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2016 pareceu que não ia acabar, 

mas finalmente chegou 31 de 

dezembro. Para refletir sobre esse 

ano intenso e, principalmente, 

sobre o que esperar para 2017, os 

consultores da BMJ prepararam 

um estudo bastante completo. Esta 

edição da revista traz insights desse 

estudo.
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2016 foi um ano intenso.  
 
Para todo o mundo, mas especialmente para o Brasil. 
Eventos sem precedência na trajetória democrática do 
País, a exemplo do impeachment de Dilma Rousseff e a 
deflagração de inúmeras investigações contra políticos 
e demais autoridades públicas, contribuíram para que 
2016 entrasse para os anais como um passo fora da 
cadência.

Protestos contra e a favor da impugnação da então 
presidente Dilma Rousseff levaram milhares às ruas. 
Apesar de ser um processo traumático, a forma como as 
instituições e a população lidaram com o impeachment 
demonstra a maturidade da democracia brasileira. 
Judiciário, Legislativo e Executivo se comportaram de 
acordo com suas competências e responsabilidades 
e o processo foi concluído sem grandes problemas. A 
crise política ocasionada pela falta de diálogo entre 
Executivo e Legislativo está solucionada. Entretanto, 
a instabilidade política derivada das operações que 
investigam escândalos de corrupção e afetam diversos 
políticos marcou o cenário econômico em 2016.

A população foi diretamente afetada, vendo a 
máquina pública paralisada boa parte do ano, o que 
estagnou a implementação de medidas econômicas 
para recuperação fiscal do País. A economia brasileira 
terminou o ano de 2015 com uma retração de 3,8% 
do PIB com relação a 2014, e as estimativas são que 
2016 se encerre com uma queda de 3,43%. A contínua 
queda nos investimentos derrubou as estimativas de 
crescimento para 2016 e para 2017, e, ao que tudo 
indica, a economia brasileira se recuperará, mas em 
um ritmo mais lento do que o previsto originalmente. 
Embora não tenhamos eleições previstas para 2017, 
o que significa, na teoria, que o Congresso Nacional 
poderá funcionar sem grandes interrupções, as 
investigações contra políticos devem afetar a agenda de 
votações no Congresso e os programas planejados pelo 

SOBRE ESTA EDIÇÃO

BOA LEITURA!

governo. 

No plano internacional, eventos locais nunca tiveram 
tanto impacto global. A decisão do Brexit, a eleição de 
Trump nos Estados Unidos, e o fortalecimento de partidos 
nacionalistas colocaram no centro das discussões o 
processo de globalização em curso desde a década de 90. 
Em um momento em que diversos acordos para redução 
de barreiras comerciais são negociados, a população 
mundial dá um claro sinal de que não está contente com 
o status quo e com o rumo que a política está tomando. 
A posição que se coloca é de que uma mudança, ainda 
que incerta, seria melhor do que a continuidade da atual 
política. O cenário traz riscos e oportunidades para o Brasil 
e para a América Latina. Há sinais de que a região buscará 
maior abertura e diversificação de parceiros, por exemplo, 
enquanto a Parceria Transpacífico (TTP) e o Tratado 
Transatlântico (TTIP) serão deixados de lado caso se 
confirme a intenção de Trump de encerrar as negociações.

Terminado o ano de 2016, preparamos essa edição do 
Boletim BMJ com algumas das perspectivas para o Brasil 
em 2017. As análises apresentadas são uma degustação do 
estudo “Brasil Outlook 2017” elaborado por consultores 
multidisciplinares da BMJ. Se você tiver interesse nos 
dados completos e setoriais, entre em contato conosco! 
 

Andrezza Fontoura Camilla Azeredo Elisa Diniz
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A crise econômica, iniciada em 2014 com o 
represamento de preços públicos e desonerações 
fiscais e intensificada nos últimos dois anos, se mostra 
mais duradoura do que o esperado. A atual situação 
fiscal do país não resulta apenas das recentes decisões 
econômicas. Ela é resultado da negligência do país 
em realizar as reformas necessárias para superar suas 
debilidades estruturais, ocultadas pelo alto preço das 
commodities e pela incorporação de grande parcela da 
população ao mercado de trabalho.  

Os dois ex-Ministros da Fazenda de Dilma Rousseff 
buscaram apresentar reformas e cortar gastos públicos. 
Entretanto, sem apoio político e com boa parte do 
gasto primário fixo - mais de 3/4 - não obtiveram 
sucesso na recuperação econômica esperada. 

A economia brasileira terminou 2015 com uma retração 
de 3,8% do PIB com relação a 2014, e o ano de 2016 
começou com uma forte instabilidade política que 
prejudicou a aprovação das reformas necessárias para 
acelerar a recuperação econômica do país.  A meta fiscal 
estabelecida no início de 2016 era de um superávit 
de 24 bilhões. O recuo na arrecadação de tributos e o 
aumento das despesas do Governo Federal levaram à 
confirmação de um déficit fiscal de R$ 115 bilhões - R$ 
87 bilhões relacionados à Previdência Social. 
Em 12 de maio o Senado Federal autorizou a abertura 
do processo de impeachment de Dilma, que foi afastada 
provisoriamente do cargo assumindo o vice-presidente 
Michel Temer. Presidente interino naquela época, Temer 
montou seu ministério fortalecendo a equipe econômica. 
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A avaliação preliminar da equipe era que o deficit do 
governo federal havia alcançado R$ 170 bilhões. 
 
O afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff 
em 31 de agosto gerou um surto contido de otimismo nos 
agentes econômicos. O resultado foi uma melhora, ainda 
que discreta, na expectativa de retração do PIB: de 3,20% 
para 3,15% em 2016. No entanto, os indicadores dos 
níveis de atividade industrial e de serviços mantiveram 
sua trajetória de queda. 

Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), a 
recuperação da economia brasileira está mais lenta do 
que o esperado, e o ano de 2017 ainda apresentará uma 
tendência recessiva, embora menor do que a de 2016.

AGENDA 
ECONÔMICA 
DO GOVERNO 
TEMEROVERVIEW

Ainda interino, a primeira medida de Michel Temer 
para recuperar a economia do Brasil foi nomear uma 
equipe técnica com alta aceitação do setor privado. 
Henrique Meirelles, que também era o nome de Lula 
para a pasta, assumiu o comando do Ministério da 
Fazenda (MF). Além de autonomia para implementar 
as medidas necessárias com baixa intervenção por 
parte do presidente, o MF foi fortalecido com a 
sanção da Lei nº 13.341/2016, conhecida como lei da 
reforma administrativa. Pela lei, a Previdência Social foi 
transferida para o MF, demonstrando o interesse em se 
ter um controle maior sobre o assunto.

