécia. O  autor exemplifica estes tipos de acordos 

e os arranjos corporativistas presentes no Quadro 1: 
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                              Quadro 1 - Tipos de Corporativismo 

 

    Grau                            Países 

1. Pluralismo Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. 

2. Corporativismo Grã-Bretanha, Itália 

3. Corporativismo Médio  Irlanda, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, Finlândia 

e Suíça. 

4. Corporativismo Forte Áustria Suécia, Noruega e Holanda. 

5. Concertação sem o trabalho Japão e França 

(Fonte: Lembruch, 1984, p.66) 

 

         Logo, o autor procura expandir mais o conceito de corporativismo, se 

preocupando mais com as interações internas e processos de negociação e não somente 

se prendendo a questões estruturais como Schimitter (1979). No quadro acima ele 

chama atenção afirmando que estas classificações são mutáveis e não fixas, uma vez 

que, essa dinâmica corporativista muda no tempo e no espaço. 

          Porém perspectivas salientadas tanto por Lehmbruch (1979) quanto para 

Schimitter (1979) convergem para uma quadro em que podemos entender o 

neocorporativismo como tendo a intermediação de interesses, em um primeiro 

momento, e a participação referente as políticas socioeconômicas, em um segundo 

momento.  

           Ou seja, estes aspectos reforçam a idéia de intercâmbio político, no sentido em 

que aparece como um instrumento institucional de regulação de conflitos de classe e de 

formação de políticas públicas. Logo o conceito de neocorporativismo esta ligado a um 

movimento específico de articulação e mediação de interesses entre grupos de interesses 

e Estado no sentido de formular e gerir políticas públicas direcionadas. Para Santos 

(2002): 

Embora o artigo de Schmitter “Still the Century of Corporatism?” (1979) seja 

um dos artigos mais importantes para o debate neocorporatista, as 

contribuições de Lehmbruch  são mais apropriadas para representar a 

perspectiva neocorporatista na discussão em torno do processo de formulação 

de políticas públicas. Schmitter define neocorporatismo enquanto um sistema 

de representação de interesses. Para Lehmbruch, mais que uma simples 

articulação de interesses, o neocorporatismo é “um modelo institucionalizado 
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de formulação de políticas, no qual grandes organizações de interesse 

cooperam umas com as outras e com autoridades públicas não apenas na 

articulação (ou mesmo ‘intermediação’) de interesses, mas – em suas formas 

desenvolvidas – na ‘alocação autorizada de valores’ e na implementação de 

tais políticas” (Lehmbruch 1979a: 150, tradução Santos (2002). 

 

            Os trabalhos de Shimitter (1979) e Lehmbhuch (1979) foram muito importantes 

e de muita relevância empírica no que diz respeito às relações entre Estado e grupos de 

interesses organizados, mostrando as relações capital/trabalho para com o Estado, foram 

complementares no sentido de um falar sobre a estrutura e o outro sobre a cooperação 

entre os grupos de interesse e direcionada para políticas concertadas. 

            Interessante notar estas pequenas diferenciações e mutações as quais o conceito 

foi sofrendo, pois se analisa de maneira profícua os embriões das atuais arenas de 

negociações, podemos citar diversos autores atuais como Tápia(1991), Arbix(1996) e 

etc., que trabalharam muito o conceito mas todos tiveram como parâmetro os trabalhos 

de Shimmiter, Lehmbhuch e Cawson para formulação de seus trabalhos. 

        Cawson (1978,1985a,1985b) é outro autor que "bebe da mesma fonte" que os 

autores acima porém consegue ampliar seu olhar sobre o conceito do 

neocorporativismo, no momento em que se concentra sobre a questão setorial dos 

grupos de capital e trabalho e suas reivindicações nessa relação com Estado, 

caracterizando três categorias que seriam a micro, meso e a macro. Assim o autor define 

o neocorporativismo: 

 

Um processo sócio-econômico especifico no qual as organizações 

representantes de interesses monopolíticos funcionais, através de um 

intercâmbio político com as agências estatais, comprometem-se em alcançar 

resultados das políticas públicas; esse movimento leva essas organizações a 

desempenhar papéis que combinam representação de interesses e 

implementação da política através de autocontrole.(Cawlson, 1985, p.8). 

 

      Ou seja, Cawson (1978,1985a,1985b) chama a atenção para uma forma 

"concertada" de intervenção pública, nas atividades e negociações de políticas públicas, 

no sentido em que estabelece como sendo este neocorporativismo, uma junção entre a 

intermediação e representação destes grupos de interesse e as dinâmicas 

intervencionistas no relacionamento constante com o Estado. 

        Segundo Takagi (2000) O período liberal marcado pelos governos de Richard 
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Nixon e Margareth Thatcher e a crise dos arranjos de welfare state foram marcantes 

pela perda de fôlego dos arranjos macro-corporativistas em diversas economias 

avançadas e que apesar de serem eficazes em países de pequenas dimensões, não tinham 

a mesma eficácia para países mais avançados.  

         Cawson (1978) não está preocupado somente com a questão dos arranjos de 

formato macroeconômicos ao qual fizeram Shimitter (1979) e Lehmbhuch (1979), em 

que as arenas de negociação de características macro para a resolução de distorções na 

políticas econômicas dos países europeus, mas também focou esforços ao entender o 

fazer política pública setorial tantos nas esferas macro, meso e micro.  

           Ou seja, esfera macro são os acordos e decisões de políticas econômicas 

nacionais, a meso é voltada para formulação e implementação políticas públicas de 

nível setorial e a micro é em relação a política pontual e direcionada a uma empresa.  

           Na esfera meso os aspectos de competitividade industrial, organização das arenas 

de negociação, capacidade de adaptação por parte das associações de interesses e das 

agências governamentais para lidar com as diversas esferas da burocracia estatal é algo 

que se percebe latente ao analisar a obra de Cawson.     

           E é neste sentido que o autor contribui muito para o entendimento das 

configurações das câmaras setoriais pois disseca sobre o nível meso-corporativista de 

negociação, em que as pautas em um primeiro momento foram de cunho industrial, ou 

seja, concebe as organizações associativas de classe e seus membros, a articulação 

frequente com as agências estatais, a troca entre essas associações e o Estado e a 

organização no ínterim dessas arenas de negociações como sendo características 

importantes para uma concepção de neocorporativismo. De acordo com Santos (2002): 

 

Cawson (1985) soube reconhecer isto. Ele foi um dos primeiros autores a 

introduzir a investigação de arranjos de interesse que se dão ao nível médio 

(meso level) para o tratamento de problemas de determinados setores 

industriais. Embora Cawson tenha apenas se dedicado a analisar as 

intermediações de tipo neocorporatista, ele apontou para novas perspectivas 

quando afirmou que as organizações de interesse não agregam “interesses de 

classe”, mas sim as mais específicas preocupações de tipos particulares de 

interesse (Cawson 1985: 2). 

 

          Cumpre analisar que, Santos (2002) chama atenção para a contribuição de 

Cawson para a compreensão dos grupos de interesses, tema até hoje pouco explorado 
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pelas Ciências Políticas, no âmbito do realizar política pública caráter meso/setorial, 

visto que a participação destes grupos de interesse juntamente com o Estado, é algo de 

muita dinâmica e de trocas. 

            Para o autor, a questão do entendimento dos grupos de interesse é de 

fundamental importância nesta dinâmica existente nas relações de caráter meso na 

formulação de políticas públicas setoriais, e a literatura neo-corporatista utiliza bastante 

o termo intermediação de interesses, que carrega junto ao termo algo muito além que 

sua própria definição. 

 

 Intermediação incorpora em seu significado – muito mais que o conceito de 

representação – um processo complexo e dinâmico. As teorias 

neocorporatistas reconhecem assim uma contribuição mais ativa dos grupos 

de interesse na formulação de políticas, pois para esta corrente os interesses 

coletivos não são dados, mas são “definidos” por instituições sociais. 

(Streeck 1994) apud Santos (2002) 

 

     Os grupos de interesses são peças importantes no organograma de funcionamento 

dos fóruns de negociações, uma vez que são canais importantes de setores organizados 

da sociedade apresentando suas demandas e contribuindo e compartilhando juntamente 

com o Estado, para a formulação, gestão e promoção de políticas públicas direcionadas. 

     

Esta afirmação significa um desestímulo para aquelas abordagens que vêem 

o fantasma dos grupos de interesse por todos os lados como controladores 

monolíticos das questões econômicas mais relevante. Santos (2002) 

 

           Percebe-se até aqui que o estudo dos conceitos envolvendo o corporativismo 

decorre de uma própria evolução e mutações do próprio capitalismo no mundo, suas 

crises e como os governos sociais democratas europeus se adaptaram, principalmente 

no pós segunda guerra mundial para as demandas político e econômicas mundiais; e a 

crescente autonomia da classe trabalhadora/sindicatos no seio das negociações que a 

principio era de Estado-Capital, o que diretamente influenciou o restante do mundo. 

