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RESUMO 
 
 
 
O fenômeno do desenvolvimento é percebido neste trabalho a partir do objetivo de 
realização do ser humano. O tratamento dispensado a Estados em diferentes 
estágios de desenvolvimento frente às regras multilaterais de comércio adquire 
importante papel na conformação do comércio internacional frente aos desafios do 
desenvolvimento. Os estudos havidos no âmbito da Comissão Econômica para 
América Latina e Caribe (CEPAL) são essenciais para fundamentar a necessidade 
de um tratamento especial e diferenciado, assim como uma diferenciação clara dos 
graus de desenvolvimento dos Estados participantes do sistema multilateral de 
comércio. A presente tese busca demonstrar a necessidade de revisão dos 
instrumentos de tratamento especial e diferenciado atualmente aplicados aos 
membros do sistema multilateral de comércio, tendo como base uma metodologia de 
diferenciação que identifique de forma mais clara as reais necessidades de 
desenvolvimento dos membros do sistema multilateral de comércio, o que pode ser 
evidenciado a partir de uma análise mais detida do modelo latino-americano de 
padrões de desenvolvimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
The phenomenon of development has as premise the aim of promotion of human 
being. The treatment of the different stages of development facing multilateral trade 
rules takes important role in shaping the international trade challenge of 
development. Studies held in the framework of the Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean (ECLAC) are essential to substantiate the need for 
special and differential treatment and a clear differentiation of degrees of 
development of the participants of the multilateral trading system. This thesis seeks 
to demonstrate the need for revision of the instruments of special and differential 
treatment currently applied to members of the multilateral trading system based on a 
method of differentiation to identify more clearly the real development needs of 
members of the multilateral trading system, which can be evidenced from an analysis 
of the model held on Latin American patterns of development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
 
El objetivo del fenómeno del desarrollo que se percibe en este trabajo es la 
consecución de los seres humanos. El tratamiento de las diferentes etapas de 
desarrollo frente a las normas multilaterales de comercio tiene importante papel en la 
configuración del comercio internacional frente a los desafíos del desarrollo. 
Estudios que tuvo lugar en el marco de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) son esenciales para fundamentar la necesidad de trato especial 
y diferenciado y una clara diferenciación de los grados de desarrollo de los 
participantes del sistema multilateral de comercio. Esta tesis trata de demostrar la 
necesidad de revisión de los instrumentos de trato especial y diferenciado que 
aplican actualmente a los miembros del sistema multilateral de comercio basado en 
un método de diferenciación para identificar más claramente las necesidades reales 
de desarrollo de los miembros del sistema multilateral de comercio, el cual puede ser 
evidenciada de un análisis del modelo de desarrollo de los estados de América 
Latina. 
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INTRODUÇÃO 

 

Embora o tratamento especial e diferenciado tenha um histórico consistente 

dentro da Organização Mundial do Comércio (OMC), o seu atual sistema tem 

demonstrado ser ineficaz frente às necessidades apresentadas pelos Estados 

menos desenvolvidos e em desenvolvimento. O presente tema encontra-se no 

centro das principais discussões sobre os caminhos a serem trilhados pelo sistema 

multilateral de comércio.  

Atualmente, as previsões legais para um tratamento especial e diferenciado 

tem como fundamento a busca por abrir maiores possibilidades de acesso a 

mercados nos países desenvolvidos a partir de exceções ao cumprimento de 

determinadas regras e promessas de assistência ao desenvolvimento.  

Realmente existem boas razões para a existência de um tratamento especial 

e diferenciado, mas a principal delas tem sido a utilização do comércio internacional 

como mecanismo para a diminuição do abismo existente entre os Estados que já 

possuem um alto grau de desenvolvimento e aqueles que ainda lutam por sair de 

uma situação onde prevalecem a fome, a pobreza e a miséria humana.  

A Declaração de Doha1 trouxe consigo um chamado para a transformação do 

tratamento especial e diferenciado, para torná-lo mais preciso, efetivo e operacional. 

Este chamado está fundamentado na baixa eficiência do atual modelo, que tem 

como base uma dificuldade na identificação das reais necessidades dos Estados-

membros do sistema multilateral de comércio, devido à precariedade dos meios de 

diferenciação dos seus graus de desenvolvimento. 

Não se pode, entretanto, pensar que uma simples reforma dos mecanismos 

de tratamento especial e diferenciado pode ser tida como saída para os males do 

desenvolvimento no âmbito do comércio internacional. Não que esta não seja 

necessária. Porém, a problemática do tratamento especial e diferenciado deve ser 

analisada dentro de uma perspectiva mais ampla que inclua uma visão ética que 

perceba a contextualização histórica do comércio internacional frente aos desafios 

do desenvolvimento.  

                                                
1  Declaração adotada em novembro de 2001 por ocasião da quarta conferência ministerial da OMC, 

realizada em Doha, Quatar, a qual prevê mandato para uma gama ampla de assuntos, entre eles 
tratamento especial e diferenciado. 
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Tal perspectiva deve ter como diretriz, como norte, a promoção do ser 

humano, e para isso quaisquer reformas devem considerar e entender o contexto 

que conformou e conforma os destinatários das normas que compõem o sistema 

multilateral de comércio, pois o tratamento especial e diferenciado mostra-se como 

instrumento inadequado para a promoção do desenvolvimento quando verificado de 

forma isolada, desconsiderando os efeitos sistêmicos do comércio internacional e as 

peculiaridades dos atores deste complexo quadro. 