Meirelles nomeou uma forte equipe econômica, que 
preferiu analisar a situação das contas públicas antes de 
fazer anúncios precipitados que precisariam ser revistos 
posteriormente. Nas palavras do Ministro “devagar que 
estou com pressa”.

Em linhas gerais, Meirelles e sua equipe seguiram a 
mesma política econômica que havia sido proposta por 
Nelson Barbosa: abrir mão da flexibilidade a curto prazo 
em prol do fortalecimento da responsabilidade fiscal a 
médio e longo prazos. Tal posição é fundamental para 
possibilitar a aprovação de reformas estruturais, como a 
reforma da previdência, mas necessita de uma boa base 
de apoio no Congresso Nacional. Barbosa não teve o 
apoio necessário, mas Meirelles, sim. 

O governo também busca recuperar o tripé econômico, 
composto por câmbio flutuante, responsabilidade com 
as contas públicas e sistema de metas de inflação. A 

política monetária e o sistema de metas de inflação 
encontram menos obstáculos para implementação, do 
que o controle dos gastos públicos.

Após apresentar o déficit fiscal de R$ 170 bilhões 
para 2016, com uma estratégia de apresentar o pior 
cenário para que não houvessem surpresas negativas, 
o Ministério da Fazenda apresentou as medidas que 
seriam implantadas nos próximos meses, dentre as 
quais destacamos:

01
02
03

Estabelecimento de um limite de 
crescimento da despesa primária total 
(PEC do Teto de Gastos)

Dados: Boletim FOCUS, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e 

Confederação Nacional da Indústria. Elaboração própria.

Quitação da dívida do BNDES, 
estimada então em R$ 100 bilhões

Medidas microeconômicas
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POLÍTICA 
MONETÁRIA

Em termos monetários, a marca do ano 2016 é o 
abandono da política ortodoxa de controle da inflação 
por meio da taxa básica de juros SELIC. Presenciou-
se duas reduções consecutivas, ambas de 0.25%, 
pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central 
COPOM/BCB, deixando a taxa atual em 13.75% a.a.

Apesar disso, a inflação seguiu seu curso de queda, 
saindo de dois dígitos no início do ano para 7,87% a.a. 

no mês de outubro. Obviamente, o mercado seguiu 
esse ritmo, demonstrando otimismo, em termos gerais, 
para o ano de 2017. Como o poder de compra ainda 
está estagnado, espera-se uma queda ainda maior da 
inflação este ano. 

O gráfico abaixo sintetiza a situação econômica, com 
destaque para o ICEI, que apresenta tendência de 
queda nos três últimos meses de medição.

O corte de juros para estimular a economia deverá 
ser utilizado, entretanto não com tanto vigor como 
esperado pelo mercado. As reuniões do Copom 
demonstram que o corte na taxa de juros deve ser 
feito de forma gradual, apontando para uma política 

monetária menos expansionista com o risco do 
aumento da taxa de juros real dependendo da evolução 
da inflação em 2017. Para o próximo ano, espera-se 
que a taxa SELIC chegue a 10,5%.

Taxa SELIC, Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e  
Índice de Confiança do Empresário Industrial– ICEI
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O desaquecimento da economia visto em 2015 e que 
se seguiu em 2016 levou à queda na arrecadação. 
Economistas e instituições como o FMI projetam que 
o País só deve apresentar desempenho positivo no 
resultado primário por volta de 2019/2020. O governo 
projetava em maio, um déficit primário de 164 bilhões 
de reais. Esse resultado, é consequência dos gastos dos 
últimos anos, para os quais contribuíram os grandes 
eventos sediados pelo País no período.  
 

01 02 03Conseguir apoio para a 
aprovação das medidas 
de austeridades;

 Além da aprovação, 
deverá fazê-lo 
rapidamente e

Responder à pressão dos 
estados que pedem maior 
atuação da União para o 
ajuste de suas economias 
internas.

A implementação de políticas anticíclicas seria uma 
saída para fomentar a economia. Entretanto, o governo 
não dispõe de recursos para tal tipo de iniciativa, pois 
não há espaço na política fiscal. Também não será 
possível aumentar a concessão de créditos por parte de 

Colocando-se o ano de 2017 em perspectiva, o 
resultado da economia e da política fiscal está 
intimamente atrelado à aprovação  do pacote de 
medidas para estimular a recuperação da economia  e a 
Reforma da Previdência.

De modo geral, o governo federal terá três desafios 
importantes no ano de 2017 para a política fiscal:

bancos públicos, tendo em vista que esse mecanismo 
foi utilizado de forma exagerada durante a crise e, 
atualmente, o governo está agindo de forma inversa, 
devolvendo dinheiro do BNDES para a União.

Dados: Banco Central do Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Confederação Nacional da Indústria. Elaboração própria.
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De acordo com a Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Produto 
Interno Bruto (PIB) global para 2016 será de 2,9%, 
e para 2017 3,3%. Os números não são ruins e 
os esforços de política fiscal ajudarão a acelerar o 
crescimento. Entretanto, os investimentos e o comércio 
seguem abaixo do necessário e puxam para baixo 
a produtividade e os salários. Ademais, há muitas 
incertezas com relação à China e aos Estados Unidos.

Assim como no BREXIT, a eleição de Donald Trump 
para a Casa Branca, cujas ideias para a economia 
americana tem como bases a recuperação dos 
investimentos internos e uma política comercial 
mais austera, causou aumento da cotação do Dólar 
Comercial e queda das bolsas. A cotação da moeda 
americana fixou nível próximo aos R$ 3,45.

A política comercial defendida por Trump pode levar 
a uma guerra com a China, o que prejudicaria o PIB 
comercial, que cresce a taxas inferiores que o PIB 
global. Já a política fiscal expansionista defendida pelo 
futuro presidente levará a um aumento na taxa de juros, 
que significará um fortalecimento do dólar, o que é 
prejudicial para os países emergentes.

A alta do dólar ajudaria as exportações brasileiras, 
mas ainda não o suficiente para compensar os demais 
problemas ocasionados pelo fortalecimento da 
moeda estrangeira. O Brasil recentemente perdeu 
grau de investimento na avaliação das agências de 
risco e continua sendo um país demasiadamente 
fechado, o que, somado à instabilidade política que 
gera incertezas, reduz o interesse de investidores 
estrangeiros.
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2016 consagrou-se como um capítulo ímpar na história político-institucional do Brasil. Eventos sem precedência 
na trajetória democrática do País, a exemplo do impeachment de Dilma Rousseff e a deflagração de inúmeras 
investigações contra políticos e demais autoridades públicas, contribuíram para que 2016 entrasse para os anais 
como um passo fora da cadência.

As duas primeiras medidas do governo interino foram: 
promover uma reforma administrativa - para reduzir de 
32 para 24 o número de ministérios – e indicar novos 
nomes para ocupar as pastas. Se a mudança de governo 
resolveu os problemas de diálogo entre Executivo 
e Legislativo, a instabilidade política gerada pela 
Operação Lava Jato continuou a dificultar a agenda de 
votações e a atingir membros próximos a Michel Temer.