            A leitura de Cawson (1978,1985a,1985b) é importante para o entendimento 

mais robusto sobre as arenas de negociação, seus tipos, suas relações, seus acordos e é o 

que a literatura recente se influenciou para dar conta dos desafios do capitalismo dos 

últimos anos e seus modelos de gestão político-econômicos e o que embasa o referido 
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trabalho. 

     Este capitulo procurou de maneira breve, perpassar pelas definições de 

corporativismo, neo-corporativismo, meso-corporativismo utilizando estes três autores 

chaves, que fecham muito bem o conceito, já que se complementam. Dada a 

mutabilidade e as variações no tempo as quais estão submetidas estas relações, 

procurou-se demonstrar a contribuição de cada um para o entendimento do que 

chamamos de arenas de negociações neocorporativista de caráter meso. 
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CAPÍTULO 2 - O MAPA E O HISTÓRICO DAS CÂMARAS SETORIAIS NO 

BRASIL 

 

 

                O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é responsável 

pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, pelo fomento do 

agronegócio e pela regulação e normatização de serviços vinculados ao setor. No Brasil, 

o agronegócio contempla o pequeno, o médio e o grande produtor rural e reúne 

atividades de fornecimento de bens e serviços à agricultura, produção agropecuária, 

processamento, transformação e distribuição de produtos de origem agropecuária até o 

consumidor final.  

          Assim, o Ministério da Agricultura busca integrar sob sua gestão os aspectos 

mercadológico, tecnológico, científico, ambiental e organizacional do setor produtivo e 

também dos setores de abastecimento, armazenagem e transporte de safras, além da 

gestão da política econômica e financeira para o agronegócio. 

          Com a integração do desenvolvimento sustentável e da competitividade, o Mapa 

visa à garantia da segurança alimentar da população brasileira e a produção de 

excedentes para exportação, fortalecendo o setor produtivo nacional e favorecendo a 

inserção do Brasil no mercado internacional.(Fonte MAPA) 

          O MAPA está organizado em coordenações (entre elas a responsável pela 

câmaras setoriais que se chama CGAC), secretárias (aonde se encontra os setores 

organizados do agronegócio brasileiro), e uma secretária executiva diretamente ligada 

ao Ministro, vale ressaltar a busca desse novo modelo de coordenação de políticas 

público-privadas. 

        Ou seja, esta política setorial de convergência agrupa prioritariamente setores 

governamentais e privados, porém possuem também representantes da classe 

trabalhadora do agronegócio representados pela CONTAG (Confederação Nacional do 

Trabalhadores da Agricultura), este novo modelo tem uma característica principal que é 

a convergência de interesses.  

 

                    A interlocução com a sociedade, uma das prioridades 

estratégicas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 

MAPA, procura estabelecer diálogo e organizar suas demandas, dando maior 

visibilidade e efetividade às políticas públicas, valorizando o agronegócio e 

seus componentes perante a sociedade. (VILELA; ARAÚJO, 2006, p.4). 
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               Para a consecução de seus objetivos, o Mapa conta com uma estrutura fixa de 

cinco secretarias, 27 superintendências estaduais e suas respectivas unidades, uma rede 

de seis laboratórios, além de duas vinculadas, o Instituto Nacional de Meteorologia 

(Inmet) e a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), que abrigam 

cerca de 11 mil servidores espalhados por todo o Brasil.(MAPA) 

            São as articulações e debates no interior institucional do MAPA que orientam as 

decisões ministeriais, que encaminha e as transformam em leis, a linha do consenso, o 

Estado sabe da necessidade de manter um diálogo com a iniciativa privada, e direciona 

seu comportamento de maneira a mediar os conflitos. 

 

 No que se refere as atividades de promoção do agronegócio brasileiro no 

exterior , o MAPA tem como alvo combinar ações institucionais, políticas, 

técnicas, e comerciais em mercados estratégicos, envolvendo público 

multiplicador e formador de opinião tais como as autoridades 

governamentais, representantes setoriais, acadêmicos, imprensa e 

empresários locais. (SECRETÁRIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS)  

 

              Observamos no capítulo anterior o que a literatura neocorporativista traz sobre 

o papel dos grupos de interesse, compreendê-las dará arcabouço teórico para o 

entendimento dela no interior do MAPA e suas contribuições para desenvolvimento das 

interações que permeiam os fóruns de negociações. 

          Machado (2009) chama atenção para os processos de reestruturação do MAPA 

ocorridos gradualmente, principalmente após a abertura da economia o que gerou uma 

maior organização dos setores privados e uma articulação tanto pela parte do governo 

quanto dos grupos de interesse para o fomente do agronegócio e formulação de políticas 

públicas. 

 

 Com a evolução nos cenários interno e externo, mudou também a forma pela 

qual o Ministério da Agricultura passou a ser demandado pelo setor privado 

agrícola. O crescimento da produtividade e competitividade do setor agrícola 

brasileiro, relativamente maior do que em outros países agrícolas, fez com 

que o mercado externo se tornasse uma grande oportunidade de incremento 

de renda para o agronegócio nacional. Isso representou um incentivo para 

que o setor se organizasse e pressionasse o MAPA, seu tradicional 

interlocutor, para que auxiliasse no processo de abertura de mercados e 



25 
 

providenciasse os mecanismos formais necessários para a efetivação das 

exportações. (MACHADO, 2009, p. 77). 

               

 

          O processo de reestruturação foi realizado durante a gestão do Ministro Roberto 

Rodrigues, que defendia à época, os interesses do agronegócio a frente do Ministério e 

conseguiu impor um modelo de gestão eficiente na área das negociações agrícolas, 

criando por exemplo, a Secretária de Negociações Internacionais e Câmara de 

Negociações Agrícolas Internacionais que veremos mais adiante no decorrer do 

trabalho. 

      

 

        Fonte MAPA 

        Figura 1 - Estrutura do MAPA em 2003 

 

Todas estas mudanças fizeram com que o MAPA ampliasse no diálogo com o setor 
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privado, no sentido de ouvir suas demandas, canalizando seus interesses e exigências, 

com o intento de formar um aparato institucional forte no sentido da defesa destes, nas 

arenas de negociação internacional, essa reestruturação acaba que conferindo ao 

Ministério, um maior poder de decisão e uma maior legitimidade em suas ações.  

        A Organização Mundial do Comércio (OMC), instituição que iniciou suas 

atividades em 1995 e ganhou força depois do pós-guerra, tem como “mola-mestra” a 

criação de regras na área do comércio agrícola internacional, e teve importante papel no 

desenvolvimento, de nosso arcabouço institucional interno, no que se refere às 

negociações internacionais. 

        Pois exige do corpo ministerial do governo, quer via MRE quer via MAPA, uma 

maior adequação as negociações na área da agricultura, corpo técnico competente, para 

atuar na área externa de negociação e outra para atuar na área interna, capaz de fazer 

essa mediação entre iniciativa privada e governo, sendo assim foi importante à criação 

de arenas, por parte dos Ministérios para estas discussões. 

       A criação e fomento das câmaras setoriais são importantes para o próprio 

fortalecimento do MAPA junto a outros Ministérios, fazendo com que as agendas 

estratégicas dos setores dos agronegócio fossem equacionadas. O apoio das secretarias 

no interior do organograma, favorece muito a articulação. São as secretarias: Executiva 

(ligada ao Ministro), Defesa Agropecuária, Política Agrícola, Desenvolvimento 

Agropecuário e Cooperativismo, Relações Internacionais, Proteção e Agroenergia e 

Assessoramento de Gestão Estratégica. 

        Hão de ser observados nos capítulos a seguir os parâmetros referente a organização 

do MAPA nas negociações agrícolas internacionais, para isso veremos o histórico das 

câmaras setoriais, sublinhando brevemente seu funcionamento nos respectivos governos 

do período de 1993 a 2008, insta ressaltar as designações das principais secretárias, 

coordenações, como também as principais entidades do setor privado e das classes 

trabalhadoras.   

 

 

2.1 HISTÓRICO DAS CÂMARAS SETORIAIS 

 

 

      Data de 1988 a criação das câmaras setoriais, via decreto n 96056 em seu sétimo 

artigo, sendo a primeira legislação sobre o tema, e no ano seguinte, foram de fato 
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criadas, via resolução 13 da SDI (Secretaria Especial de Desenvolvimento Industrial), 

primeiramente foram elaboradas visando às políticas industriais, mas, devido aos 

cenários das décadas oitenta e noventa, serviu também como arena de discussão da 

instabilidade monetária vivida no período. (Anderson 99) 

       Foi no período do então presidente Sarney (1985-1990) a primeira elaboração das 

câmaras setoriais, com uma idéia de pactuação social, resolução de conflitos entre 

Estado, Capital e Trabalho, controle inflacionário e etc.; ou seja, uma idéia de câmara 

de negociação tripartite para resoluções de entraves nas áreas setoriais da economia, 

principalmente relacionadas a política industrial. Segundo Ivan Gonçalves (1990): 

 

 O governo Sarney (1985-89) fez algumas tentativas para implementar as 

câmaras setoriais. Nas primeiras formulações, a concepção estava mais 

próxima da vinculação desse mecanismo com a política industrial, mas as 

condições políticas e o problema da estabilização da economia levaram a que 

as propostas concretas sempre estivessem nas perspectivas do combate a 

inflação, principalmente após o congelamento dos preços promovido pelo 

Pano Cruzado (1986). Nesse período, as câmaras chegaram a ter reuniões 

semanais em Brasília, para discutir reajustes de preços, sendo que, nessa fase, 

os trabalhadores não participaram. Os empresários buscavam autorizações 

para majorar seus preços, uma vez que boa parte dos produtos estava sujeita 

ao controle da Sunab, apresentando suas planilhas de custo para os estudos 

que autorizariam os reajustes dos preços. 