Por isso, a presente tese busca abordar criticamente o comércio internacional 

como mecanismo indutor de desenvolvimento, partindo de uma reflexão sobre seus 

fundamentos, tentando transcender aspectos altamente objetivos e puramente 

técnicos, e inserindo, assim, o comércio internacional em seu aspecto multidisciplinar.  

Para que esta abordagem crítica seja construída, é preciso primeiramente 

estabelecer a diretriz analítica a ser utilizada, ou seja, o modelo de análise que 

determinará a forma como o presente trabalho abordará a problemática do comércio 

internacional e do desenvolvimento. Nesse sentido, a opção por uma percepção 

ética como avaliação contextualizada dos fenômenos econômicos e legais tem como 

objetivo delinear a finalidade última tanto da economia e do direito como das áreas a 

estas conexas no estudo do fenômeno do desenvolvimento.  

Esta dimensão ética fornece à  economia e ao direito um caráter reflexivo 

sobre os fins últimos das atividades econômicas e legais em uma sociedade, 

interrompendo o isolamento dos métodos de análise essencialmente quantitativos, 

sem marginalizá-los, posicionando a avaliação dos processos de geração e divisão 

da riqueza a partir de uma cooperação entre o raciocínio ético e o raciocínio 

econômico e legal. Tal abordagem coloca-os em uma posição mais apta a responder 

questões como a distribuição de riqueza e a ampliação de liberdades efetivas, 

conciliando a amplitude da justiça social com os mandamentos da eficiência 

econômica.  

 A presente tese tem natureza multidisciplinar que busca estabelecer um 

diálogo entre a economia e o direito, realizando uma interface entre os métodos de 

avaliação e construção de conhecimento com a ética e a política. 

Tal método multidisciplinar tem um caráter positivo e normativo, preocupando-

se com o ser, mas buscando alternativas ao dever ser. Objetiva, portanto, um 

diálogo que parte de percepções gerais e conceitos fundamentais às ciências 
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sociais, direcionando a análise do comércio internacional como instrumento de 

desenvolvimento de forma específica e voltada ao dever ser.  

Nesse caso, recorre-se a informações de áreas afins para estudar o 

fenômeno do desenvolvimento a partir de um instrumento específico que é o 

comércio internacional, fazendo com que as áreas do conhecimento envolvidas 

contribuam com informações pertinentes ao seu campo de conhecimento, tendo 

como base uma diretriz analítica pré-definida. 

Estabelecida esta diretriz analítica, torna-se então essencial uma avaliação da 

evolução do conceito de desenvolvimento, buscando uma demonstração objetiva de 

que este responde diretamente a recortes históricos bem definidos que não excluem 

o debate quanto aos seus instrumentos e alternativas de efetivação. Isso, permite 

enquadrar o comércio internacional como mecanismo que pode tanto promover o 

desenvolvimento como tornar-se um obstáculo à sua consecução, sem, entretanto, 

perder de vista sua real finalidade que é a melhora nas condições de vida e de bem-

estar do ser humano. 

Nesse caso, o debate e a evolução do tema desenvolvimento devem levar em 

consideração algumas reflexões, dentre elas a percepção do ser humano dentro dos 

processos de desenvolvimento e o papel determinante da evolução histórica das 

estruturas nacionais e internacionais e das sociedades na consecução do 

desenvolvimento.  

Partindo desta orientação, a exploração do tema comércio internacional e 

desenvolvimento pode percorrer caminhos diversos, um deles certamente tendo 

como base teórica os estudos realizados na América Latina, principalmente no que 

diz respeito à sua utilização como mecanismo passível de induzir desenvolvimento, 

desde que este respeite as diferenças e as peculiaridades dos atores do sistema 

multilateral de comércio.  

No centro do debate comércio internacional e desenvolvimento a partir da sua 

conformação normativa encontra-se a questão do tratamento especial e diferenciado, 

tema discutido ao longo do século XX que adentrou o século XXI sem respostas 

claras e aplicações efetivas. É importante ressaltar que a análise científica do 

tratamento especial e diferenciado de forma alguma pode marginalizar suas bases 

teóricas e seus objetivos, sob pena de ser um instrumento que produz efeitos 

inversos aos objetivos sustentáveis de desenvolvimento.  
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Para o sistema multilateral de comércio, o tratamento especial e diferenciado 

nasce de forma empírica a partir da constatação da diversidade de níveis de 

desenvolvimento e do papel do comércio internacional na busca por melhora dos níveis 

de vida. Dessa forma, teoricamente, algumas linhas de pensamento passam a refletir 

sobre a problemática do desenvolvimento, formatando, então, um pensamento que 

passa a moldar o tema desenvolvimento e comércio internacional. 

Nesse caso, os estudos produzidos no âmbito da Comissão Econômica para 

América Latina e Caribe (Cepal)2, durante as décadas de 1950 e 1960, acabam 

alcançando uma posição de destaque, pois partem de uma reflexão sobre as 

diferenças estruturais que determinam os padrões de desenvolvimento dos 

Estados, principalmente os latino-americanos. Tais estudos foram primordiais 

para a constatação da necessidade de um tratamento especial e diferenciado, pois 

chamam a atenção para o fato de que a reestruturação do sistema multilateral de 

comércio deveria respeitar e considerar as diferenças estruturais historicamente 

arraigadas, o que ampliaria os limites do comércio internacional em uma tentativa de 

reestruturação fundamentada em um sistema isonômico, no qual os iguais deveriam 

ser tratados como iguais e os desiguais como desiguais.  

Partindo destas premissas, é possível chegar à hipótese de que a utilização 

do comércio internacional como indutor de desenvolvimento requer uma revisão do 

conceito de tratamento isonômico, vez que existem diferenças estruturais 

historicamente construídas que geram necessidades, muitas vezes diversas, 

colocando o tratamento especial e diferenciado em uma posição central no debate, 

assim como no que diz respeito à metodologia de diferenciação dos graus de 

desenvolvimento.  