Com o vazamento das informações cedidas pelos 
funcionários da Odebrecht à Polícia Federal, estima-
se que a “dança das cadeiras” no alto escalão dos 
ministérios vá continuar em 2017. Eliseu Padilha 
(PMDB), Ministro da Casa Civil, Moreira Franco 
(PMDB), Secretário-Executivo do Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI), e José Serra, Ministro 
de Relações Exteriores (MRE), são alguns dos ministros 
remanescentes apontados pelos delatores. Mudanças 
ministeriais devem ocorrer em 2017, principalmente 
devido ao envolvimento dos ministros em escândalos 
de corrupção. Entretanto, apesar de mudanças em seu 
núcleo duro, Temer não deve ser diretamente atingido. 
Enquanto presidente, ele não pode ser julgado por 
crimes anteriores ao seu mandato.

Alguns fatores explicam a tempestade perfeita 
que levou ao afastamento da presidente: 

Decisões econômicas ineficientes que não 
surtiram o resultado esperado e represamento 
de preços públicos;

Operação Lava Jato afetando políticos 
próximos à cúpula do governo;

Perda de apoio popular em função da crise 
econômica e dos escândalos de corrupção;

Ruptura da coligação PT-PMDB, que sustentou 
o governo petista desde 2010; 

Sem o apoio da população, com a coligação 
fragmentada e com falta de diálogo entre 
Legislativo e Executivo, o Congresso Nacional 
passou a bloquear as medidas e reformas 
apresentadas pela presidente.

OVERVIEW

O resultado final das eleições municipais consolidou a 
supremacia do PMDB e PSDB e confirmou a derrocada 
do PT, que sofreu uma perda sem precedentes no 
número de prefeituras. Do total de 630 prefeitos eleitos 
em 2012, o PT emplacou apenas 255 nas eleições 
de 2016. Argumenta-se que tamanho insucesso na 
reeleição dos candidatos petistas deva-se aos recentes 
escândalos da Lava-Jato envolvendo parlamentares do 
partido e à crise econômica e política, ambas agravadas 
durante o governo de Dilma Rousseff.  

PSDB saiu como o maior vitorioso, com 803 prefeituras, 
cresceu 15,5% em comparação com 2012, quando 
elegeu 695. Ademais, venceu em primeiro turno no 

maior colégio eleitoral do país, São Paulo (SP), e é o 
partido com maior número de votos. 

A base do presidente Temer comandará cerca de 81% 
do eleitorado do País, o que deve lhe garantir certa 
margem de manobra e poder de barganha perante as 
demandas locais que surgirão. 

O PT, por outro lado, deverá aproveitar o ano para 
realizar uma reformulação interna estrutural a fim 
de prevenir a saída maciça de membros do partido 
e retomar suas raízes ideológicas de 13 anos atrás – 
época em que ascendeu ao poder.
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Governabilidade se refere à capacidade dos órgãos 
do governo de exercer sua função. Está mais 
especificamente ligada às condições institucionais 
para exercício do poder, às relações entre Poderes e à 
capacidade de implementar sua agenda. A Constituição 
de 1988 manteve prerrogativas concedidas ao 
Presidente da República durante a Ditadura que o 
transformaram no principal legislador, ao mesmo tempo 
em que buscou recuperar o prestígio do Congresso 

Nacional removido durante o período autoritário. Até 
certo ponto, o Executivo tem poder, e recurso, para 
fazer valer sua agenda. Porém, esse poder encontra-se 
diretamente relacionado à capacidade de obter uma 
maioria no Congresso Nacional.

A fragmentação partidária vem sendo apontada como 
um dos principais empecilhos à governabilidade:

Foto por Beto Barata | 
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A alta fragmentação, ocasionada pelos benefícios de criar partidos fisiológicos (tais como acesso ao fundo 
partidário e tempo de TV) leva o governo a ter que negociar com diversas lideranças para obter apoio no Congresso 
e aprovar as Medidas Provisórias e projetos apresentados.

Dilma Rousseff falhou ao tentar estabelecer um diálogo com o Congresso Nacional e não teve habilidade para 
garantir a governabilidade por meio do presidencialismo de coalisão. Dois pontos que demonstram os erros em 
que a presidente incorreu: (i) o seu líder de governo, no último mandato, tinha o apoio de apenas 100 deputados 
federais; e (ii) após a redução de 39 para 28 ministérios, PT ocupava 9 das 31 pastas, número desproporcional ao 
tamanho da bancada.

Já nos primeiros dias de sua administração, Temer logrou 
retomar níveis aceitáveis de governabilidade graças a sua 
interlocução com o Congresso Nacional e o atendimento 
das demandas mais urgentes do setor privado. O novo 
presidente aprendera com os erros de sua antecessora 
e, portanto, concedera prioridade à boa convivência com 
deputados e senadores e à relação simbiótica entre o 
governo e empresários.

Atualmente, Temer conta com uma base de apoio forte, 
na Câmara e no Senado, de aproximadamente 60% dos 
membros em cada casa. A aprovação da PEC do Teto de 
gastos com ampla maioria reforça a capacidade do governo 
em aprovar as reformas necessárias: 366 votos a favor e 
111 contra na Câmara; e 53 votos a favor e 14 contra no 
Senado.

Com uma oposição reduzida a aproximadamente 100 
deputados e 16 senadores, o governo deverá enfrentar mais 
conflitos em sua própria base do que na oposição. 

Ainda assim, permanece incerto quando o País retomará 
o nível de estabilidade política que existiu em gestões 
anteriores.

Devido à natureza de seu mandato, à situação econômica do País e à missão de aprovar medidas impopulares, 
o governo sabe que passará por momentos difíceis e espera que a recuperação econômica prevista para 2018 
compense os momentos iniciais árduos.

Se por um lado a instabilidade ocasionada pela falta de diálogo entre Executivo e Legislativo encontra-se 
solucionada, a instabilidade gerada pelos escândalos de corrupção seguirá atingindo membros próximos a Temer e 
dificultando a agenda de votações para 2017. As delações em negociação apontaram a participação de inúmeros 
agentes da atual administração pública em escândalos de corrupção, lavagem de dinheiro e caixa dois. Caso 
tais acusações sejam comprovadas, a legitimidade do governo e seu poder de articulação serão amplamente 
comprometidos, levando a uma desestabilidade política estrutural.

Apesar dos esforços empreendidos pela atual administração 
em fomentar os laços entre o governo, os demais poderes e 
os desígnios da população, Michel Temer detém aprovação 
de apenas 10% dos brasileiros e reprovação de 51%, 
segundo o Datafolha.
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PARA O FUTURO

Confira na íntegra o documento 
“Uma Ponte para o Futuro” 

clicando aqui.
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Em 2015, o PMDB lançou um documento intitulado “Uma Ponte para 
o Futuro”, no qual propunha uma série de medidas administrativas e 
econômicas com o intuito de elevar a conjuntura de estabilidade política, 
social e financeira do País.  

