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RESUMO: Rússia e Brasil são países com grande potencial econômico que 
desenvolvem sua participação no sistema internacional de comércio de maneira 
crescente. O artigo analisa comparativamente a evolução recente do comércio destes 
países, além das medidas atuais de política comercial adotada. Observa-se que os 
países registram características distintas nos dois níveis de análise, mas apresentam 
importantes pontos de convergência potencial para a formação de futuros acordos 
estratégicos. 
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ABSTRACT: Russia and Brazil are countries with great economic potential 

and fast development in their participation in the international trading system. This 
article aims to present a comparative analysis of the recent development of trade in 
these countries, in addition to current trade policy mechanisms adopted. It is ob-
served that the two countries have different characteristics in the two levels of anal-
ysis, but present significant points of potential convergence for the formation of fu-
ture strategic alliances. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é analisar comparativamente a situação atual 
de Rússia e Brasil nas relações internacionais de comercio, buscando sua relação 
com as políticas comerciais implementadas por esses países – sustenta-se, neste 
sentido, que o papel de um país no comercio internacional depende não apenas 
de sua posição em diferentes mercados de bens e serviços, mas também reflete 
as ações empreendidas de política comercial. 

Consideramos nesse artigo os três níveis de política comercial: 
unilateral, bilateral ou regional e multilateral (Gráfico 1). Antes da Segunda 
Guerra Mundial a forma de inserção internacional era basicamente unilateral, 
o que muda no pós-Guerra para um quadro de formação de processos 
integracionistas e, por conseguinte, novas obrigações para os membros destes 
acordos. Ao mesmo tempo, o papel do GATT fortaleceu um conjunto de ações 
multilaterais, o que resultou no estabelecimento da OMC, que conta hoje com 
157 membros. Apesar de entraves nas negociações mais amplas da OMC, há 
claramente um importante ordenamento das relações comerciais dos países 
membros. Como resultado, observa-se um contínuo processo de integração3 em 
profundidade (formação de uniões aduaneiras etc.) e em espectro (por exemplo, 
o avanço dos acordos de livre comércio). 

GRÁFICO 1. Níveis da política de comercio exterior 

                                                 
3 Baldwin, R.; Low, P. (2009), Multilateralizing Regionalism: Challenges for the Global-
Trading System, WTO, Genève. 
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Na próxima seção serão abordadas, de forma comparativa, a evolução 
e a estrutura de comercio exterior de Rússia e Brasil. A terceira seção se encar-
rega de analisar as respectivas políticas comerciais contemporâneas dos países 
em questão e, finalmente, na última seção serão tecidos comentários finais con-
clusivos dos assuntos tratados ao longo do texto. 

2. COMÉRCIO EXTERIOR DE RÚSSIA E BRASIL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA  

O volume de comércio exterior de Brasil aumentou significativamente 
nos últimos anos, elevando de maneira relevante seu peso no mercado interna-
cional (excluindo o período da crise de 2009-10). O Gráfico 2 apresenta a 
dinâmica do comércio exterior de Rússia e Brasil entre 2001 e 2011. Pode-se 
observar que a Rússia, em termos de volume de exportação, apresenta uma 
dinâmica de crescimento mais importante que a do Brasil, considerando a taxa 
de crescimento no período analisado. O aumento da importação russa também se 
caracterizou por taxas mais altas de crescimento (no que se refere à importação 
per capita, a Rússia superou todos os demais países dos BRICS, sendo 2,4 vezes 
maior que a brasileira4). 

GRÁFICO 2. Comércio exterior de Rússia e Brasil –  2001-2011 (USD bilhões) 

 

Fonte: ITC, Goskomstat de Rusia.  
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Não obstante esse quadro, a crise influenciou mais fortemente a dinâmi-
ca de comércio exterior da Rússia – em contraste com o Brasil, em 2010 a Rú-
ssia não conseguiu recuperar o volume apresentado antes da crise de 2009, pois 
depende mais fortemente da situação econômica mundial que a economia 
brasileira (principalmente no que diz respeito aos produtos básicos5). Vale 
observar ainda que ambos os países registram saldo comercial positivo ao longo 
do período tratado 

O Grafico 3 apresenta a estrutura geográfica do comercio de Rússia 
e Brasil. Uma das tendências recentes é o crescente papel da China nas relações 
de comércio exterior da Rússia e do Brasil. Ao mesmo tempo, o comércio do 
Brasil com a China é caracterizado pela balança comercial positiva, enquanto a 
Rússia possui um volume de importações da China muito significativo 
(determinando um saldo comercial negativo com este país). Além disso, os 
principais parceiros na Rússia continuam sendo a União Europeia e os seus 
vizinhos mai próximos – Bielorrússia e Ucrânia. 