As ideias voltadas ao desenvolvimento produzidas na Cepal influenciaram 

sobremaneira o estabelecimento do debate e a sua institucionalização, como 

quando da criação da Conferência das Nações Unidos sobre Comércio e 

                                                
2  A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) foi criada em 25 de fevereiro de 

1948, pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), e tem sua sede em 
Santiago, Chile. A Cepal é uma das cinco comissões econômicas regionais das Nações Unidas 
(ONU) e foi criada para monitorar as políticas direcionadas à promoção do desenvolvimento 
econômico da região latino-americana, assessorar as ações encaminhadas para sua promoção e 
contribuir para reforçar as relações econômicas dos países da área, tanto entre si como com as 
demais nações do mundo. Todos os países da América Latina e do Caribe são membros da 
Cepal, junto com algumas nações desenvolvidas, tanto da América do Norte como da Europa, 
que mantêm fortes vínculos históricos, econômicos e culturais com a região. No total, os Estados-
membros da Comissão são 44 e 8 membros associados, condição jurídica acordada para alguns 
territórios não independentes do Caribe. 
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Desenvolvimento (UNCTAD)3. Porém, tal influência não alterou essencialmente a 

estrutura normativa do comércio internacional, o que continua a constituir um grande 

desafio com bases teóricas bem definidas. 

Para tanto, a evolução histórica, os fundamentos teóricos e a ordem 

normativa atual do tratamento especial e diferenciado devem ser examinados, a fim 

de se estabelecer a base central para um estudo consistente do atual sistema 

multilateral de comércio frente à problemática do desenvolvimento. 

O tratamento especial e diferenciado e sua regulamentação, levada em conta 

a necessidade de flexibilização de normas caso a caso, impõem a diferenciação dos 

graus de desenvolvimento dos países, em face de suas  distintas realidades.  Para 

que esse processo de diferenciação produza os efeitos desejados, torna-se 

imperioso analisar os padrões que moldaram e moldam as atuais condições de 

desenvolvimento.,  

A diferença nos graus de desenvolvimento é questão que chama a atenção 

quando da verificação da efetividade das medidas de tratamento especial e 

diferenciado no sistema multilateral de comércio, vez que não se pode tratar de 

maneira idêntica Estados, regiões do planeta, com tantas peculiaridades nos seus 

padrões de desenvolvimento. Para isso, o sistema de diferenciação não pode ser 

preterido no estudo dos impactos das medidas de tratamento especial e diferenciado 

no alcance da instrumentalização do comércio internacional como vetor de 

desenvolvimento.  

O que se objetiva nesta tese é definir ou estabelecer uma forma por meio da 

qual o sistema do tratamento especial e diferenciado contenha instrumentos que 

permitam uma melhor avaliação das diferenças e das peculiaridades dos partícipes 

do sistema multilateral de comércio. Vale dizer: aparelhar a regulamentação do  

comércio internacional  com um mecanismo mais eficaz de promoção humana, 

eliminando conseqüentemente desigualdades que lhe são inerentes  e promovendo, 

enfim, o desenvolvimento. 

Deve ser ressaltado que esta tese não poderá estar centrada somente na 

avaliação normativa dos mecanismos de tratamento especial e diferenciado, mas, 

                                                
3  United Nations Conference on Trade em Development, fundada em 1964, com objetivo de integrar 

as economias em desenvolvimento à economia mundial. 



 

 

18 

também na construção, inserção e correta utilização deste em um sistema 

multilateral de comércio que objetive a promoção humana. 

Evidencia-se, então, que o tratamento especial e diferenciado não pode ser 

estudado fora do sistema multilateral de comércio e suas dimensões, assim como 

não pode ser visto como o único culpado pelos resultados negativos advindos da 

liberalização comercial; por isso é imperativa a inserção da problemática do 

tratamento especial e diferenciado em um amplo arcabouço de reformas do sistema 

multilateral de comércio.  

Para tanto, parte-se premissa adotada pelo economista indiano Amartya Sen 

de que o desenvolvimento deve estar calcado na expansão de liberdades humanas 

como meio e fim do desenvolvimento, vez que tal marco teórico possibilita 

demonstrar que as interações entre comércio internacional e desenvolvimento, 

principalmente no que concerne às definições de comércio justo, regras 

equilibradas, tratamento especial e diferenciado e diferenciação, devem ser 

consideradas como instrumentos passíveis de geração de desenvolvimento. 

Por sua vez, a utilização da América Latina como modelo de análise justifica- 

-se por dois motivos, um teórico e o outro empírico. Teoricamente, é indiscutível que 

a produção de conhecimento realizado na América Latina4 influenciou e continua 

influenciando o debate acerca do comércio internacional e desenvolvimento; 

empiricamente, a América Latina mostra-se como exemplo que evidencia a 

necessidade de uma avaliação pormenorizada dos padrões de desenvolvimento e 

das diferenças históricas experimentadas em cada caso, para que somente assim 

seja possível uma diferenciação mais objetiva e voltada a regras de tratamento 

especial e diferenciado efetivas e orientadas ao desenvolvimento. Tal aspecto 

certamente auxilia na definição de como o comércio internacional pode afetar de forma 

diferenciada regiões e Estados, ajudando, ainda, a identificar melhor as 

especificidades do processo de desenvolvimento de forma mais individualizada e 

equilibrada. 