Abaixo seguem algumas das principais medidas e reformas propostas, assim 
como seus respectivos status (até o final de 2016) e o impacto gerado 
(positivo, negativo e neutro):

Reformas Administrativas

REFORMA/MEDIDA

STATUS

Criação de Leis que 
estabelecem Regras 
para Recrutamento de 
Dirigentes de Estatais

Cumpriu

Extinção de 4 mil a 5 mil 
Cargos Comissionados

Cumpriu parcialmente

Demissão de Ministros 
acusados de infringir a Lei

Cumpriu parcialmente

Reforma Infraestrutura Direitos Humanos e Benefícios Sociais

REFORMA/MEDIDA REFORMA/MEDIDA

STATUS STATUS

Conclusão de mais de 
1.500 Obras Federais 
Inacabadas

Não cumpriu ainda

Manutenção dos 
Programas e Benefícios 
Sociais

Cumpriu

Reformas Econômicas

REFORMA/MEDIDA

STATUS

PEC do Teto de Gastos

Cumpriu

Redução do Desemprego

Não cumpriu ainda

Reforma da Previdência 
Social

Não cumpriu ainda

Enquanto ainda era interino, Michel Temer se propôs a 
aprovar quatro reformas: Previdência, Tributária, Política 
e Trabalhista. É um plano difícil para um governo tão 
curto. Com a proximidade das eleições presidenciais de 
2018 (ver a respeito abaixo), a tendência é a base do 
governo fragmentar ao longo do ano e a aprovação de 
reformas serem dificultadas.

O governo se empenhará completamente para a 
aprovação da Reforma da Previdência. A medida é 
complementar à PEC do Teto de Gastos e, caso não 
aprovada, tornará a PEC inócua.

A segunda reforma com chances altas de avançar é a 
Reforma Política, de alto interesse dos deputados e 

senadores. Os legisladores querem corrigir as regras 
eleitorais para a disputa de 2018, principalmente a 
situação da fragmentação partidária, o que deve sofrer 
resistência em função do grande número de partidos 
pequenos na Câmara, e o financiamento de campanhas 
eleitorais. Caso não seja aprovada a doação de 
empresas, parlamentares buscarão aumentar o fundo 
partidário em anos eleitorais, ou criar um novo fundo, 
denominado fundo eleitoral.

As demais reformas serão apresentadas de acordo com 
o ambiente político-institucional, ou seja, apenas se o 
governo perceber que há espaço para apresentar tais 
medidas e com margem alta de sucesso.
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Iniciada em março de 2014, a Operação Lava-Jato 
termina 2016 com os mesmos altos níveis de apreensão 
e mandados de prisão preventiva que a consagraram 
em sua primeira fase. Até o momento, a operação é a 
maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro 
já deflagrada no Brasil.

Políticos, autoridades públicas e uma miríade de 
executivos já foram presos pela força-tarefa. Na 
primeira fase deflagrada no ano, correspondente à 22ª 
da operação como um todo, a Polícia Federal cumpriu 
seis mandados judicias de prisão temporária, quinze de 
busca e apreensão e dois de condução coercitiva. 

As apreensões e mandatos de prisão mais alarmantes, 
no entanto, ocorreram apenas da 34ª fase em diante, 
quando o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o 
também ex-ministro da Fazenda e Casa Civil, Antonio 
Palocci, foram presos. Após isso, apenas a prisão de 
Sérgio Cabral, ex-governador do estado do Rio de 
Janeiro, e sua esposa chocou o País. 

Há de se mencionar, também, o indiciamento do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Ministério 
Público Federal. De acordo com procuradores do órgão, 
Lula era quem dava as ordens e o maior beneficiário 
do esquema. Até o momento, todavia, nenhuma prova 
conclusiva contra o presidente foi apresentada.

OPERAÇÃO 
LAVA-JATO

A operação continuará com força total em 2017. O 
processo de correção e desvendamento da prática de 
relacionamentos escusos entre políticos e empresários 
é um processo árduo. Entretanto, a longo prazo, 
melhora a imagem do Brasil e reduz o custo de fazer 
negócios no País, reduzindo também a formação de 
cartéis e a corrupção. A delação premiada acordada 
com funcionários da Odebrecht deve ser a força motriz 
por trás das fases e investigações a serem deflagradas 
no decorrer dos próximos meses. Vários ministros, 
políticos e demais autoridades, de baixo e alto escalão, 
foram mencionados nos acordos. Ainda, Eduardo Cunha 
e Gim Argello, ambos presos, também podem recorrer 
ao benefício da delação premiada. 
O teor das evidências encontradas nas próximas 
operações ditará o nível de estabilidade política do 
governo. Mudanças pontuais podem ser realizadas para 
contornar as crises menos impactantes, mas pouco 
poderá ser feito quando, porventura, um indivíduo de 
maior proeminência for indiciado. Vale destacar que, 
enquanto presidente, Temer não pode ser julgado por 
crimes anteriores a seu mandato.

Apesar da contínua instabilidade esperada, o STF deve 
começar a julgar os políticos envolvidos apenas em 
2018, ano em que será realizada a eleição presidencial.
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Passado o processo de impeachment, 
as Olimpíadas e as atividades 
parlamentares de 2016, o assunto 
que passa a dominar o cenário político 
do país é a sucessão presidencial. O 
governo calcula que terá até outubro 
de 2017 para aprovar as medidas 
necessárias, antes que o debate se 
volte para a campanha presidencial 
de 2018. Grandes nomes foram 
enfraquecidos, disputas intrapartidárias 
começaram a ser travadas e outsiders 
tomaram fôlego para o que pode 
se tornar uma das eleições mais 
disputadas desde 1989.
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O ex-presidente foi uma das figuras mais alvejadas pela operação Lava Jato em 
2016. Além de ser indiciado em incontáveis processos, Lula perdeu o status de 
grande articulista ao fracassar em manter Dilma Rousseff no comando do País. 
Apesar de negar que queira disputar a Presidência da República nas próximas 
eleições, Lula é uma das grandes apostas do PT para renovar a imagem do 
partido, que também pode apostar em Jacques Wagner (ex-governador da 
Bahia). Em levantamento feito pelo Datafolha, Lula lidera em todos os cenários 
de primeiro turno. Contudo, é derrotado no segundo turno pelo alto índice de 
rejeição que o impede de garantir a maioria do eleitorado.