 

        As câmaras setoriais durante este governo foi marcada por uma grande 

ineficiência, já que não se observa os resultados práticos neste período, muito devido a 

dois fatores, a saber, a forte resistência sindical que não via neste modelo, uma 

oportunidade de negociação para acordos reais.  

         Ademais por parte do governo, não foi dada a direção correta na ornamentação 

das arenas, pois não delinearam seus reais objetivos, não havia transparência, em um 

certo momento já não se sabia se era para controle da inflação, em que se caracteriza em 

geral por modelo macro-econômico. 

           Logo se era para controle da área setorial da política industrial, no momento em 

que colocaram a cargo dessas arenas, tantas responsabilidades, caberia uma maior 

organização com participação da sociedade civil, capital e Estado para uma real 
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obtenção de acordos e pactuação social tão necessária há época, com políticas públicas 

consistentes em resposta a crise que vigorava. 

       Até o final da década de 80 a agenda exportadora do Brasil concentrava-se em 

poucos produtos, como açúcar e café e uma política de exportação mais voltada para 

dentro, do que políticas direcionadas a exportação agrícola, este tipo de política do 

governo na época era de uma linha protecionista.  

          Durante o Governo Collor (1990 – 1992) as câmaras setoriais ressurgiram com o 

nome de GEPS (Grupo Executivo de Políticas Setoriais), mantendo o corpo estrutural 

que mantinha durante o Governo Sarney. Segundo Martin (2000): 

 

 Durante o governo Collor, as câmaras foram inicialmente rebatizadas como 

"grupos executivos de políticas setoriais" (GEPS), com a incumbência de 

definir estratégias setoriais de modernização produtiva. Em função de várias 

dificuldades, com o acirramento da crise econômica, as câmaras não 

tomaram impulso nessa primeira versão. Porém, a partir de 1991, as câmaras 

retornaram o nome original, finalmente adquiririam uma fundamentação 

legal e tornaram-se responsáveis pela liberalização gradativa dos preços 

congelados. 

 

           Durante este período a economia brasileira foi marcada por uma grande crise 

fiscal oriunda de extensos gastos governamentais da década anterior, concomitante a 

isso, a formação nos anos 90, de uma nova ordem internacional, fomentou uma grande 

influência no sentido de uma nova configuração do papel desempenhado pelo setor 

público.           

       Durante o governo Itamar Franco (1992 - 1995) as câmaras setoriais sofreram 

modificações importantes em seu escopo, para implementação de políticas públicas 

resultado efetivo, e de acordos de modelo tripartite até então inéditos, a primeira 

experiência ocorreu com o setor automotivo, em que Estado, Capital e Trabalho 

sentaram à mesa de maneira propositiva para gestão dos conflitos deste setor e que 

contribuiu para que servisse de modelo para arenas de negociação vindouras. 

Nesse período foram realizados acordos importantes e inéditos , podendo salientar 

os trabalhos de Arbix (1996) e Anderson (1999) que contribuíram bastante para a 

literatura da época acerca deste modelo de neocorporativismo à brasileira que, apesar 

de ter ocorrido em curto período foi muito relevante como prática deste tipo de 
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negociação.  

Segundo Arbix (1996) a câmara do setor automobilístico brasileiro como 

instrumento de formulação e implementação de uma política industrial enfatizou dois 

aspectos na sua constituição e definição de seus objetivos, que foi o de reestruturação 

do setor e do ajuste setorial. Segundo Anderson (1996): 

 

Nessa primeira fase das Câmaras Setoriais os sindicatos não participaram das 

reuniões, porque entendiam que a intenção do governo era apenas a de 

efetuar o controle de preços e salários e de reforçar a política econômica da 

época. Além disso, os sindicatos argumentavam que o governo tinha 

estabelecido no início das negociações que as câmaras não teriam caráter 

político decisório, que seriam apenas um “balcão” de sugestões para o 

Executivo. 

 

     Foi através desta experiência que notou-se no Brasil esse tipo de negociação 

tripartite e de caráter meso de maneira eficaz, os sindicatos, os trabalhadores, o 

empresariado juntamente com o Estado, fomentaram uma arena de discussão, que no 

início apresentou resistência de ambos os lados, e que ainda tinha o Estado como figura 

central na condução destes acordos, mas que apesar do curto período mostrou a 

capacidade do Estado brasileiro realizar uma outra maneira de fazer política pública 

abandonando o viés de negociação do velho corporativismo. Segundo Oliveira (1993): 

 

  A força prospectiva do acordo é justamente o novo tipo de corporativismo 

para qual sinaliza. Isto mesmo, o acordo é também corporativo, mas não se 

trata mais do corporatismo intransparente e burocrático de herança fascista 

que reina no país desde Vargas, onde ninguém representa ninguém. Trata-se 

de um corporativismo assentado em entidades representativas reais e um 

Estado real, costurado na transparência da competição entre as partes. 

 

       O que Oliveira (1993) chama atenção é justamente o outro olhar de fazer políticas 

públicas no Brasil, deixando de lado o velho corporativismo Varguista, calcado no 

dirigismo estatal, na implementação e gestão de viés autoritário. Logo, este acordo foi 

um embrião para o modelo neocorporativista no Brasil que visava, acordos propositivos 

entre as partes, maior representatividade por parte dos grupos de interesse na 

formulação e gestão das políticas públicas que viessem a ser formuladas. 
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       Segundo Guimarães (1994) durante o governo Itamar, chegou-se a um consenso no 

que diz respeito a importância das câmaras, para implementação de políticas públicas 

setoriais, ficando sob a coordenação do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo 

(MICT). 

 Promover acordos setoriais buscando alternativas negociadas entre 

empresários, trabalhadores e governo para a reestruturação dos complexos 

industriais e a modernização da relações de trabalho. (MICT,1993)  

 

        Durante o governo Itamar é dado uma nova atenção as câmaras setoriais, o acordo 

do setor automobilístico estimulou os setores de capital e trabalho a pressionar o 

governo no sentido da instalação das câmaras, inclusive ampliando o raio de ação para 

outros setores estratégicos da economia; com o objetivo de aumentar a competitividade 

e sanar entraves que já existiam há muitos anos. Veremos no Quadro 2  abaixo, a lista 

das câmaras setoriais instaladas no ano de 1993 durante o governo Itamar Franco, 

segundo MICT: 

 

Quadro 2 - Câmaras Setoriais instaladas em 1993 

 

1. Agroindústria 2. Bens de Capital 

3. Borracha 4. Brinquedos 

5. Celulose e Papel e Gráfica 6. Comércio e Distribuição 

7. Complexo Automotivo 8. Complexo Eletrônico 

9. Complexo Químico 10. Couros e Calçados 

11. Eletrodomésticos 12. Gemas, Jóias e Bijuterias 

13. Indústria Naval 14. Livro 

15. Metais Não-Ferrosos 16. Mobiliário 
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Quadro 2 - Câmaras Setoriais instaladas em 1993 

17. Odonto-Médico-Hospitalar 18. Serviços 

19. Siderurgia 20. Software 

21. Têxtil 22. Turismo 

 Fonte: MICT, 1993 - Segundo Semestre / Extraído de Anderson (1996)  

 

        Vale ressaltar as críticas ao modelo de caráter neocorporativista, oriundos 

principalmente do setor sindical pois acreditavam que este modelo era uma nova faceta 

do corporativismo de Estado e que servia para cooptar grupos de interesse, impondo os 

interesses do Estado. Que continuaram crescentes mesmo após o fechamento das 

câmaras setoriais no anos de 1995 no governo Fernando Henrique Cardoso. Segundo 

Anderson(1996): 

 Por um lado, havia o argumento de que predominavam os interesses 

corporativos no desenho da política industrial discutida no âmbito das 

câmaras setoriais. De acordo com essa argumentação o modelo das câmaras 

seria uma forma inadequada de articulação de interesses e de formulação de 

políticas públicas, porque promoveria o acesso privilegiado de grupos de 

interesse mais organizados ao Estado, o que beneficiaria esses grupos em 

detrimento de outros menos organizados. 

 Por outro, existe o argumento de que as câmaras representam um 

rompimento em relação ao corporativismo autoritário, tradicional no Brasil, 

fazendo emergir um novo modelo de representação de interesses centrado na 

busca da constituição de uma dinâmica de convergência. 