 

 

 
                                                
4  O termo “América Latina” tem sido fruto de diversos debates por ser uma definição muitas vezes 

imprecisa. Sem desconsiderar a existência de uma pluralidade conceitual do termo, o presente 
trabalho trará como limite interpretativo para o termo América Latina a definição geográfica dos 
territórios da América do Sul, América Central e Caribe. 
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1  ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO E DIFERENCIAÇÃO 
 

As medidas de tratamento especial e diferenciado para os países em 

desenvolvimento previstas na Organização Mundial do Comércio (OMC)5 incluem 

acesso preferencial a mercados, assistência técnica, períodos de transição para a 

adoção de compromissos e flexibilidade na implementação de regras. Porém, o 

tratamento especial e diferenciado na OMC somente alcançará o sucesso esperado 

caso seja considerado dentro de um sistema mais amplo de busca pela eliminação 

das desigualdades inerentes ao sistema multilateral.  

O debate sobre o desenvolvimento na OMC não deve estar centrado somente 

no tratamento especial e diferenciado. Por mais que o tratamento especial e 

diferenciado seja necessário para alcançar os resultados estabelecidos nos Acordos 

que compõem a OMC, este não se mostra suficiente quando se trata de comércio e 

desenvolvimento.  

A dimensão do desenvolvimento no sistema multilateral de comércio contém 

quatro elementos principais: a busca por um comércio mais justo; capacidade de 

comercializar; boa governança e regras equilibradas. Estes princípios serão 

apresentados a partir da definição de desenvolvimento como movimento de expansão 

das liberdades humanas, elaborada pelo economista Amartya Sen. Essas liberdades 

incluem capacidades elementares, como, por exemplo, ser capaz de evitar privações 

como a fome e a ter participação política, o que faz com que a liberdade humana 

seja ao mesmo tempo objetivo e instrumento para se atingir o desenvolvimento. 

Abordar o desenvolvimento de forma crítica e voltada a uma reflexão dos 

seus fundamentos de uma maneira mais “humanizante” significa aumentar a sua 

dimensão, transcender aspectos altamente objetivos e puramente técnicos, e inserir 

a economia, e consequentemente o comércio internacional, em seu aspecto 

interdisciplinar, e não como uma ciência exata6 sem qualquer ligação com as 

motivações e comportamentos essencialmente humanos, para somente então 

alcançar o desenvolvimento.  

                                                
5  Organização Mundial do Comércio é uma Organização Internacional formada por 153 Estados e 

foi criada em 1995 como um dos mais importantes resultados da rodada de negociações do 
General Agreement on Trade and Tarifs (GATT) realizada no Uruguai entre 1986 e 1994. 

6  Amartya Sen define esta perspectiva como engenharia da economia. (SEN, Amartya. Sobre Ética 
e Economia. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.) 
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Tal concepção não exclui outros entendimentos sobre o que é 

desenvolvimento, como é o caso das inúmeras definições de desenvolvimento 

econômico. Entretanto, no caso em questão, será adotada a perspectiva de 

desenvolvimento como expansão das liberdades, pois a visão de Amartya Sen sobre 

desenvolvimento como expansão das liberdades mostra-se passível de fundamentar 

questões relevantes ao debate sobre as interações entre comércio internacional e 

desenvolvimento, principalmente no que concerne às definições de comércio justo, 

construção de capacidade, boa governança, regras equilibradas, tratamento especial 

e diferenciado e diferenciação.  

 

 

1.1  Economia como busca pela felicidade 
 

Com base no empenho pelo desenvolvimento e aumento das liberdades 

humanas como objetivo e instrumento, a perspectiva econômica e os instrumentos 

que a determinam, como o comércio internacional, passam a ser objetos de uma 

análise que também deve ser ética, direcionada à procura da realização do ser 

humano como ser livre, ou seja, autônomo e completo em busca de um elemento 

que pode ser chamado, de forma ampla e subjetiva, de felicidade. Ou seja, a 

economia, que, como será visto, abrange as questões relativas ao comércio 

internacional e sua regulação, tem como objetivo o desenvolvimento, que é construído 

com base no ser humano e direcionado à liberdade, a qual seria um mecanismo de 

busca pela felicidade e pela satisfação humana. 
 
Ora, a felicidade não é uma dádiva, e sim a recompensa de um 
esforço constante e bem orientado. Daí a importância suprema da 
investigação sobre o que é bom ou mau para se alcançar este 
objetivo...7. 

 

A busca pela felicidade como objetivo que pauta o ser humano denota uma 

problemática moral, sob a qual repousa a necessidade de uma análise ética. Assim, 

deve-se buscar entender como a economia pode ser entendida de forma ética, e 

qual a conformação que pode ser dada ao objetivo humano de busca pela felicidade.  

                                                
7  COMPARATO, Fábio Konder. Ética, Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2006. p. 17. 
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Para tanto, cabe um esclarecimento sobre o que vem a ser a dimensão ética, 

para só então se alcançar a visão do comércio internacional como instrumento de 

desenvolvimento a partir de uma perspectiva econômica mais ampla, em que a 

realização do ser humano passa a ser o centro da análise. 