LULA

AÉCIO

SERRA

MARINA SILVA

CIRO GOMES

BOLSONAROGERALDO

O ministro das Relações Exteriores tem chances extremamente baixas de ser a 
escolha dos tucanos para a disputa presidencial. O senador sai desmoralizado 
das eleições municipais ao não conseguir emplacar a candidatura de Andrea 
Matarazzo à prefeitura paulistana e dificilmente passará a ser visto como um 
candidato mais viável do que Aécio e Alckmin. Serra pode encontrar espaço 
para entrar na disputa pelo PMDB. Caso o partido reúna coragem para 
entrar nas eleições de 2018 em chapa própria, Serra pode ser um nome com 
reconhecimento nacional suficiente e capacidade de gerar consenso em um 
partido tão fragmentado. Esse cenário dependerá fortemente do desempenho 
do governo Temer.

O saldo das eleições municipais deste ano não foi positivo para o Senador 
mineiro. Apesar do bom desempenho do PSDB, quase todos os candidatos 
apoiados por Aécio não conseguiram se eleger. Além disso, Aécio também teve 
sua imagem desgastada com os desdobramentos da Operação Lava Jato e com 
a rejeição dos políticos tradicionais. Aécio possui como maior trunfo o bom 
desempenho que teve em 2014, a relação próxima que desfruta com Temer e a 
recondução para o cargo de presidente nacional do partido em 2016. Para que 
sua candidatura se concretize, Aécio deverá primeiro vencer a disputa interna no 
PSDB. Com receio de ser derrotado por Geraldo Alckmin, Aécio não descarta a 
possibilidade de solicitar a realização de prévias para tirar a decisão das mãos dos 
dirigentes do partido que tem como maior base eleitoral o estado de São Paulo.

A líder do Rede Sustentabilidade, sai de 2016 sem ter seu nome envolvido 
nos escândalos de corrupção, mas também sem agregar valor à sua imagem. 
Marina não conseguiu usar o caos político e econômico para alavancar suas 
chances de vitória nas próximas eleições e, aos poucos, perdeu espaço na mídia. 
Entretanto, justamente por estar à margem dos acontecimentos, levantamento 
do Datafolha indica sua vitória em todos os cenários de segundo turno. A falta 
de um partido forte para sua candidatura e a falta de um posicionamento 
claro, bem como o desempenho obtido nas eleições anteriores, dificultam 
sua apresentação como uma candidata viável no meio de todos os possíveis 
presidenciáveis, algo que a impediria de chegar a um eventual segundo turno. 

Alckmin é, sem dúvida, o político que sai mais fortalecido das eleições 
municipais, conseguindo emplacar a vitória de boa parte de seus aliados, com 
destaque para a eleição em primeiro turno de João Doria à prefeitura de São 
Paulo. O governador agora precisa vencer uma acirrada disputa interna em 
seu partido para concorrer às eleições de 2018. Com o fim do quarto mandato 
como governador de São Paulo, Alckmin pode não se contentar com uma 
proposta que possui certa aceitação dentro do partido: lançá-lo ao Senado. 
Caso não consiga o apoio do PSDB, Alckmin estuda a possibilidade de se filiar 
ao PSB.

A candidatura de Ciro Gomes está condicionada às ações que serão tomadas 
pelo PT. Ciro já afirmou que não concorrerá contra o ex-presidente Lula e se 
ofereceu para servir de vice em uma eventual chapa que unificaria a esquerda. 
Mesmo que Lula não entre na disputa presidencial, a campanha de Ciro irá 
disputar os votos da esquerda contra os candidatos apoiados pelo PT e pelo 
PSOL, algo que praticamente excluiria suas possibilidades de chegar até o 
segundo turno. A candidatura de Ciro ganhará maior viabilidade caso seja 
lançada em parceria com o PT em uma união da esquerda. Mesmo assim, seu 
discurso polêmico ainda poderia impedir um maior apoio popular.

A eleição de Trump nos EUA foi comemorada por Jair Bolsonaro e deu novo fôlego 
às suas pretensões eleitorais. Os dois candidatos guardam muita semelhança entre 
si, como a adoção de um discurso polêmico e a venda de um personagem que para 
todos os efeitos não faz parte da política tradicional. Se por um lado a vitória do 
Trump pode ser usada como plataforma para a eleição de Bolsonaro, por outro 
lado as diferenças das regras eleitorais demonstram que um resultado semelhante 
não deve acontecer no Brasil. Por aqui, a abundância de candidaturas viáveis, 
a existência de segundo turno e a obrigatoriedade do voto podem garantir que 
Bolsonaro não atinja um desempenho suficiente para chegar ao Palácio do Planalto.
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A chegada de Michel Temer trouxe diversas mudanças 
ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) e ao 
próprio funcionamento do Ministério. Temer nomeou 
o então senador José Serra (PSDB/SP) para ocupar o 
cargo de chanceler, encerrando um período de mais 
de 20 anos em que todos os Ministros das Relações 
Exteriores eram diplomatas de carreira1. Tal nomeação 
mostrou que 

Além da nomeação de José Serra, a atuação do MRE 
ganhou maior força com a transferência da Apex-Brasil3  
e da Secretaria Geral da Câmara de Comércio Exterior 

Por sua vez, a transferência da Secretaria Geral da 
CAMEX traz o Ministério para perto do setor privado 
e dá lugar de destaque para o MRE nas decisões 
estratégicas de política comercial. 

O governo buscará uma 
gestão mais voltada 
para temas políticos 
e comerciais2, em 
detrimento da agenda 
sul-sul construída nos 
governos petistas.

prioridade para 2017 
será a promoção do 
agronegócio brasileiro5.

(CAMEX)4 do Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC) para a sua estrutura.  

A passagem da da Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), do MDIC 
para o MRE deu maior força ao alinhamento e definição 
das ações de promoção comercial e busca evitar a 
duplicidade muitas vezes ocorrida entre ações da Apex-
Brasil e dos Setores de Promoção Comercial (SECOMs) 
das embaixadas brasileiras ao redor do mundo. A 
agência está sendo comandada pelo Embaixador 
Roberto Jaguaribe e já definiu que a sua

A eleição do candidato republicano 
DONALD J. TRUMP à presidência 
dos Estados Unidos foi, para muitos, 
uma grande surpresa. Contrariando 
a maioria das pesquisas de intenção 
de voto no país, o empresário e 
apresentador de televisão consagra-se 
como o primeiro presidente na história 
dos EUA sem nenhuma experiência 
prévia na seara política ou militar.

Ainda não se sabe ao certo se o 
novo presidente cumprirá todas as 
(polêmicas) promessas feitas em 
campanha. Todavia, estão previstas a 
adoção de políticas e medidas mais 
restritivas tanto no âmbito interno, 
como o enrijecimento de políticas 
anti-imigratórias, quanto internacional, 
a exemplo da interrupção imediata de 
assistência concedida a alguns países.