 

                       A primeira crítica referente ao acesso privilegiado de grupos de interesse, 

baseia-se levando em consideração que grupos organizados realmente em um primeiro 

momento saem em vantagem em relação a outros grupos menos organizados porém não 

se fundamenta pois não leva em consideração que esta dinâmica não é excludente, pois 

as câmaras estão abertas a qualquer grupo, bastando apenas seguir as regras 

estabelecidas para sua formulação.  

                 O autor mostra as controvérsias que aconteceram ao analisar as questão da 

câmara do setor automobilístico, as quais eram direcionadas as maiorias das críticas, 
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mas são críticas que persistem até hoje, e que vão mais de cunho ideológico do que a 

eficácia ou não das câmaras setoriais.  

               Críticas muito direcionadas também ao escopo institucional em que são 

geradas, ou seja, pelo modelo do neocorporativista, que para uma parte destes críticos é 

nova faceta do corporativismo tradicional. Segundo Guimarães(1994): 

 A palavra "neocorporativismo vem sendo entendida de maneira errada por 

uma parte significativa da sociedade, em particular no movimento sindical. 

Esses setores associam o neocorporativismo a uma maquilagem do 

corporativismo tradicional, no que foram influenciados pelo discurso 

neoliberal. A expressão neocorporativismo está calcada em uma forma social 

concreta, sucessora do corporativismo, pois novas formas sociais não surgem 

do nada-,mas que rompe com o compromisso, com a estreiteza política e com 

ações voltadas exclusivamente ao benefício de uns poucos. Porém cabe 

lembrar que organizações políticas-sejam sindicais, empresariais ou 

ecologistas-sempre tem uma dimensão corporativa, base de sua própria 

constituição. 

       Salientamos que as críticas permaneceram mesmo após  o fechamento das câmaras 

pelo governo FHC em 1995, a importância e sucesso do acordo automobilístico, com 

um arranjo mais arejado e condizente com as mudanças continuas na economia não 

foram suficientes para sua permanência. Segundo Takagi(2004):  

 A partir do terceiro acordo da câmara automobilística, no início de 1995, as 

CS caíram no descompromisso devido a diversos fatores, como, por 

exemplo, o descaso do próprio governo com a continuidade nas negociações 

e os conflitos de interesses com os demais Ministérios, como o da Fazenda. 

A necessidade de centralização de decisões por parte da equipe econômica, 

colocada a partir da política instaurada com o Plano Real e sua continuidade 

com a equipe econômica recém-empossada, contrastava com o grau de 

abertura necessário para discutir, com os setores empresariais e 

trabalhadores, medidas que poderiam se opor à linha do governo. Além 

disso, fatores internos motivados por mudanças nas direções da 

representação dos empresários também dificultaram a continuidade das 

discussões. Assim, as CS foram se esvaziando e deixando de ocupar um 

lugar de destaque como instrumento de debates e formulação de pactos e 

políticas para o setor industrial. 

        Os argumentos a favor das câmaras setoriais, frisavam a importância destes fóruns 

para a articulação, minimização de custos e canais de informação mais fluídos entre 
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governo e setores agroindustriais, logo o fomento destes fóruns de negociação para 

criação de um ambiente institucional propício para desenvolvimento destas cadeias 

produtivas e concomitantemente da economia do país. 

        A adequação às mudanças do mercado externo e sua reinserção na economia 

exigiram das mais diversas esferas governamentais uma discussão que girava em torno 

da importância do aumento da competitividade e modernização dos diversos setores 

produtivos. a iniciativa privada passou a ter um papel mais participativo na regulação e 

resolução de entraves dos variados setores de maneira sistemática. 

              As agendas governamentais da nacional à municipal incorporaram temas que 

passaram a ser fundamentais como a discussão sobre o papel do Estado, a abertura 

econômica, globalização, fazendo que este período institucionalmente, sofresse 

relevantes mudanças no que se refere a os mecanismos de articulação Estado – 

Sociedade. 

              Surgiram reestruturadas com a recriação do Conselho Nacional de Política 

Agrícola (CNPA)  ano de 2003, no então governo do presidente Luís Ignácio Lula da 

Silva, as câmaras setoriais foram reinstaladas trazendo inovações, principalmente no 

que diz respeito ao seu papel, a sua organização, e layout institucional. 

              Ou seja, essa nova formulação privilegia uma nova relação com o Estado, um 

sistema de auto regulação, em que os agentes setoriais foram os grandes responsáveis 

pela pressão junto aos atores governamentais, no sentido da implementação dessas 

novas arenas, contribuindo assim para a atenção aos entraves e demandas de cada setor.  

As Câmaras Setoriais e Temáticas são foros de interlocução, criados pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), para a 

identificação de oportunidades de desenvolvimento das cadeias produtivas e 

definição das ações prioritárias de interesse para o agronegócio brasileiro e 

seu relacionamento com os mercados interno e externo. Esse elo entre 

governo e setor privado resulta em um mecanismo democrático e 

transparente de participação da sociedade na formulação de políticas 

públicas. As Câmaras Setoriais, que representam as cadeias produtivas, e as 

Câmaras Temáticas que tratam de serviços, temas ou áreas de conhecimento 

relacionados às diversas cadeias produtivas, são constituídas por 

representantes de entidades, de caráter nacional, de produtores, 

trabalhadores, consumidores, empresários, autoridades do setor privado e de 

órgãos públicos, técnicos governamentais e instituições financeiras. (Fonte 

MAPA) 
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       Este novo desenho dado as câmaras setoriais, passaram pelas mãos do então 

Ministro do MAPA Roberto Rodrigues, que foi figura importante na gestão e 

articulação das mesmas, buscando de forma institucionalizada canais de diálogo entre 

os grupos de interesse e o Estado, de maneira propositiva, buscando atender as 

demandas em níveis setoriais e organizados. Vejamos o Quadro 3: 

 

Quadro 3 - Tabela  Câmaras Setoriais e  Temáticas em atividade no ano de  2003 

 

       1. Câmaras Setoriais Número de reuniões 

Carne Bovina 6 

Milho, Aves e Suínos 3 

Açúcar e do Álcool 5 

Culturas de Inverno 3 

Viticultura, Vinhos e Derivados 3 

Hortaliças 3 

Equideocultura 1 

Leite e Derivados 2 

Fruticultura 1 

Fumo 1 

Flores e Plantas Ornamentais 1 

2. Câmaras Temáticas  

Neg. Agric. Internacionais 6 

Ciências Agrárias 2 

Fonte Mapa 

 

              A tabela acima mostra as câmaras setoriais em atividade mo ano de 2003, e 

 elenca o número de reuniões no ano em questão, apesar de ainda modestos os setores 

contemplados, verifica-se uma nova configuração de gestão setorial realizada através 

destes fóruns com reuniões permanentes visando uma relação mais convergente entre os 

grupos de interesse, associações e agências estatais.  

               Essas reuniões são realizadas com frequência determinada entre os membros 

e. se busca fazer um diagnóstico dos problemas gerais, gerando pautas propostas, 

analisando e debatendo de maneira conjunta e negociada, visando a resolução de 

entraves setoriais das cadeias produtivas    
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           As câmaras setoriais são de caráter consultivo e não deliberativo sendo assim, 

são nelas que se concentram as demandas das variadas cadeias produtivas, depois do 

consenso realizado nas reuniões, as pautas são enviadas ao Governo e, este delibera 

via MAPA ou quando for de âmbito legislativo, as encaminha ao Congresso Nacional. 

         Insta esclarecer, as definições e diferenciações sobre fórum setorial e temático, 

sendo assim, a grifa setorial está relacionado a um fórum em que se agrupam os 

representantes dos organismos, órgãos e entidades públicas e privadas que compõe 

cadeia produtiva de um ou mais produtos.  

        Quanto a grifa temática está relacionado a grandes temas e assuntos de interesse do 

agronegócio que, que perpassam e influenciam todos as cadeias produtivas, por isso a 

necessidade de também ter representantes da sociedade civil e da iniciativa privada para 

juntos, ampliarem o debate.  

 

 As Câmaras Setoriais e Temáticas são foros de interlocução criados pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA para a 

identificação de oportunidades ao desenvolvimento das cadeias produtivas, 

definindo ações prioritárias de interesse para o agronegócio brasileiro e seu 

relacionamento com os mercados interno e externo. Este elo entre governo e 

setor privado resulta em um mecanismo democrático e transparente de 

participação da sociedade na formulação de políticas públicas. As Câmaras 

Setoriais – relacionadas à idéia de agrupamento de segmentos da cadeia 

produtiva; e Temáticas – relacionadas com serviços, temas ou áreas de 

conhecimento e atuação no agronegócio – têm seus princípios 

fundamentados em seis conceitos básicos: eqüidade no tratamento entre os 

diferentes elos das cadeias produtivas, qualidade nos serviços, garantia da 

segurança alimentar, competitividade, harmonização entre os setores e 

paridade público e privado na sua co-gestão. Constituídas por representantes 

de entidades de caráter nacional, representativas de produtores, 

trabalhadores, consumidores, empresários, autoridades do setor privado e 

representantes de órgãos públicos, parlamentares, técnicos governamentais e 

instituições bancárias, as Câmaras atendem às exigências de um setor em 

franco crescimento e que é responsável por uma parcela representativa da 

economia nacional (VILELA; ARAÚJO, 2006, p.) 