GRÁFICO 3. Comércio exterior de Rússia e Brasil: por países, USD bilhões, 2011 

 

Fonte: ITC, Goskomstat de Rusia.  

                                                                                                                   
4 Obolenski, V. P. (2009), “Regulación de la importación durante la crisis”, Boletín de Rela-
ciones Económicos Exteriores de Rusia, No. 10 (en ruso). 
5 Koval, A. G. (2009), “Perspectivas de las relaciones económicas entre Rusia y América La-
tina en condiciones de la crisis financiera”, Boletín de la Universidad de San Petersburgo, 
Vol. 5, No. 3 (en ruso). 
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No caso do Brasil, os EUA continuam a ter um peso importante, mas 
observa-se também a Argentina sobressaindo e a presença de países da UE como 
parceiros comerciais de relevo, além de países asiáticos (como a citada relação 
com a China). 

No que se refere aos principais produtos, alguns pontos devem ser 
destacados – ver Gráfico 4. Em primeiro lugar, na Rússia, em anos recentes, 
a exportação de combustíveis minerais aumentou significativamente. Em 2011, 
59,1% das exportações totais foram de recursos energéticos, mostrando a enor-
me dependência econômica do petróleo e do gás (o que reforça a importância 
dos preços internacionais destes produtos na dinâmica comercial russa). Em 
segundo lugar, a Rússia também tem desempenhado um papel significativo nos 
mercados de diferentes tipos de metais, madeira continua a exportar, mas 
a participação de produtos de engenharia em exportações russas é pequena.  

GRÁFICO 4. Comercio exterior de Rússia e Brasil: exportação por produtos principais, 2011 

Fonte: ITC.  
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GRÁFICO 5. Comércio exterior de Rússia e Brasil: importação por produtos principais, 2011 

Fonte: ITC.  

A exportação de mercadorias do Brasil, por sua vez, é mais diversi-
ficada. As principais exportações são metais, e o Brasil aumentou a sua capaci-
dade no setor de energia nos últimos tempos6. Além disso, o Brasil continua sen-
do um dos principais fornecedores de produtos agrícolas, e aumenta a oferta de 
produtos mais engenheirados. 

A estrutura de importações, por seu turno, apresenta importantes dife-
renças. Para a Rússia, observa-se grande relevância da importação de manufatu-
rados mais intensivos em engenharia (vários aparelhos, equipamentos, veículos), 
assim como alguns produtos agrícolas (por exemplo, carne, em especial vindo 
do Brasil), e produtos químicos (ver Gráfico 5). O Brasil também registra uma 
maior participação nas importações de produtos manufaturados mais intensivos 
em engenharia e produtos químicos, além de combustíveis7. Desta forma, se por 
um lado a maior necessidade de importação de manufaturados pode elevar o ní-
vel de dependência do Brasil frente aos parceiros comerciais, por outro lado re-
presenta um aumento do ritmo de desenvolvimento industrial do país. 

                                                 
6 Koval, A. G. (2011), “Problemas modernas y perspectivas de energética brasilera”, América 
Latina, No. 8 (en ruso). 
7 Dantas, A. T., Koval, A. G. (2009), “Energy Security of Brazil: Contemporary Problems and 
Prospects”, BRIC – Step by Step, Materials of international conference, Committee of Foreign 
Affairs of St. Petersburg. 
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3. A POLÍTICA DE COMÉRCIO EXTERIOR NA RÚSSIA E NO BRASIL 

Serão agora considerados os instrumentos utilizados no Brasil e na 
Rússia no que diz respeito ao desempenho pretendido de comércio exterior. 
A tabela 1 mostra que a Rússia faz maior uso de medidas comerciais rela-
tivamente ao Brasil. Isto pode ser explicado por vários fatores. Primeiro, 
a Rússia é mais independente na sua política comercial e, hoje, esse nível de re-
gulamentação do comércio é mais importante para o país. Em segundo lugar, 
a crise global teve um impacto importante sobre a Rússia e levou a aumento da 
atividade do Estado na elaboração da política de comércio8. Além disso, a Rús-
sia não tem muita experiência com a aplicação de medidas de salvaguarda, ao 
contrário do Brasil, onde estas são mais ativamente aplicadas. Por fim, as expor-
tações de combustíveis minerais na Rússia são fundamentais para as receitas go-
vernamentais, em função do peso das tarifas de exportação para o orçamento do 
Estado. 