É esperado que Donald Trump adote 
uma visão mais pragmática, engajando 
apenas em parcerias e pactos frutíferos 
aos desígnios dos EUA. Questões 
ambientais e demais temas tidos 
como “soft policy” perderão espaço na 
agenda republicana. 
 
Isto poderá implicar, por vezes, na 
redução do diálogo com países não 
prioritários na agenda de política 
exterior– como o próprio Brasil e 
demais países da América Latina.  
 
Por outro lado, países asiáticos e 
demais Estados com uma economia 
em ascensão, como Taiwan, devem 
ganhar destaque – principalmente se 
estes se provarem dispostos a frear 
o crescimento chinês e seu domínio 
regional.

Assim que tomar posse, Trump 
deverá conceder máxima urgência 
à reavaliação de alguns dos pactos 
e tratados de maior peso para a 
economia americana, como a Parceria 
Transpacífica (TPP) e até mesmo o 
Tratado Norte-Americano de livre 
Comércio (NAFTA).
Mediante o controle do Executivo 
estadunidense e o suporte da maioria 

dos congressistas republicanos, 
Donald Trump deve aprovar reduções 
fiscais, principalmente para empresas 
e indivíduos com um maior poder 
aquisitivo, e aumentar gastos com 
defesa e infraestrutura. As políticas 
mais radicais, entretanto, podem 
sofrer resistência do próprio partido 
republicano.

NO TOCANTE 
AO BRASIL, 
AS RELAÇÕES 
DEVEM 
PERMANECER 
ESTÁVEIS.

O presidente Michel Temer já 
afirmou que pretende manter firmes 
as relações institucionais entre 
Brasil e Estados Unidos. Temer não 
crê que Trump vá desconsiderar 
as longínquas relações político-
econômicas entre ambos os países; 
ao contrário, o presidente está 
confiante de que Trump respeitará 
as instituições democráticas do país 
e permanecerá como um parceiro 
estratégico do Brasil. 
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Segundo o Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI), o crescimento real 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) da China deverá 
ficar em 6,6% no ano de 
2016. Esse resultado indica 
uma redução quando 

comparado aos 6,9% de crescimento no ano de 2015 
e dá continuidade à tendência de desaceleração do 
crescimento do país asiático que vem ocorrendo desde 
2010. A estimativa é de 6,2% para 20176. Assim, as 
exportações brasileiras devem cair em relação ao 
valor de 2016 ou, em um cenário otimista, ter um leve 
aumento. As importações, por sua vez, devem seguir a 
tendência de recuperação da economia brasileira, com 
crescimento em comparação a 2016. 

Ainda no campo comercial, vale ressaltar o início de 
tratativas para negociar um acordo de livre-comércio 
entre China e Uruguai. Essa iniciativa pode ter impacto 
no Brasil, pois o Uruguai é parte do Mercosul e, assim, 

Conforme demonstrado em 

estudo realizado pela Barral 

M Jorge, uma eventual 

mudança no status da China 

para economia de mercado 

poderia significar um prejuízo 

de R$ 410 bilhões e a perda de 

856 mil postos de trabalho à 

indústria brasileira entre 2017 

e 2020.

Temer escolheu o país para fazer a sua primeira visita 
internacional, embarcando apenas algumas horas após 
assumir definitivamente a Presidência da República8. 
Ademais, nomeações no Ministério de Relações 
Exteriores,, sob o comando de José Serra, reforçaram 
a importância do país asiático no governo Temer. Na 
presidência da Apex-Brasil, por exemplo, assumiu o 
até então Embaixador do Brasil na China, Roberto 
Jaguaribe. Como Secretária-Executiva da Camex, 
assumiu Tatiana Rosito, que já foi Ministra-Conselheira 
e Chefe do Setor Econômico da Embaixada do Brasil em 
Pequim.

Michel Temer e sua 
equipe deram fortes 

indícios de que a 
China ocupa papel 

central nas relações 
exteriores do Brasil 

sob o novo governo.

precisa negociar com o restante do bloco qualquer 
acordo extrarregional7. 

Índia Rússia

O padrão da relação comercial com os demais países 
parte dos BRICS - Rússia, Índia e África do Sul – segue, 
em larga medida, àquele identificado em relação à 
China: 

Apesar do encolhimento nos fluxos comerciais 
desses países com o Brasil, houve algum avanço 
com relação a acordos comerciais. O maior destaque 
foi a entrada em vigor do Acordo de Preferências 
Comerciais Mercosul-SACU (bloco formado 
por África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia e 
Suazilândia) em 1º de abril de 2016. O governo 
brasileiro espera que os seguintes setores sejam 
beneficiados: químico, têxtil siderúrgico, plástico, 
automotivo, eletroeletrônico e de bens de capital, 
além de produtos agrícolas. Ademais, discutiu-
se a possibilidade de ampliação do Acordo de 
Comércio Preferencial (ACP) Mercosul-Índia e da 
assinatura de Acordos de Cooperação e Facilitação 
de Investimentos (ACFIs) com os indianos e com os 
sul-africanos

Com aumentos tanto na oferta quanto na demanda 
de produtos brasileiros, deverá haver um aumento 
nas exportações e nas importações para os três 
países. Há maior incerteza apenas com relação à 
Rússia, pois em 2017 o governo de Putin deverá 
trabalhar para reduzir as sanções impostas pelos 
Estados Unidos e pela União Europeia. Caso ele 
consiga avanços nesse sentido, o presidente russo 
poderá também reduzir ou extinguir as sanções que 
impôs a certos produtos europeus e americanos. 
Nesse caso, provavelmente haveria uma redução 
das importações desses produtos com origem do 
Brasil, que aumentaram significativamente devido às 
sanções.

Para 2017, espera-se 
uma recuperação das 
trocas comerciais entre o 
Brasil e os três países.
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Dentre os principais acontecimentos políticos, 
econômicos e comerciais na América Latina de 2016, 
com potencial impacto direto nas relações com o 
Brasil em 2017, destacam-se: o agravamento da crise 
econômica regional, a suspensão da Venezuela do 
Mercosul, e os resultados das eleições no Peru e no 
Chile.

O Banco Mundial estima que o PIB da América 
Latina diminuirá em 1.1% em 2016 – segundo ano 
consecutivo de declínio. O resultado reflete, em grande 
parte, a queda significativa dos preços globais de 
commodities, principais produtos de exportação e fonte 
de renda dos países da região. Reflete também, em 
particular, o agravamento da crise econômica no Brasil, 
maior economia da região, na Argentina e na Venezuela. 
O Banco condiciona a recuperação, no entanto, a 
mudanças estruturais – que variam desde reformas 
fiscais e previdenciárias, à reestruturação de setores 
produtivos9. 