 

      No tocante, as câmaras setoriais e temáticas são uma grande espaço de ressonância 

das demandas das mais variadas cadeias produtivas, visto que compõe as demandas dos 

principais setores do agronegócio, mesmo que teoricamente consultivas, as câmaras tem 
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se tornado quase deliberativas, graças as agendas estratégicas que elas tem formado. 

 

A interlocução com a sociedade, uma das prioridades estratégicas do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, procura 

estabelecer diálogo e organizar suas demandas, dando maior visibilidade e 

efetividade às políticas públicas, valorizando o agronegócio e seus 

componentes perante a sociedade (VILELA; ARAÚJO, 2006, p.4). 

  Os debates e acordos oriundos destes fóruns são resolvidos antes de se enviar as 

solicitações as instâncias superiores, uma vez recebida a solicitação, existe um profundo 

estudo técnico através da secretárias do MAPA e com as principais entidades de apoio 

técnico do setor para a resolução dos problemas. 

Quadro 4 - Tabela  Câmaras Setoriais e  Temáticas em atividade no ano de  2008 

 

1. Câmaras Setoriais 1.Câmaras  Temáticas 

Açúcar e do Álcool Fruticultura Agricultura Orgânica 

Algodão e Derivados Hortaliças Agricultura Sustentável 

e Irrigação 

Arroz Leite e Derivados Infraestrutura e 

Logística do 

Agronegócio 

Aves e Suínos Mandioca e Derivados Negociações Ag. 

Internacionais 

Borracha Natural Mel e Produtos Apícolas Finança. e Seguro do 

Agronegócio 

Cacau Milho e Sorgo  

Cachaça Oleaginosas e Biodiesel  

Caprinos e Ovinos Florestas Plantadas  

Carne Bovina Soja  

        

                No ano de 2008 tivemos um aumento substancial na quantidade de câmaras 

setoriais em comparação com os anos de 1993 e 2003, mais câmaras setoriais e 

temáticas foram criadas no decorrer do período de 2003 a 2008, ou seja, mais cadeias 

produtivas dentro do modelo setorial, uma maior quantidade de reuniões resultantes  e o 

que diretamente exige do governo,  no caso Governo Lula, uma maior articulação com 
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os setores envolvidos, via MAPA. 

          Segundo o MAPA, no ano de 2008 foram 417 entidades participantes, 332 

instituições privadas, 85 instituições públicas e público participante chegou a 2.720 

pessoas, dando uma dimensão da evolução que vem desde o ano de 1993 no aparato 

ministerial para buscar abarcar novas cadeias produtivas. 
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CAPÍTULO 3 - ATORES IMPORTANTES NA ARTICULAÇÃO DAS ARENAS 

DE NEGOCIAÇÃO  

 

CNPA   

      O Conselho Nacional de Política Agrícola – CNPA tem a finalidade de assessorar o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA na elaboração e aplicação 

da Política Agrícola Nacional, orientando a elaboração do Plano Agrícola e Pecuário. 

     Periodicidade das reuniões: reúne-se, ordinariamente, no primeiro decêndio de cada 

mês e, extraordinariamente, por convocação de seu Presidente ou da maioria dos 

Conselheiros. Deliberações: As reuniões do CNPA serão desdobradas em duas sessões:  

sessões de expediente; sessão de discussão e votação 

        As sessões de discussão e votação serão instaladas com a presença da maioria 

absoluta dos Conselheiros e as decisões serão tomadas por maioria de votos, mantido o 

quórum de instalação. (Fonte Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior  

 

    CONSAGRO 

       O Conselho do Agronegócio foi criado em 2003 e é um órgão colegiado de caráter 

consultivo e subordinado a CGAC, tem por objetivo essa ligação entre as Câmaras 

Setoriais e Temáticas e a CGAC, confeccionando as reuniões e levando os pareceres 

com as resoluções do que foi discutido no interior dos fóruns. 

         Na prática este encaminhamento das ações prioritárias e temática passou a ser  

realizado pela CGAC, que mantém vinculo estreito com as câmaras setoriais e 

temáticas, possuindo também ligação direta com o Ministro. 

 

CRIAÇÃO DA CGAC 

        

    Foi criada ano de 2005 foi criada via decreto n 5.351 a Coordenação-Geral de Apoio 

às Câmaras Setoriais e Temáticas (CGAC), visando uma maior estrutura e articulação 

ao MAPA no que se refere ao trânsito, questionamentos e respostas às proposições das 

Câmaras Temáticas e Setoriais, e auxiliando assim nas discussões dos entraves da 

cadeia produtiva e contribuindo também para elaboração de políticas futuras para os 

setores de discussão. 
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Tem como missão: articular as ações entre as Câmaras Setoriais e Temáticas 

e o Governo, tendo em vista atender às demandas do agronegócio em 

benefício da sociedade. Sua visão é ser instrumento de referência na 

articulação entre os diferentes segmentos envolvidos nos arranjos produtivos 

do agronegócio e o governo, capaz de responder com eficácia aos desafios da 

sociedade. Como diretrizes; manter as Câmaras atuantes e cumprindo sua 

missão, motivando a participação da sociedade nas Câmaras e incentivando a 

criação de Câmaras que tenham relevância para o agronegócio. Além disso, 

procura estimular a qualidade da informação oriunda das Câmaras e dar 

suporte logístico às reuniões das Câmaras. Fonte MAPA 

 

          A CGAC tem um papel importante, pois cabe à ela o papel de gerir os fluxos de 

informações oriundos das demandas das câmaras e direcionar aos órgãos e ademais, de 

dar suporte técnico-administrativo e de relacionamento, fazendo um elo entre os três 

atores em questão: Governo, sociedade civil e setor privado do agronegócio. Dentro do 

aparato institucional do MAPA, dialogando com as demais secretárias que compõem o 

Ministério, contribuindo para o fomento de políticas para o setor do agronegócio.   

        Cabe a esta coordenação promover uma concertação coletiva e participação social 

na confecção das políticas públicas, o gerenciamento de conflitos e concentrar os fluxos 

de informações dos variados canais dentro do aparato institucional do MAPA no que se 

refere a organização das cadeias produtivas e diálogo com os setores público e privado.  

        Realizando também, papel mediador entre as câmaras setoriais e as outras 

instâncias que existem no interior do MAPA, seja com outras secretárias ou com o 

próprio governo, a CGAC descongestiona os fluxos burocráticos, facilitando também o 

papel do Governo e deixando as câmaras trabalharem de maneira mais produtiva   

 

CRIAÇÃO DA SRI     

 

        No ano de 2005 tivemos a criação da SRI (Secretária de Relações Internacionais), 

pelo então Ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, visando adequar à estrutura 

institucional do MAPA a realidade vigente do agronegócio no país, que demandava 

planejamento e políticas direcionadas ao setor para uma melhor gestão das negociações 

internacionais. 

              Sua criação foi posterior a criação da câmara de negociações agrícolas 

internacionais e facilitou a interlocução com o setor privado dentro do MAPA para 
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atender as necessidades destes atores cujos principais representantes são da 

Confederação Nacional da Agricultura e das Associações Setoriais (ABEF, ANEC, 

ABIOVE, ABIEC, ABIPECS e etc.).  

             Também atua nas intermediações de negociações e acordos sanitários e 

fitossanitários e as exigências referentes a estes assuntos nos setor do agronegócio, 

auxiliando junto aos organismos internacionais e promovendo o setor de exportação e 

importação de produtos e serviços do país.(MAPA) 

              Entre suas atribuições está a formular propostas e coordenar a participação do 

Ministério em atos, tratados e convênios internacionais referente ao o tema do 

agronegócio nos mais variados fóruns do assunto no mundo, realizado também 

analisando e realizando o acompanhamento quando da evolução destas ações.   

           Segundo Machado(2009) a criação SRI foi uma das ações do papel de 

restruturação do MAPA quanto a seu aparato institucional, chamando a atenção para o 

fato de que era a primeira vez na história da instituição de que a área de negociações 

internacionais constaram como atribuições da pasta.Segundo Machado(2009):  

 

Outra atribuição da SRI é articular ações relacionadas à promoção dos 

produtos e serviços do agronegócio para estimular a sua comercialização 

externa, consolidando a imagem do Brasil como provedor de alimentos 

seguros e de qualidade. Para isso, periodicamente,o ministério organiza, em 

parceria com outros órgãos de governo, como o Ministério das Relações 

Exteriores (MRE), a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e 

Investimentos (Apex). Na esteira dos bons negócios e sob a coordenação do 

Mapa, companhias de diversos setores do agronegócio participam 

anualmente de feiras e eventos em países como Emirados Árabes, Indonésia, 

China, África do Sul, Arábia Saudita, Vietnã e Rússia. 

 

            Machado(2009) frisa que a criação da SRI veio na esteira das negociações do 

governo brasileiro na Rodada Doha(importante rodada comercial no mundo) como 

também no âmbito da OMC, via-se a necessidade do Governo ter uma atitude de maior 

inserção dos produtos brasileiros no exterior, ou seja trabalhando a promoção destes 

produtos de maneira a manter os atuais e conquistar novos mercados.  