O Brasil faz maior uso de medidas de defesa permitidas pela OMC9, 
além do governo brasileiro também ter iniciado a introdução de medidas não 
tarifárias. Todavia, considerando a importância das importações de peças de 
reposição e a participação da indústria do país em cadeias internacionais de 
produção, restringem bastante o espaço de aplicação de medidas de caráter 
protecionista10. O Brasil também utiliza instrumentos sofisticados, não apenas 
na forma de subsídios, mas também com o financiamento de exportações11.  

Também é interessante notar que o Brasil foi alvo de muitas mais medi-
das de proteção comercial por parte de outros países (em maior proporção im-
postas pela Argentina). No entanto, neste caso, os países adotaram medidas dire-
cionadas para determinados bens e não contra países especificamente (mas não 

                                                 
8 Sutyrin, S. F. (2009), “Internationalization of Russian Economy: Threats and Opportunities 
in Time of Crisis”, in: Crisis and sustainable business in Central and Eastern Europe, Haniel-
Seminar Discussion Paper edited by Prof. Dr. Knut Richter, Alexander Klebe, European Uni-
versity Viadrina, Department of Business Administration and Economics, No. 282, Frankfurt 
am Oder. 
9 Heidrich, P. (2009), Latin America and the WTO: Current and Future scenarios, Overseas 
Development Institute, UK. 
10 Rios, S. P. (2009), “Brazil: Increased International Integration Imposes Limits on Protectio-
nists Policies”, em: Broken Promises: A G-20 Summit Report, the Global Trade Alert. 
11 Gaya, R.; Rozemberg, R. (2010), “Global Crisis and Trade Barriers in Latin America”, em: 
Managed Exports and the Recovery of World Trade, The 7th GTA Report, CEPR. 
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sempre, como aconteceu em alguns casos entre Argentina e Brasil). Finalmente, 
a Rússia iniciou principalmente barreiras comerciais para os países vizinhos da 
UE, e para o Brasil. Já o Brasil adotou medidas restritivas à China, EUA e Ale-
manha. 

TABLA  1. Medidas estatais adoptadas por Rússia y Brasil frente à crise 

 
Rússia Brasil 

Medidas estatis adotadas frente à crise com 
efeitos negativos para outros países em 
número, incluindo:  

114  68  

Ajuda estatal  40  1  

Tarifas de importação 37  21  

Medidas defensivas (antidumping, etc.)  14  34  

Ajuda a companhias estatais  12  0  

Tarifas de exportação  9  1  

Financiamento de comércio (créditos, etc.) 0  4  

Países com maiores impactos negativos  
Alemanha, 
França, Ucrânia.  

China, EUA, 
Alemanha  

Medidas implementadas frente a Rússia e 
Brasil  

190  253  

Países implementadores  Argentina, Índia  
Argentina, 
Rússia  

Fonte: GTA Database. 

Para analisar o nível regional da política de comércio exterior também 
é necessário considerar o estado das relações bilaterais, pois quase todos os paí-
ses participam de acordos de livre comércio e/ou acordos especiais de coope-
ração econômica. Em nível bilateral, Rússia e  Brasil, apesar de não serem par-
ceiros relevantes em números absolutos, registram relação comercial importante 
na América Latina (o Brasil é o principal parceiro da Rússia na região, o que 
justifica o plano de ação em matéria de cooperação estratégica assinado 2010). 
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A Rússia está interessada no Brasil como um mercado não apenas para seus pro-
dutos agrícolas, mas também para produtos manufaturados mais sofisticados12. 
Além disso, do ponto de vista geopolítico, Brasil e Rússia formam importante 
aliança com outras grandes economias emergentes BRICS13. No entanto, em 
termos de medidas de política comercial, o interesse principal de ambos refere-
se aos processos de integração em suas regiões.  

GRÁFICO 6. Comercio Rússia-Brasil, USD milhões, 2000-2011 

Fonte: Goskomstat de Rusia  

Do ponto de vista regional, Rússia e Brasil são membros de grupos de 
integração geograficamente bem definidos. Por um lado, a Rússia montou um 
acordo a partir do espaço pós soviético, formando a Comunidade de Estados In-
dependentes (CEI), a Comunidade Económica da Eurásia, mas estas alianças 
não estão tão desenvolvidas, funcionando apenas como acordos de livre comér-
cio. A CEI, contudo, não progrediu entre os países-participantes14. Em 2010, 
a Rússia anunciou a criação de uma união aduaneira com Belarus e Cazaquistão 
e sua política externa está sendo construída a partir da política russa  