 

 

1.1.1 A questão ética: apresentação 

 

Confrontar-se com as necessidades de pautar um comportamento por uma 

determinada regra, seja ela externa ou interna, parece ser algo único, imediato e 

natural aos seres humanos. Embora esta ação pareça única e indivisível, devemos, 

a fim de entender as questões éticas, desmembrar tais ações, diferenciando 

problemas, atos e juízos morais, pois o ser humano normalmente defronta-se com 

questões que devem ser avaliadas para que uma decisão seja tomada, o que a 

transformará em uma decisão considerada como refletida. É este poder de reflexão, 

de análise, de avaliação de suas ações, determinador de conduta humana, que deve 

ser desmembrado em busca de um entendimento da construção ética da sociedade, 

característica humana fundamental, tal qual assevera Henri Bérgson:  

 
Radical (...) é a diferença entre a consciência do animal, mesmo o 
mais inteligente, e a consciência humana. Pois a consciência 
corresponde exatamente ao poder de escolha do qual dispõe p ser 
vivo, ela é co-extensiva à margem de ação possível que cerca a ação 
real: consciência é sinônimo de invenção e de liberdade. Ora, no 
animal, a invenção nunca passa de uma variação sobre o tema da 
rotina. Limitado pelos hábitos da espécie, ele chegará sem dúvida a 
alarga-los por sua iniciativa individual; mas ele não escapa ao 
automatismo que por instante, somente o tempo de criar o novo 
automatismo: as portas da sua prisão se fecham tão logo abertas; 
tentando romper suas correntes, ele consegue apenas estende-las. 
No homem a consciência rebenta as correntes. No homem, e apenas 
no homem, ela se liberta.”.8 

  

Esta situação pode ser muito bem exemplificada no dilema enfrentado pelo 

motorista de trator de demolição, que, ao deparar-se com o objeto de sua próxima 

empreitada, sendo este funcionário remunerado para tal função e sabedor das 

consequências que algumas ações trariam para a sua vida profissional, recusa-se a 

                                                
8 BERGSON, Henri. L´evolution créatice. Paris: P.U.F, 1959, p. 178. 
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demolir casas populares por avaliar que aquela conduta não seria correta. Tal 

pintura mostra o momento exato em que o ser humano fita a necessidade de pautar 

o seu comportamento por normas que julga mais apropriadas ou mais dignas de 

serem cumpridas; normas estas que avalia, aceita e traduz em ação, transformando 

a sua avaliação em uma ação moralmente refletida.  

Nesse sentido, devem ser entendidas as formas de comportamentos dos 

seres humanos em face de determinados problemas, os quais recebem a 

denominação de questões morais. Dessa maneira, o dilema do demolidor pode ser 

considerado como um problema prático, que não envolve somente o ator principal 

da ação, mas sim com repercussão direta em terceiros, aqueles que terão as suas 

casas destruídas, suas ordens descumpridas, sua posse não reintegrada, ou seus 

valores afrontados ou positivamente reafirmados. Portanto, o comportamento do 

demolidor frente a esta questão moral deve ser considerado como uma decisão 

refletida, e não puramente espontânea ou natural. 

No entanto, como tal decisão refletida a partir de um problema moral afeta 

terceiros, a conduta do demolidor está certamente sujeita à avaliação daqueles que 

presenciaram e tomaram conhecimento sobre a decisão de não demolir. Muitos dirão: 

“aquele homem não deveria demolir as casas, pois o bem-estar daquelas pessoas 

contra uma ordem subvertida deve prevalecer”; outros dirão: “ele não deveria ter se 

recusado a demolir as casas, pois a ordem que ele recebeu estava fundamentada 

em um direito de propriedade consagrado que foi violado pelos invasores da terra”. 

Por isso, e com base neste exemplo, devem ser desmembradas as seguintes 

situações: a) a existência de um problema moral; b) uma decisão refletida frente a 

um problema prático moral e; c) juízos morais baseados em normas de conduta que 

aprovam ou desaprovam moralmente os atos praticados.  

O problema moral é encontrado no momento em que o demolidor encontra a 

situação, e que passa a avaliar as condições das pessoas que terão suas casas 

destruídas; em cima desta situação prática moral, ele toma uma decisão baseada na 

reflexão sobre o que ele julga correto para aquele momento e não procede a 

demolição que lhe havia sido ordenada, consubstanciando uma decisão refletida de 

ordem moral, o que acaba caracterizando um ato moral do próprio demolidor. Por 

outro lado, também fundamentados em normas, encontram-se os juízos realizados 

por aqueles que presenciam a cena, ou que de alguma maneira são afetados por 

ela, juízos estes que devem ser considerados como juízos morais, pois, da mesma 
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forma que o ato do demolidor, os juízos também foram refletidos, baseados em uma 

consideração do certo e do errado.  

O confronto com problemas práticos sobre os quais a indiferença é 

impossível, como no caso do dilema do demolidor, faz com que os seres humanos 

façam uso de normas que exijam a realização de determinados atos, sobre os quais 

são formulados juízos, denotando a existência de um comportamento prático moral 

que pode estar sujeito a variações históricas, mas que estabeleça a essência do ser 

humano. Então, entende-se que a moral não é um fenômeno exclusivamente 

prático, mas também um fenômeno reflexo, caracterizado pela formulação de juízos, 

existindo, portanto, um desmembramento da moral entre uma moral efetiva (prática) 

e uma moral refletida (teórica).  

Assim, na visualização da existência de um plano prático moral e outro teórico 

moral, salta aos olhos uma questão de análise científica coincidente com o 

pensamento filosófico. Em outras palavras, a passagem da simples existência de 

problemas práticos morais para questões teórico-morais ou éticas. 

O problema de como se deve proceder ante uma determinada situação não é 

um problema ético, mas sim um problema prático moral, pois a decisão denota a 

ação em uma determinada situação prática, vivida. Por outro lado, o problema de 

definir e entender o que é certo ou errado em uma determinada situação passa a ser 

uma análise teórica de um problema prático moral, ou seja, uma análise de caráter 

geral, que irá considerar problemas éticos fundamentais, tais como definir os 

fundamentos do comportamento humano ante uma determinada configuração social 

e as formas de comportamento humano.  
 