           Segundo a autora, a  SRI estava organiza em três departamentos: Departamento 

de Assuntos Comerciais (DAC), Departamento de Negociações Sanitárias e 

Fitossanitárias (DNSF) e o Departamento de Promoção Internacional do 
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Agronegócio(DPIA). Suas funções: DAC - Elaboração de propostas e participação de 

negociações de acordos internacionais, DNSF - Coordenação dos acordos em referência 

ao cumprimento das exigências sanitárias e fitossanitárias para importação de produtos 

estrangeiros e DPIA - Promoção do produto brasileiro no exterior. 

           Outra importante iniciativa desta secretária foi a criação do adido agrícola que 

consiste em um técnico especializado no agronegócio que atua nas missões comerciais 

no exterior e colaborando trazendo informações altamente qualificadas do SRI/MAPA 

ao qual ele é subordinado, a criação deste cargo foi por decreto-lei no ano de 2008, no 

final do período estudado porém é de valia o registro.  

        Cabe Salientar neste trabalho a criação da SRI é importante no sentido de 

identificar e dissecar sobre a busca do MAPA no sentido de reestruturar-se para dar 

conta do novo cenário mundial e facilita o entendimento e atuação de seu papel junto a 

câmara de negociações agrícolas internacionais. 

     

MRE - Ministério das Relações Exteriores (2003-2008) 

    O MRE historicamente sempre foi protagonista ao que se refere ao Comércio 

Exterior e Negociações Internacionais, a gradativa reestruturação do MAPA que se 

consolidou com a criação da SRI, coloca o MAPA como figura central nas área de 

negociação agrícola internacional, registrando na estrutura regimental  para esta 

competência no ano de 2005. 

ICONE 

 

      O ICONE é uma organização não governamental e foi criada no ano de 2003, com o 

apoio dos setores empresariais do agronegócio e tem entre suas atribuições dar suporte 

técnico de alta qualidade nas áreas de Política Internacional, Comércio Exterior e de 

Agronegócio. Segundo Divério (2011): 

 

A criação do ICONE permitiu que se tivesse uma visão mais ampla das 

necessidades do agronegócio e facilitou a formação de uma agenda e um 

diálogo com os negociadores brasileiros. O instituto também foi criado para 

o setor do agronegócio e com o intuito de o governo entender melhor o que 

denotariam, na prática, as ofertas dos outros países. Além desses fatores, a 

sua criação permitiu também repartir entre os setores do agronegócio o custo 
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de um centro de pesquisas para apoio técnico. 

 

        A autora chama atenção para a organização e o papel do setor privado do 

agronegócio como um grupo de interesse organizado junto ao governo, trazendo suas 

demandas e sinalizando seus entraves, constituindo um grande banco de dados do setor 

e mostra a força de seu papel de articulação nas negociações agrícolas internacionais. 

         O ICONE realiza pesquisas técnicas e direciona ao Governo, contribuindo para a 

troca e no abastecimento de informações, mantendo forte relacionamento com os 

grupos técnicos ministeriais no sentido de dar um suporte técnico nas negociações.  

 

Em 2003, o Instituto de Estudos do Comércio e Negociações 

Internacionais(Ícone) foi criado com o apoio de várias entidades 

representativas de setores do agronegócio. Integrado por especialistas em 

agricultura, política comercial e negociações internacionais, o instituto se 

transformou, em pouco tempo, em um interlocutor relevante do Mapa e do 

MRE para as negociações da Rodada Doha. Dessa maneira, passou a integrar 

órgãos consultivos no âmbito do Mapa e do Grupo Técnico sobre a 

agricultura que debatia e delineava propostas para serem encaminhadas pelo 

Brasil ao G-20. (Carvalho 2010, pág. 418) 

 

     Vale lembrar que , a participação deste instituto para o referido estudo, pretende 

exemplificar a organização por parte dos setores privados e suas contribuições para o 

debate e formulação de políticas públicas.   

          

 CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

        

       A CONTAG foi criada no ano de 1963 e representa em caráter nacional, 

todos os principais movimentos e sindicatos dos trabalhadores rurais no Brasil, e 

tem uma longa história de batalhas em busca do interesses das políticas 

latifundiárias e de agricultura familiar.   

 

Para efeito deste artigo são considerados Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais os assalariados e assalariadas rurais, empregados permanentes, 

safristas e eventuais na agricultura, criação de animais, avicultura, 

hortifruticultura e extrativismo rural, e agricultores e agricultoras que 

exerçam suas atividades individualmente ou em regime de economia 
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familiar, na qualidade de pequenos produtores, proprietários, posseiros, 

assentados, meeiros, parceiros, arrendatários, comodatários e extrativistas. 

(Estatuto CONTAG, 2001) 

 

          Sua participação nos fóruns é importante por trazer as demandas das classes 

trabalhadoras rurais, propostas, sugestões na defesa dos interesses da confederação e 

sinalizando a importância de sua agenda para a o fomento do comércio exterior 

brasileiro com um olhar sensível para agricultura familiar e para os mais pobres; 

participam de grupos de trabalho no âmbito das câmaras setoriais por exemplo.  

 

        CNA - Confederação Nacional da Agricultura 

 

         A Confederação Nacional da Agricultura foi criada no ano de 1964 via decreto lei 

em substituição a Confederação Rural Brasileira CRB criada em  1951 no Rio de 

janeiro, e tem objetivo a defesa dos interesses agropecuários. 

           Em 1975 se transfere para o Brasília onde passa a representar o setor em fóruns 

internacionais e no âmbito internacional e a partir dos anos 90 reestruturou-se na área 

técnica, gerando dados da setor do agronegócio e trabalhando em conjunto com os 

setores governamentais para a promoção do setor. 

         A entidade representa os produtores rurais brasileiros e atua junto ao Congresso 

Nacional fazendo a reivindicação do setor e possui 27 Federações Estaduais, 2.000 

Sindicatos, respondendo por 37 das exportações brasileiras e 1/3 dos empregos. O 

conselho se reúne, 2 vezes por anos, podendo também realizar reuniões 

extraordinárias.(Site CNA,2016)  

      Segundo Carvalho(2003) a participação do empresariado do agronegócio aumentou 

muito devido a abertura da economia nos anos 90, que demandou por parte do governo, 

uma maior estruturação e chamando os mais diversos atores da área para colaborar com 

informações técnicas e pesquisas para o a utilização nas mais variadas negociações 

internacionais e nacionais.   

        Insta salientar, que os objetivos da entidade são: a união da classe trabalhadora 

rural, a valorização da produção agrícola, e a preservação do meio ambiente, isto 

associado ao desenvolvimento agropecuário e da produção de alimentos, buscar a 

defesa do livre comércio da agropecuária e da agroindústria, buscar e demonstrar o 

correto conhecimento dos problemas e soluções apropriadas às questões da categoria 
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econômica. .(Site CNA,2016) 

         Assim importa dizer, o papel da CNA nas câmaras setoriais e mais 

especificamente na Câmara de negociações agrícolas internacionais que se dá tanto no 

interior das reuniões, quantos nas demais secretárias que compõem o MAPA, 

auxiliando os debates trazendo questões de cunho técnico no setor do agronegócio e 

fomentando as discussões de maneira a fomentar as negociações nos mais diferentes 

fóruns para o desenvolvimento do agronegócio. Conforme Mancini(2008): 

 

Em relação às negociações internacionais, a CNA é apontada como uma 

entidade com pouca capacidade técnica para o assunto, atuando mais como 

uma representação política do setor. 

 

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento 

 

          A CONAB é uma estatal que foi criada via medida provisória no ano de 1990,  

faz levantamentos para prever safras, acompanha o comportamento da produção e dos 

preços e elabora estudos que balizam o MAPA nas políticas públicas de apoio ao 

produtor rural e é responsável por políticas agrícolas do governo federal, tendo como 

responsabilidade prever safras, prover estoques, escoar produção, distribuir alimentos, 

regular preços e harmonizar oferta e demanda de produtos, sendo estratégica na geração 

e disseminação de informações para o desenvolvimento da agricultura brasileira.  

 

Para estas ações, a Companhia realiza estudos e estatística dos preços, assim 

como os levantamentos de custos de produção da agropecuária, a expectativa 

de plantio e de colheita de grãos, além do volume e localização de estoques 

públicos e privados de uma gama de produtos. A estimativa da produção 

sucroalcooleira e outras informações pertinentes são estendidas também à 

safra de café e de cana-de-açúcar.(Site Conab, 2016)      

                                                  

       No interior das dos fóruns, seus representantes participam de reuniões que 

envolvam os interesses da agricultura familiar, abastecimento e política agrícola 

direcionada ao pequeno produtor entre outras.  

 

  ABAG - Associação Brasileira do Agribusiness 
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       A ABAG foi criada no ano de 1993, em meio a um período conturbado na 

economia e tem como premissa a defesa dos interesses do agronegócio focando seus 

estudos e pesquisas no desenvolvimento da integração da economia internacional, no 

desenvolvimento sustentável do setor, logo buscando ser uma efetiva entidade de 

suporte aos elos das cadeias produtivas do agronegócio.(Site ABAG, 2016). 