                                                 
12 Dantas, A.T., Prokopova, A.G. (2008), “Brazil and Russia in the Global Economy: Pro-
spects of Cooperation”, BRIC – the Breakthrough in the World Economy of the XXI Century, 
Materials of international conference, Committee of Foreign Affairs of St. Petersburg. 
13 Armijo, L. E. (2007), “The BRICS Countries (Brazil, Russia, India, and China) as Analyti-
cal Category: Mirage or Insight?”, Asian Perspective, Vol. 31, No. 4. 
14 Sherov-Ignatiev, V. G. (2012), Uniones aduaneras en el mundo integrando, Editorial de la 
Universidad Estatal de San Petersburgo, San Petersburgo (en ruso). 
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Ao contrário da Rússia, o Brasil é o líder na união aduaneira represen-
tada pelo Mercosul por um longo tempo e este país também tem uma série de 
acordos de livre comércio para produtos específicos (como a aliança entre 
o Mercosul e a Índia). No momento, a principal tarefa para a Rússia é ampliar 
o escopo da integração para transformá-la em uma união aduaneira, enquanto 
hoje para a tarefa principal do Mercosul é o de melhorar os processos de integra-
ção e cooperação entre os seus membros e com outros países e alianças, como 
por exemplo as negociações com a UE15.  

Em nível multilateral, a Rússia tornou-se membro da OMC apenas em 
22 de agosto de 2012, depois de 18 anos de atividade da instituição. Até então, 
a Rússia seguiu principalmente os rumos de uma política comercial unilateral. 
Por outro lado, a Rússia não teve a oportunidade de desenvolver regras comer-
ciais no âmbito multilateral como fez o Brasil. 

O Brasil foi um dos fundadores do GATT e, em seguida, da OMC, 
tornando-se desde o início um participante muito ativo na organização, efeti-
vamente protegendo seus interesses nas discussões institucionais16. Em par-
ticular, o Brasil utiliza o organismo para resolver disputas comerciais e defende 
a sua posição ante aos países desenvolvidos na atual e indefinida Rodada de 
Doha17. O tema principal do dia desta rodada é a liberalização do comércio de 
produtos agrícolas, em que o Brasil defende com sucesso a coalizão criada neste 
sentido, o G-2018. Portanto, como a experiência brasileira demonstra, a OMC 
é um instrumento de política comercial que, se utilizada de maneira eficaz pelo 
país, pode servir como uma medida destinada a proteger interesses nacionais.  

                                                 
15 Lavut, А. А. (2010), “Mercosur: el período contemporáneo del desarrollo, características 
del desarrollo y la política comercial hacia terceros países”, Boletín de Relaciones Económi-
cas Exteriores de Rusia, No. 6 (en ruso). 
16 Dantas, A. T., Koval, A. (2010), “Evolução econômica do Mercosul: relações com a Orga-
nização Mundial do Comércio (OMC)”, em: Lemos, Maria Teresa T. B.; Dantas, Alexis Torí-
bio (org.), América: visões e versões - identidades em confronto. 1 ed., 7 Letras, Rio de 
Janeiro. 
17 Koval A., Trofimenko O. (2010), “The WTO Dispute Settlement: Trends for Latin Ameri-
can Countries”, em: Americas: System of powers, Integration and Multiculturalism, II Inter-
national Congress of Americas Studies, Rio de Janeiro. 
18 Sutyrin, S. F. (org.) (2009), La OMC: mecanismos de la interacción entre las economías 
nacionales. Amenazas y oportunidades en el mercado internacional, EKSMO, Moscú (en ru-
so). 
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4. CONCLUSÃO  

Em suma, a Rússia e o Brasil têm aumentado sua participação no siste-
ma de comércio internacional e têm o potencial de melhorar a sua posição no co-
mércio internacional. A economia da Rússia em muito depende da situação dos 
mercados mundiais de commodities, mas a sua política comercial tem sido ati-
vamente realizada em nível unilateral e regional. A adesão à OMC pode definir 
uma mudança importante da política russa na direção do multilateralismo. 

O Brasil, por sua vez, tem um padrão mais diferenciado do comércio 
e a política comercial é realizada em todos os níveis: unilateral, regional e multi-
lateral. Ademais, a experiência do Brasil, neste caso, pode ser útil para a Rússia. 
Rússia precisa reforçar a sua política comercial, por um lado, a nível regional, 
o que deve levar a uma composição mais diversificada das exportações. Por 
outro lado, em nível multilateral, a entrada na OMC poderá garantir uma maior 
importância do país no sistema de comércio internacional. O Brasil também 
precisa desenvolver ainda mais a política comercial na direção regional, além de 
buscar maior equilíbrio nos três níveis. Apenas uma política comercial equilibra-
da poderá fortalecer o papel da Rússia e do Brasil no sistema de comércio 
internacional. 
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