Decidir e agir numa situação concreta é um problema prático-moral; 
mas investigar o modo pelo qual a responsabilidade moral se 
relaciona com a liberdade, com o determinismo ao qual nossos atos 
estão sujeitos é um problema teórico, cujo estudo é da competência 
da ética9. 

 

Porém, por mais que existam diferenças entre problemas práticos e teóricos 

no plano moral, estes não estão apartados. O estudo ético pressupõe a análise das 

questões práticas vividas, vez que a reflexão sobre os atos e os juízos morais 

somente poderá vir a partir da experiência, da prática moral, da moral vivenciada. A 

                                                
9  SÁNCHEZ-VAZQUEZ, Adolfo. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 18-19.  
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moral reflexa, teórica, pressupõe uma moral vivida, e esta generalidade científica 

caracteriza a questão ética.  

Como apresenta Miguel Reale;  

 
“Os valores não são, por conseguinte, objetos idéias, modelos 
estáticos segundo os quais iriam se desenvolvendo, de maneira 
reflexa, as nossas valorações, mas se inserem antes em nossa 
experiência historia, irmanando-se com ela. Entre valor e realidade 
não há, por conseguinte, um abismo; isto porque entre ambos existe 
um nexo de polaridade e de implicação, de tal modo que a História 
não teria sentido sem o valor; um dado ao qual não fosse atribuído 
nenhum valor seria como que inexistente; um valor, que jamais se 
convertesse em momento de realidade, seria algo de abstrato ou de 
quimérico. Pelas mesmas razões, o valor não se reduz ao real, nem 
pode coincidir inteiramente, definitivamente, com ele; um valor que 
se realizasse integralmente, converter-se-ia em dado, perderia a sua 
essência que é a de superar sempre a realidade graças à qual se 
revela e jamais se esgota”. 10 
 
 

Portanto, o dilema do homem, que ao se deparar com a demolição resolve 

não cumprir as ordens a ele externamente determinadas, está sujeito a juízos, o que 

traduz uma moral vivida, um problema prático moral, enquanto a análise da 

construção de um conceito de certo ou errado, da sensibilização deste frente a uma 

específica situação social de penúria daqueles que terão suas casas destruídas 

considerando um contexto histórico e comportamental passa a ser um problema 

teórico moral, uma questão ÉTICA.  

 

 

1.1.2 Ética e Economia  

 

As formas como os seres humanos racionalizam as relações econômicas 

estão baseadas em uma relação efetiva entre os fenômenos econômicos e o mundo 

moral. Esta relação social dá uma dimensão ética à economia, na medida em que as 

relações econômicas influem na moral dominante em uma determinada época e em 

uma determinada sociedade, fazendo com que as ações humanas de cunho 

econômico não possam deixar de ser avaliadas através do caleidoscópio moral.  

                                                
10 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 19ª ed., Saraiva, São Paulo: 2002, p. 207. 
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O fator de influência das relações de produção em uma determinada época e 

sociedade na construção de uma dimensão ética vai ao encontro do fato de como o 

modo de produção e as relações econômicas determinam atos e juízos morais em 

um determinado contexto.  

Nesse caso, pode-se tomar como exemplo a influência sobre o que é certo ou 

errado em um sistema socialista ou capitalista tendo em vista o uso do trabalho, o 

qual pode ser avaliado como instrumento para o bem-estar de uma comunidade, que 

pode gerar uma moral cooperativa; ou na verificação do trabalho como instrumento 

transformador do ser humano em mercadoria e instrumento de um interesse que não 

a sua auto-realização, o que geraria uma moral egoísta e individualista.  

Nesse caso, a visualização da dimensão ética (teórico-moral) das relações 

econômicas pressupõe o entendimento da prática moral e da verificação dos 

fundamentos do modo de produção e das relações da sociedade com estes meios 

de produção e trabalho, que influenciam os atos morais e os juízos relativos à 

realidade econômica.  

Os atos econômicos, como é o caso da divisão do trabalho, a manutenção e 

divisão da propriedade, a regulação dos mercados, a obtenção do lucro ou a 

cooperação não deixam de possuir uma conotação moral, pois tais temas geram 

problemas prático-morais que devem ser resolvidos a partir de uma noção do que é 

certo ou errado; noção esta que acaba dando uma dimensão ética à economia, 

sendo esta última objeto de estudo.  

Segundo Hugo Cerqueira da Gama Cerqueira, para Adam Smith, o 

funcionamento desimpedido de uma sociedade comercial não depende de uma 

condição natural em cada homem, a benevolência; mas, ao contrário, permite que 

eles, os seres humanos, alcancem um nível de riqueza e bem-estar que possibilite o 

exercício da benevolência, o que claramente apresenta na obra de Adam Smith a 

caracterização das influências do meio econômico na conduta humana, ou seja, na 

eliminação das situações moralmente degradantes ao ser humano, situações estas 

associadas diretamente à pobreza.11  

A divisão do trabalho, como consequência básica de uma mão invisível e de 

um liberalismo em uma sociedade comercial, poderia constituir um risco para a 

própria sociedade, determinando influências em questões de cunho moral aos 
                                                
11 CERQUEIRA, Hugo da Gama. Sobre a Filosofia Moral de Adam Smith. Belo Horizonte – CEDEPLAR, 2006, 
p. 22. 
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indivíduos. Mas, para Smith, estes riscos não superam os benefícios que ela 

proporciona para a sociedade. A ideia de que o livre funcionamento do domínio 

econômico permitiria à humanidade alcançar a felicidade deve ser relativizada. 