É o caso, por exemplo, das mudanças em fase de 
implementação pelo governo Macri na Argentina – 
principal parceiro comercial do Brasil na América Latina 
e 4° parceiro em nível mundial. O governo reabriu o 
diálogo com os “fundos abutres”, chegou a sucessivos 
acordos e a Argentina voltou a receber investimentos 
internacionais. Por outro lado, aumento significativo de 
impostos com efeito inflacionário. A tendência é que 
as medidas, ainda que impopulares, sejam mantidas em 
2017. 

Alinhadas às mudanças argentinas e brasileiras, houve 
mudanças de rumo econômico e político nas eleições 
no Peru e no Chile também em 2016. Em junho, o 

A expectativa do Banco 
Mundial é de que haja 
recuperação já em 2017, 
com crescimento estimado 
em 1.8%, e que se retome 
a expansão a partir de 
2018.

No âmbito do Mercosul, 
o principal fator de 
desestabilização em 2016 
foi a Venezuela – e tende 
a continuar sendo em 
2017.

economista de centro-direita Pedro Pablo Kuczynski 
(conhecido como PPK) venceu as eleições presidenciais 
do Peru com 50,12% dos votos. O desafio para PPK 
será garantir a governabilidade, já que o movimento 
do ex-presidente, Alberto Fujimori, elegeu 73 dos 130 
parlamentares do Congresso peruano. 

Cenário semelhante se define no Chile, onde a 
aliança opositora de direita, Chile Vamos, derrotou 
a coalizão governista nas eleições municipais em 
outubro de 2016. Destaque merece ser dado também, 
seguindo tendências globais, ao elevado índice de 
abstenção – acima de 60%, o maior registrado desde 
a implementação do voto voluntário. Com relação ao 
comércio internacional, há sinais de que a região busca 
maior abertura e diversificação de parceiros.

Para o Brasil, em especial, isto se traduziu nas 
negociações de acordos com o Peru e o México – 
países tidos como estratégicos no âmbito do Plano 
Nacional de Exportações (PNE) lançado pelo Governo 
Federal em 2015. Em abril, o Brasil e o Peru assinaram 
o Acordo de Ampliação Econômico-Comercial que inclui 
investimentos, serviços e compras governamentais, 
compromissos equivalentes àqueles adotados 
pelo Peru na Parceria Transpacífico (TPP, sigla em 
inglês) e na Aliança do Pacífico. Trata-se do primeiro 
acordo internacional do Brasil que envolve compras 
governamentais. Na ocasião, os países também 
formalizaram a antecipação da desgravação do Acordo 
de Complementação Econômica (ACE) nº 58, assinado 
entre o Mercosul e o Peru em 2005. 

Em setembro, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai 
decidiram que a Venezuela não assumiria a presidência 
rotativa do bloco, como previsto no cronograma, 
porque o país não havia cumprido ainda com os 
compromissos assumidos no Protocolo de Adesão 
ao Mercosul, cujo prazo se encerrou em agosto do 
ano passado. Com a medida, a presidência do bloco 
foi exercida conjuntamente pelos quatro membros 
fundadores, o que possibilitou que os órgãos vinculados 
ao bloco pudessem retomar as atividades. A Argentina 
assumiu presidência rotativa do Mercosul no dia 1º de 
janeiro.  

Quanto à Venezuela, a suspensão não a exclui do bloco, 
mas isola seu governo das decisões do grupo. Nesse 
momento ainda não está claro como afetará o acesso 
a mercado e as tarifas preferenciais entre Venezuela 
e o Brasil. A Venezuela não reconheceu a suspensão e 
deverá levar o caso ao tribunal do Mercosul neste ano. 
Em suma, o cenário latino-americano, dadas as variáveis 
consideradas, se caracteriza pela perspectiva de 
recuperação econômica, alinhamento político entre 
as maiores economias da região com viés de direita, 
mais liberal e com maior abertura para o comércio 
internacional. Contrariamente a este movimento da 
região, prevê-se um maior isolamento da Venezuela, 
com aprofundamento da crise econômica e humanitária 
que assola o país há anos.

Em 2016, avançou também 

a negociação para o 

aprofundamento do ACE-

53 entre Brasil e México 

iniciada em 2015, tendo sido 

trocadas ofertas que agora 

são negociadas em grupos de 

trabalho setoriais. A expectativa 

do governo brasileiro é que o 

acordo seja concluído em 2017.
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Em 23 de junho de 2016, foi realizado um referendo 
para definir se o Reino Unido deveria permanecer ou 
sair da União Europeia (UE), que ficou conhecido como 
Brexit. Cerca de 30 milhões de pessoas participaram da 
votação, cujo resultado final foi 52% a favor da saída 
e 48% contra10. Após o resultado do referendo, David 
Cameron renunciou ao cargo de Primeiro Ministro, 
sendo substituído por Theresa May. Para concretizar 
o Brexit, o Reino Unido deve invocar o Artigo 50 do 
Tratado de Lisboa, que prevê 2 anos para que os dois 
lados acordem com os termos do rompimento. 

Diante disso, Theresa May pretende iniciar o processo 
de separação no final de março de 2017. Embora 
ainda não se saiba exatamente em termos práticos 
quais os reais efeitos do Brexit, tampouco sobre 

A Associação Europeia de Livre Comércio (Efta, sigla 
em inglês) – bloco formado por Islândia, Noruega, 
Liechtenstein e Suíça – e o Mercosul concordaram 
em iniciar, em 2017, negociações para um acordo de 
livre comércio. As negociações serão iniciadas assim 
que os países da Efta obtiverem autorização de seus 
respectivos parlamentos.

Após muitos anos sem avanços concretos nas 
negociações, a União Europeia e o Mercosul realizaram, 
em 2016, a 1ª troca de ofertas para acesso a mercados 
e duas rodadas de negociações para buscar melhorias 
nas ofertas e também discutir os textos normativos que 
irão reger o acordo. 

Embora as ofertas sejam sigilosas, alguns detalhes do 
que foi oferecido, bem como das reivindicações de 
ambos os blocos, já foram revelados e ajudam a traçar 
um panorama dos próximos passos das negociações. O 
Mercosul visa melhores condições de acesso a mercado 
para seus produtos agrícolas – como, por exemplo, 
carnes, açúcar e etanol. Já a União Europeia busca uma 
redução no tempo de desgravação que o Mercosul 
oferece para seus produtos industrializados, além 
de garantias relacionadas a indicações geográficas e 
propriedade intelectual.

As negociações do acordo comercial devem continuar, 
porém, de modo mais discreto ao longo de 2017. Isso 
porque a Europa passará por importantes processos 
eleitorais (notadamente Alemanha, França e Itália) no 
próximo ano, e uma maior exposição das negociações 
poderia eventualmente influenciar as eleições.
A próxima rodada de negociação entre Mercosul e UE 
deve ocorrer em Buenos Aires, na Argentina, em março 
de 2017.