       O presente capítulo procurou perpassar brevemente o histórico das câmaras 

setoriais, em um período que corresponde de 1991 a 2003 de maneira elucidativa com o 

intuito de mostrar as diversas formas de gestão e de escopo institucional, as quais  estas 

passaram e, mostrando os avanços e atrasos de cada governo no que corresponde o fazer 

política pública setorial. 

        Por conseguinte, analisamos as principais coordenações, secretárias, conselhos que 

realizam um papel importante para o papel institucional do MAPA, dentro do recorte 

histórico estudado, no que concerne a gestão, debate fomento de políticas públicas 

setoriais direcionadas a negociações agrícolas internacionais. 

     Assim, como organizações de grupos de interesses tanto da classe do empresariado 

do agronegócio, quanto dos representantes dos trabalhadores rurais, esta breve 

apresentação do cenário colabora para o entendimento das engrenagens e suas 

colaborações para a discussão acerca das câmaras de negociações agrícolas 

internacionais nos capítulos a seguir. 
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CAPÍTULO 4 - HISTÓRICO CÂMARA TEMÁTICA DE NEG. AGRÍCOLAS 

INTERNACIONAIS (2003-2008) 

 

      A Câmara Temática de Negociações Agrícolas Internacionais foi instalada pelo 

então Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues no ano de 

2003. O órgão é formado por representantes de todos os segmentos exportadores do 

agronegócio brasileiro e faz parte de um amplo processo de reestruturação do MAPA 

mediante a importância cada vez crescente do setor na economia do país.      

       Vinculada ao Conselho do Agronegócio (Consagro), essa Câmara tem como 

prerrogativa criar condições para que o governo e a área privada estabeleçam propostas 

comuns para apresentar nas negociações multi e bilaterais relacionadas ao comércio 

exterior agropecuário, buscando uma integração mais completa entre os agentes 

envolvidos com as exportações agrícolas.(MAPA) 

       Com a abertura da economia, e os seguidos superávits econômicos no setor a partir 

do ano 2000, veio também uma necessidade de organização, tanto do setor privado, 

com o propósito de defender seus interesses, quanto o governo, com o objetivo de 

acompanhar este processo de internacionalização da economia mundial. Conforme 

demonstra o Gráfico 1: 

 

  Quadro 5  – Produto Interno Bruto: Agropecuária e Agronegócio – Brasil – 1994-2014.  
Fonte: IBGE (2015) 

 

                

 

            A criação desta câmara está em um contexto mais amplo, que percorre o próprio 
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papel do MAPA e seu crescimento nas negociações agrícolas internacionais, a partir da 

internacionalização do agronegócio brasileiro, que ocorreu dentro de um cenário de 

estabilização e abertura da economia nacional e com uma gradativa legalidade do 

regime multilateral de comércio, papel anteriormente centralizado pelo Ministério de 

Relações Internacionais (MRE). Segundo Machado(2009): 

 

Em relação ao desempenho do agronegócio, a produção agropecuária cresceu 

de forma expressiva, entre 1990 e 2007. O crescimento da produção agrícola 

nesse período pode ser explicado por uma série de fatores, dentre os quais 

destacam-se: a maior participação do setor privado no financiamento da 

produção, o crescimento da produtividade, a evolução favorável dos termos 

de trocas (produto/insumo), a estabilização do processo inflacionário e as 

políticas sociais compensatórias que sustentaram o crescimento da demanda 

doméstica do setor agrícola. 

 

            Com uma crescente na área de exportações, os setores organizados do 

agronegócio começaram a se organizar a partir de 1999, com a criação do Fórum 

Permanente de Negociações Agrícolas Internacionais  pela organizações Confederação 

Nacional da Agricultura (CNA), Organização da Cooperativas Brasileiras(OCB) e 

Associação Brasileira de Agrobusiness (ABAG) com o objetivo de articular o setor, 

com a CNA assumindo a coordenação do fórum.  

          Conforme o (ANEXO I), temos o Produto Interno Bruto da Agropecuária e 

Agronegócio – Brasil no período compreendido entre 1994-2014, a verificação ratifica 

a crescente nas exportações e o bom desempenho econômico do setor do agronegócio 

no Brasil.  

           Ou seja, a  análise dos dados tanto da balança comercial quanto da evolução do 

PIB , corrobora com as informações referentes a internacionalização do setor; o 

presente trabalho não tem a ambição de ir a fundo em questões econômicas mas faz-se 

necessário o apontamento em questão.  

        O Brasil como importante exportador de produtos agrícolas do mundo passou a 

participar de diferentes e importantes fóruns de negociações internacionais, e estas 

entidades representativas do agronegócio tornaram-se importantes interlutores do setor 

no MAPA e no MRE, contribuindo via pesquisas e de forte investimento em parte 

técnica e consultiva. 
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 O Fórum e a CEB operaram como os principais canais formais de 

interlocução com o Executivo, que no Brasil é o responsável pela agenda 

externa, sendo o Ministério das Relações Exteriores (MRE) o responsável 

por chefiar a delegação negociadora brasileira. No entanto, outros vínculos 

informais foram estabelecidos com ministérios envolvidos na negociação. 

Esse quadro de interlocução manteve-se praticamente o mesmo até 2003, 

quando as negociações da RDD tomaram maior corpo. O ritmo mais forte de 

discussões contribuiu para a criação de dois canais formais de interlocução 

entre o Executivo e o setor privado agrícola, para discussão das propostas 

brasileiras a serem levadas ao G-20 e, eventualmente, defendidas pelo grupo 

na rodada. Um desses canais é a Câmara Temática de Negociações Agrícolas 

Internacionais, instalada em junho pelo MAPA, e o outro é o Grupo Técnico 

Informal, criado pelo Itamaraty. (Mancini 2008) 

        A diversificação da agenda de exportação é um elemento importante nesta análise 

da entrada do agronegócio brasileiro no mercado internacional, o que na década de 80 

se concentrava em dois ou três produtos com força, como café e açúcar, por exemplo, 

nos idos dos anos 2000, ampliou-se consideravelmente as exportações dos produtos dos 

complexos da soja, das carnes (bovina, suína e de frango), de sucos de frutas, açúcar e 

álcool e etc. Segundo Machado(2009): 

Em decorrência da internacionalização do agronegócio – caracterizada 

notadamente pela diversificação de sua pauta exportadora e dos mercados 

compradores - o setor passou a demandar políticas voltadas à inserção dos 

produtos agropecuários no exterior. As barreiras tarifárias representam um 

entrave a essa inserção e uma postura mais contundente do governo nas 

negociações no âmbito da Rodada Doha da OMC tornou-se necessária para 

satisfazer os interesses das coalizões domésticas do setor agrícola. As 

negociações bilaterais para abertura e manutenção de mercado também se 

tornaram mais freqüentes e necessárias. 

 

      Visando a área de políticas externa e negociações internacionais viu-se a 

necessidade a partir de 2003 por parte do governo e os setores do agronegócio da 

criação de um fórum, para que os produtores e exportadores abastecessem a base de 

dados sobre os entraves e avanços de cada setor nas negociações internacionais, sendo 

um elo importante entre governo e iniciativa privada. 

 

 

                    QUADRO 6 - Evolução histórica da  regulamentação da câmara. 
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PRINCIPAIS 

MEDIADAS 

INSTITUCIONAIS 

OBJETIVOS 

19/05/1988 - Decreto n 

96.056 

Reorganizou o CDI - Conselho de Desenvolvimento 

Industrial, ou seja, as Câmara Setoriais 

12/07/1989 - Resolução 

SDI n 13 

Criação das Câmaras Setoriais 

02/05/1990 - Decreto n 

99.232 

(não chegou a funcionar, 

tratando-se de um esboço 

de lei) 

Dispõe sobre a estruturação do Conselho nacional da 

Agricultura. Previa a participação do setor privado 

juntamente com o setor público na formulação de 

políticas agrícolas 

17/01/1991 - Lei n 8.171 

Criação das Câmaras 

Setoriais no Ministério da 

Agricultura 

Dispõe sobre a política agrícola. Criou o Conselho 

Nacional da Política Agrícola (CNPA) constituído por 

representantes do governo e da iniciativa privada CNA, 

OCB, e da CONTAG. O CNPA contará com uma 

secretaria executiva e sua estrutura funcional será 

integrada por câmaras setoriais especializadas 

1993 - Desativação do 

CNPA 

Desativação do CNPA. Em função dos diversos vetos 

sofridos pela Lei n 8171 que criou o CNPA, não lhe 

dando poderes para definir a política agrícola no país, 

que permaneceu com o governo nos gabinetes e nos 

diversos órgãos dos ministérios 

1995 - Desativação das 

Câmaras Setoriais 

Desativação da Câmaras Setoriais criadas no ministério 

da agricultura, principalmente, em função da ausência 

do CNPA 

2003 - Recriação do 

CNPA 

Ministério da Agricultura recria o CNPA, através do 

Ministro Roberto Rodrigues 

11/06/2003 - Instalação da 

Câmara de Neg. Agrícolas 

Internacionais 

Discutir e articular as posições do setor privado e do 

setor público no âmbito do Mapa no que se refere a 

negociações agrícolas internacionais e suas nuances  
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QUADRO 6 - Evolução histórica da  regulamentação da câmara. 