Afinal, a capacidade do indivíduo de executar juízos morais e, desse modo, aderir a 

condutas definidas como certas ou erradas e arraigar tal comportamento na 

sociedade seria uma condição para a própria preservação da sociedade comercial. 

Em outras palavras, a capacidade de definir juízos morais depende diretamente da 

influência econômica da mão visível do Estado, a qual define regras de conduta e 

uma ética contextualizada. 

Por sua vez, Marx, muito influenciado pela teoria da história hegeliana, via a 

ética como condicionada pelos meios dominantes de produção, ou seja, analisava a 

construção moral a partir da influência da sociedade capitalista e do fenômeno 

econômico, associando um relativismo moral a um determinismo histórico. Para ele, 

a sociedade capitalista tem o condão de mutilar e alienar o homem através de uma 

divisão do trabalho, o que o desumaniza. Fazendo uma crítica clara ao modo de 

produção capitalista, Marx impinge uma ácida crítica à moral capitalista, pois a 

“desumanização” do homem torna-se possível a partir de uma construção moral 

frente a problemas práticos dados pela economia, sendo que o capitalismo e suas 

estruturas engendram uma consciência e uma representação da realidade.  

Por isso, a natureza da ética de Marx pode ser comparada à sua noção de 

ideologia como instrumento que falseia a realidade, criando um falso entendimento 

desta, ou seja, a ética capitalista é uma ética com fundamento econômico onde a 

representação do Estado, da religião e do direito são representações da classe 

dominante. 

Portanto, para Karl Marx, a ética pode ser considerada como problemas, atos 

e juízos morais condicionados e determinados pelo modo de produção dominante. 

Por este motivo, a ética não deve estar apartada de uma verificação das formas com 

que a sociedade se relaciona com o seu meio em um contexto específico. Para Marx 

a economia imprime uma noção do certo e do errado, e, que, no caso do 

capitalismo, acaba alienando e desumanizando o ser humano, criando uma Ética 

Econômica Capitalista, a qual tem o poder de falsear a realidade.  

Como bem acentua Marx:  
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...os pensamentos das classes dominantes são, em todas as épocas, 
os pensamentos dominantes, o mesmo será dizer que a classe, que 
é o poder material dominante na sociedade, também é o seu poder 
espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios de 
produção material dispõe também por esse motivo dos meios de 
produção espiritual. Os pensamentos dominantes não passam da 
expressão ideológica das relações materiais dominantes, as relações 
materiais dominantes concebidos sob a forma de pensamentos, 
portanto, as relações que fazem da classe uma classe dominante, e, 
por conseguinte, os pensamentos do seu domínio. Os indivíduos que 
compõem a classe dominante estão conscientes e pensam; na 
medida em que dominam, enquanto classe, determinam uma época 
histórica em toda a sua extensão, é evidente que a determinam em 
todos os seus aspectos, e que, portanto, dominam, entre outras 
coisas, enquanto seres pensantes, enquanto produtores de 
pensamentos, que fixam a produção e a distribuição dos pensamentos 
do seu tempo; que por conseguinte os seus pensamentos são os 
pensamentos dominantes de uma época12.  

 

E complementa: “...as leis morais, a religião são para o proletário outros 

tantos preconceitos burgueses, por detrás dos quais se escondem outros tantos 

interesses burgueses”13.  

Amartya Sen ressalta que a teoria econômica empobreceu consideravelmente 

sua abordagem ao desconsiderar a variedade das considerações morais que 

determinam os comportamentos humanos, inclusive os econômicos, igualando o 

comportamento racional à busca do interesse individual, sendo que quaisquer 

comportamentos guiados por outras motivações devem ser considerados irracionais. 
 
a economia moderna ficou consideravelmente empobrecida pela 
distância que afastou a economia da ética. 
(...)  
ciência econômica poderia ser mais fecunda se se interessasse mais 
explicitamente pelas considerações éticas que modelam o 
comportamento humano14. 

 

Portanto, a ética se relaciona tanto com a economia como com o direito, dado 

que as condutas dos seres humanos nada mais são do que condutas 

fundamentadas em problemas, atos e juízos morais, que refletidos constroem uma 

dimensão do comportamento humano, o que ressalta a importância de considerá-lo 

em suas diversas dimensões. Então, a própria lógica econômica imprime no ser 

                                                
12  MARX, Karl. Manuscritos econômicos e filosóficos. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 92.  
13  MARX, Karl. Manuscritos econômicos e filosóficos. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 100.  
14  SEN, Amartya. Sobre ética e economia. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 10. 
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humano padrões de condutas que são determinados pela própria existência humana 

em sociedade através do tempo.  

 

 

1.1.3 Ética, economia e a busca pela felicidade: a autonomia humana 

 

A Economia, considerando as suas interações e a sua dimensão ética, não 

pode e nem deve ser considerada como um fim em si mesma, não estando apartada 

das demais problemáticas que cercam a existência humana, como seus objetivos e 

instrumentos utilizados para a sua persecução.  

A felicidade tem sido considerada como um dos grandes fins para os seres 

humanos, no sentido da autonomia kantiana em seus imperativos categóricos, ou 

seja, o homem como fim em si mesmo e a felicidade como fim em si mesma, tal qual 

declarado na ocasião da Independência dos Estados Unidos da América, em 4 de 

julho de 1776.  
 
Nós temos por evidentes em si mesmas as verdades seguintes: 
todos os homens foram criados iguais e dotados pelo criador de 
certos direitos inalienáveis, entre os quais se encontram a vida, a 
liberdade e a busca pela felicidade15. 