BREXIT

EFTA – Mercosul

União Europeia - Mercosul

empresas britânicas que fazem negócios com a UE e 
sobre os direitos dos cidadãos da UE que moram e 
trabalham no Reino Unido, o comércio internacional 
será uma das áreas mais impactadas. Isso porque, 
uma vez fora da UE, o Reino Unido terá de negociar 
seus próprios acordos comerciais, de forma que não 
poderá se beneficiar dos acordos da UE em vigor e em 
negociação.

Com a concretização do Brexit, a expectativa é 
que a relação entre Reino Unido e América Latina, 
principalmente o Brasil, melhore bastante. Brasil 
e Reino Unido poderão fortalecer suas relações 
comerciais, visto que, com a possível restrição ao 
mercado europeu, investidores britânicos estarão mais 
livres para buscar oportunidades para além da Europa.
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Em março de 2016, o Acordo de Facilitação de 
Comércio (TFA, sigla em inglês) da OMC foi ratificado 
pelo Brasil. A expectativa é que a implementação 
integral desse acordo ocorra em 2017 e, com isso, 
haja uma redução de 14,3% nos custos do comércio 
global e um aumento de até 1 trilhão de dólares nas 
exportações globais anuais, conforme previsto no 
último relatório anual da OMC sobre o comércio 
mundial11.

Em 2014, o Brasil iniciou disputa comercial na OMC 
para questionar as medidas de proibição e restrição 
impostas pela Indonésia às exportações brasileiras de 
frango (DS484)14. Como não foi possível chegar a um 
acordo de satisfação mútua entre as partes durante a 
fase de consultas, o Brasil solicitou, em fevereiro desse 
ano, o estabelecimento de um painel, que foi composto 
pelo Diretor Geral em março, para avaliar se as medidas 
do governo indonésio respeitam as regras da OMC. 
A fase do painel foi concluída e a decisão deverá sair 
no primeiro semestre de 2017. A expectativa é que 
o painel condene as medidas de proibição e restrição 
impostas pela Indonésia às exportações brasileiras de 
frango e que o Órgão de Solução de Controvérsias 
recomende que o país asiático faça as devidas 
modificações em sua legislação para que a mesma 
esteja em conformidade com as regras da OMC.

Em 11 de novembro de 2016, um Painel da OMC 
emitiu seu primeiro relatório, ainda sigiloso, sobre a 
disputa comercial que a UE e o Japão apresentaram 
contra o Brasil para examinar as políticas industriais 
brasileiras. Os reclamantes argumentam que algumas 
políticas industriais brasileiras - como o Programa de 
Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da 
Cadeia de Fornecimento Automotivo (Inovar-Auto), a 
Lei de Informática e o Regime Especial de Aquisição de 
Bens de Capital por Empresas de Exportação (RECAP) 
- não estão em conformidade com as regras da OMC. 
Caso o Painel entenda que a política industrial brasileira 
concede subsídios que violam as disposições da OMC, 
o governo brasileiro terá de rever e (dependendo das 
recomendações do Painel) reduzir os subsídios da 
indústria. A expectativa é que a decisão do painel seja 
publicada até o final do primeiro trimestre de 2017.

Acordo de Facilitação 
de Comércio

11ª Conferência 
Ministerial da OMC

Contencioso do Frango 
- Indonésia

Contencioso UE e 
Japão vs. Brasil

Eleição do novo Diretor 
Geral da OMC
No dia 3 de novembro, os Membros da OMC foram 
informados pelo Conselho Geral de que o processo 
de seleção do novo Diretor Geral da organização foi 
lançado13.  

O mandato do atual Diretor Geral, Roberto Azevêdo, 
termina em 31 de agosto de 2017 e o brasileiro já 
anunciou que deseja concorrer à reeleição. De fato, 
Azevêdo é reconhecido como habilidoso negociador 
e foi responsável pelo destravamento de temas 
importantes da rodada Doha. A perspectiva é de que 
permaneça no cargo pelos próximos quatro anos. O 
prazo para os Membros indicarem outros candidatos 
se encerrou em 31 de dezembro de 2016 e não 
houve outras indicações. A votação é feita por meio 
de rodadas eliminatórias. A decisão final, tomada por 
consenso pelo Conselho Geral, será divulgada em 
maio de 2017. Se continuar à frente da OMC, Roberto 
Azevêdo pretende continuar estimulando os Membros 
a avançarem com os temas mais urgentes da Rodada 
Doha para liberalizar o comércio internacional, como a 
questão agrícola.

A cidade de Buenos Aires será sede da 11ª Conferência 
Ministerial da OMC, a ser realizada entre 11 e 14 
de dezembro de 201712. A Argentina será o primeiro 
país sul-americano a sediar o evento. A decisão 
foi tomada por consenso pelos Membros da OMC 
durante a reunião do Conselho Geral, que ocorreu em 
3 de outubro de 2016. A Conferência Ministerial – 
órgão decisório de maior importância da OMC – é o 
momento em que os 164 Membros da organização se 
reúnem para adotar decisões sobre todos os assuntos 
compreendidos no âmbito de qualquer dos Acordos 
Comerciais Multilaterais e ocorre a cada dois anos. A 
última Conferência Ministerial se passou em Nairóbi, no 
Quênia, em dezembro de 2015.
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1  Disponível online em:
 <https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_ministros_das_Rela%C3%A7%C3%B5es_Exteriores_do_Brasil>.
 

2 Disponível online em: <http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/05/como-fica-o-itamaraty-com-jose-serra-
ministro-das-relacoes-exteriores.html>.
 

3  Disponível online em: <http://www.valor.com.br/politica/4610311/serra-assume-presidencia-do-conselho-da-apex>.
 

4  Disponível online em: <http://www.valor.com.br/politica/4559113/temer-esvazia-ministerio-do-desenvolvimento>.
 

5  Disponível online em: <http://www.valor.com.br/brasil/4648655/o-novo-papel-da-apex-no-comercio-exterior>.
 

6  Disponível online em: <http://www.imf.org/external/datamapper/>. 
 

7  Decisão nº 32 de 2000.
 

8  Durante a viagem, o Presidente participou de encontro com empresários, se reuniu com o Presidente chinês Xi Jinping e 
participou da reunião do G20, grupo que reúne as 20 principais economias do mundo.
 

9  Disponível em: <http://www.worldbank.org/en/region/lac/overview>.
 

10  A maioria das pessoas na Inglaterra (53,4%) e no País de Gales (52,5%) votaram pelo Brexit, ao contrário da Escócia 
(62%) e da Irlanda do Norte (55,8%), onde a maioria votou pela permanência do vínculo com o bloco europeu

11   Fonte: < https://goo.gl/VumrkQ >.

12   Fonte: < https://goo.gl/b2IP5c >.

13   Fonte:  <https://goo.gl/m2v0vQ>.

14   Fonte:  <https://goo.gl/0Jq8CD>.
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