16/12/2008- Desativação 

da câmara 

Data da desativação da Câmara Temática de Neg. Agri. 

Internacionais ficando inoperante até o ano de 2014. 

Fonte: adaptado de Staduto, 2007 e Vilela. 2006 

 

        Essa Câmara Temática é composta pelas mais importantes entidades dos setores 

privados agrícolas podendo citar, ICONE, ABAG, OCB, CNA entre outras, do setor 

estatal como EMBRAPA, CONAB e etc.; como também representantes setoriais dos 

trabalhadores rurais, a saber, a CONTAG. Existe também representantes de outros 

ministérios como do MRE, MDIC e do MDA. Conforme Carvalho(2010) 

 

Tinham assento permanente nas reuniões da Câmara, além de representantes 

das diversas burocracias envolvidas nas negociações, organizações 

representativas do agronegócio e o Ícone. A coordenação da Câmara era 

exercida pela CNA. Apesar de exercer funções características informativas e 

consultivas, a Câmara foi uma arena relevante para discutir e articular as 

posições do setor privado e do setor público no âmbito do Mapa. A postura 

oficial do setor privado articulada com a do Mapa para a VI Ministerial da 

OMC, em Hong Kong, em2005, encaminhada ao Itamaraty, foi produzida no 

âmbito da Câmara. 

 

               A reunião de inauguração foi no dia 11 de junho de 2003, com a participação 

dos representantes dos ministérios acima e das principais entidades do setor, em que 

enaltecem o papel do agronegócio brasileiro e a importância da criação desta câmara 

para a agregação dos setores e para ação mais contundente para as negociações junto as 

os principais fóruns internacionais. 

 

O processo doméstico de formulação da posição negociadora brasileira, por 

sua vez, gerou respaldo interno relevante para o desempenho do Brasil no 

nível internacional. O endosso do agronegócio, incluindo o apoio técnico, 

aumentou a credibilidade do Brasil junto ao G-20 e fortaleceu a capacidade 

negociadora do grupo no âmbito internacional. CARVALHO (2010) 

 

       A ata de inauguração foi a primeira reunião, e tivemos até o fim de 2008, mais treze 

reuniões que discutiram os mais variados temas da área de negociações agrícolas, sendo 
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observado seus aspectos organizacionais de atuação, lembrando que este trabalho não 

tem a intenção de ir tão fundo a aspectos econômicos porém, estes perpassam todo o 

discorrer do referido trabalho. 

 

 O número de participantes da câmara era amplo, com cerca de 50 membros. 

Foram indicados ao ministro, a quem cabia o convite para participação. O 

presidente tinha de ser um representante do setor. (MANCINI, 2008, p. 142) 

 

        Ao analisar as atas de reuniões foi possível verificar que, no interior deste fórum, 

as agendas concentram-se nas discussões referente a participação do país nos principais 

fóruns internacionais de negociações agrícolas, a saber, da OMC, da Rodada de Doha e 

do G20, tendo como objetivo defender os interesses do Brasil na área do comércio 

internacional e das negociações. 

        As reuniões são realizadas com um caráter consensual em que o governo 

desempenha um papel mediador, os representantes discutem, fazem consultas, jurídicas, 

técnicas e políticas, a fim da elaboração de um parecer em que recomenda as principais 

ações a serem tomadas. Depois da elaboração deste parecer a câmara encaminha a 

CGAC, e acompanha evolução do processo, fazendo concertação com outros 

ministérios para a resolução dos entraves nas negociações. 

        É grande o  fluxo de informações para isso a câmara mantém diálogos constantes 

com as demais secretárias no interior do MAPA, com os representantes dos grupos de 

interesse para a formulação de seus pareceres e convoca as reuniões extraordinárias 

sempre que provocada, para o debates dos problemas postos.  

          A arena atuou como uma caixa de ressonância do setor do agronegócio nacional e 

balizou seus trabalhos como um fórum de caráter meso-corporativista pois reúne os 

grandes grupos de interesses do setor que juntamente com o Estado ditam as diretrizes e 

caminhos pelas quais devem percorrer as negociações internacionais brasileiras na área 

agrícola, sempre em um ambiente convergência de ideias 

            Este fórum de negociação segue a linha teórica de Cawson (1978,1985a,1985b), 

para o autor a principal característica do neocorporativismo é a fusão de intermediação 

de interesses (representação e gestão) e um modo particular de interferência pública, já 

que observa que não é apenas uma ação direta do Estado, existe entre este e os grupos 

de interesse um grau de igualdade de representação e um ambiente de convergência mas 

do que de embate ou competição. Para Cawson (1978,1985a,1985b): 
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Um processo socioeconômico específico no qual as organizações 

representantes de interesses monopolíticos-funcionais, através de um 

intercâmbio político com as agências estatais comprometem-se em alcançar 

resultados das políticas públicas; esse movimento leva essas organizações a 

desempenhar papéis que combinam representação de interesses e 

implementação de políticas através de autocontrole. (Cawson, 1985a 

traduzido por ARBIX 1996) 

 

          Sendo assim, a principal característica meso-corporativista desta câmara foi a de 

seguir importantes características, como por exemplo,  os grupos de interesse estarem 

setorialmente organizados, assim como as agências do governamentais e as 

recomendações oriundas deste fórum, foram tomadas de maneira consensual e com a 

participação e aprovação de todos os representantes ali citados.    
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CAPÍTULO 5  - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

         Podemos compreender, de acordo com a teoria neocorporativista descrita no 

capítulo I, que as arenas de negociação, antes de caráter corporativista de cunho 

autoritário, evoluíram para o chamado neocorporativismo que tem como característica a 

convergência de ações, entre grupos de interesse e Estado para a implementação, gestão 

e fomento de políticas públicas setoriais.  

            No caso do Brasil, foi analisado o papel do MAPA, suas atribuições e sua 

gradativa evolução na área das negociações agrícolas, sua forte reestruturação 

institucional e sua relação com as entidades representativas do setor do agronegócio e 

demais ministérios que também atuam nas discussões de comércio exterior. 

          O presente artigo perpassou por períodos históricos no Brasil no que diz respeito 

a implementação das câmaras setoriais, e foi verificado que as mudanças dessas arenas 

de negociação se deu ao grau de representatividade do agronegócio brasileiro para a 

economia do país o que demandou por parte do MAPA uma maior estrutura 

institucional na área de negociações internacionais. 

          Estes fóruns a partir de 1993 obtiverem grande projeção no país devido ao seu 

poder de negociação e seu caráter meso-corporativista e tripartite, entre Estado, Capital 

e Trabalho, tendo o setor automobilístico como grande contemplado com discussões 

profícuas para a resolução de entraves no setor, e nada impediu que fossem desativadas 

em 1995 ao doce sabor de um novo governo. 

         A partir de 2003 o MAPA passa por uma grande reestruturação e as câmaras 

setoriais são reinstaladas e passam a assumir um importante papel para as negociações 

agrícolas no MAPA, com a instalação da câmara que é objeto do estudo, com um forte 

incentivo dos grupos de interesses do agronegócio juntamente com Estado. 

       Neste contexto baseia-se a hipótese deste trabalho, que está ligada a o modelo 

meso-corporativista  discorrendo, como vimos, com o toque diferenciador entre arenas 

neo-corporativista de caráter meso, para as arenas de negociação corporativista 

tradicional(estatal). Isso significa dizer que as câmaras setoriais possuem uma outra 

dinâmica de negociação que não está focada unicamente na relação Estado-Capital, mas 

sim em uma outra configuração que abarque os mais diversos atores envolvidos nos 

acordos. 
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         Nesse sentido, pôde-se confirmar a hipótese do início do trabalho, de que a 

câmara de negociações agrícolas internacionais é uma arena de caráter meso-

corporativista. A partir do estudo desse caso dessa câmara setorial, observou-se a 

participação de grupos de interesses, no debate, consultoria, ajuda técnica, gestão e 

implementação de políticas públicas juntamente com o Estado em um papel de paridade 

de representação, algo inviável no corporativismo tradicional. 

     Insta esclarecer, não obstante, que o referido trabalho, concentra-se na área de 

negociações agrícolas internacionais, e mais especificamente no âmbito do agronegócio 

brasileiro, sendo importante salientar que não é uma verdade absoluta, para explicar as 

mais variadas  questões de políticas públicas setoriais. Assim como as teorias utilizadas 

pelo trabalho, que devem ser encaradas com senso crítico, servindo apenas em parte, 

para explicar determinadas situações, também assim deve ser encarado esse estudo. 
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ANEXO I  - PRODUTO INTERNO BRUTO DA AGROPECUÁRIA E                                                                                                                                      

AGRONEGÓCIO NO BRASIL 1994 
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