 

A felicidade da humanidade tem sido alvo de estudos científicos que tentam 

entender qual o sentido dessa busca pela felicidade e como alguns aspectos influem 

na busca, alcance ou alienação deste objetivo, caso da economia, o que faz com 

que seja impressa à problemática da felicidade uma dimensão teórico-moral, ou 

seja, ética.  

A intervenção humana em sociedade, sem descartar as influências 

metafísicas, tende a promover a felicidade e proteger o ser humano da miséria, seja 

esta econômica ou humana, seja esta felicidade egoística ou coletiva. Esta 

persecução, quando considerada uma ação ditada por faculdades morais, pode 

variar de acordo com o momento em que ela é realizada, sendo que os meios mais 

eficazes para promover a felicidade humana não são sempre os mesmos, mas 

nascem das relações sociais e são entendidos por uma relação de produção de 

conhecimento.  

                                                
15  Declaração da Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. 
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Segundo Adam Smith,  
 
A felicidade da humanidade, bem como de todas as outras criaturas 
racionais, parece ter sido o propósito original projetado pelo Autor da 
natureza, quando ele as trouxe à existência. (...) E essa opinião (...) é 
ainda mais confirmada pelo exame dos trabalhos da natureza, que 
parecem todos projetados para promover a felicidade e proteger 
contra a miséria. Mas, agindo de acordo com os ditames de nossas 
faculdades morais, perseguimos necessariamente os meios mais 
eficazes para promover a felicidade da humanidade e pode-se dizer, 
portanto, que, em certo sentido, cooperamos com a Divindade e 
promovemos, tanto quanto está em nosso poder, o plano da 
Providência16. 

 

A primeira tendência filosófica de compreensão da felicidade encontrada em 

Aristóteles já conduz à verificação da felicidade como objetivo, segundo o qual os 

fins eram vistos como o bem último a ser alcançado pelo indivíduo e pela 

coletividade, o fim que se basta a si mesmo, a felicidade17.  

Platão, modelo de filosofia clássica, defendia, em sua obra A República, a 

existência de um Estado cujo objetivo seria o de conceder maior felicidade ao todo e 

não a qualquer classe em separado, onde os cidadãos seriam células dentro de um 

corpo político, e que os trabalhos e responsabilidades designados a cada indivíduo 

deveriam ser determinados pelo Estado, dando à felicidade uma perspectiva 

coletiva.  

Então, a felicidade pode ser considerada como objeto de estudo moral, pois 

conduz atos, ações, quando do confronto humano com problemas morais, e esta 

felicidade acaba assumindo concepções diversas, segundo o contexto social e 

histórico em que é analisada, mas não retira dessa o sentido teleológico, finalístico. 

A economia, como mecanismo, como instrumento de realização humana, 

interfere diretamente na afirmação e verificação da felicidade, tendo sido ponto de 

debate a relação existente entre economia e felicidade. 

As regras ou normas observadas pelos seres humanos em suas relações 

econômicas, observadas no momento da troca de mercadorias por dinheiro ou por 

outras mercadorias, influem na construção de princípios que norteiam a vida humana 

                                                
16  SMITH, Adam. Teoria dos Sentimentos Morais. São Paulo: Martins Fontes, 2003. Livro III, p. 7. 
17  Para Aristóteles, o télos da felicidade destinava-se ao homem virtuoso e exigia a contemplação do 

bem, assim como a posse de bens materiais que viabilizassem o atendimento das necessidades 
vitais para uma vida digna. 
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e orientam a realização da felicidade humana, seja por parte de ações políticas, seja 

por parte de ações individuais.  

Adam Smith imprime uma dimensão moral à economia, argumentando sobre 

a busca da maior quantidade possível da riqueza como fim, sendo, portanto, 

condição para a realização da felicidade humana. Em outras palavras, a economia, 

para Smith, pode sim ser um instrumento para o alcance da felicidade, vez que o 

funcionamento do mercado não retira dos homens seu poder de deliberação sobre 

as coisas, mas simplesmente norteia. Portanto, para os adeptos do liberalismo 

“smithiano”, não existe razão para se falar da morte da subjetividade do homem pelo 

mercado.  

Interessante ressaltar a visão de Adam Smith sobre a felicidade e o mercado 

como instrumento para o seu alcance.  
 
O estômago do rico está em proporção com os seus desejos e não 
comporta mais que o do aldeão grosseiro. (...) Uma mão invisível 
parece forçá-los [aos ricos] a concorrer para a mesma distribuição 
das coisas necessárias à vida que se teria verificado se a terra 
tivesse sido dada em igual porção a cada um dos seus habitantes; e 
assim, sem ter essa intenção, sem mesmo o saber, o rico serve o 
interesse social e a multiplicação da espécie humana. A Providência, 
distribuindo, por assim dizer, a terra entre um pequeno número de 
homens ricos, não abandonou aqueles a quem parece ter-se 
esquecido de atribuir um lote, e eles têm a sua parte em tudo o que 
ela produz. (...) Quanto ao que constitui a verdadeira felicidade, não 
são inferiores em nada àqueles que parecem colocados acima deles. 
Todos os escalões da sociedade estão ao mesmo nível pelo que 
respeita ao bem-estar do corpo e à serenidade da alma, e o mendigo 
que se aquece ao sol ao longo de uma sebe possui ordinariamente 
aquela tranqüilidade que os reis sempre perseguem18. 

 

Tal concepção pode ser tida, como foi por vários estudiosos ao longo do 

tempo, como a morte do homem enquanto subjetividade, no sentido de que o 

funcionamento do mercado independe da vontade consciente dos homens, criando 

um embate entre mercado e a autonomia do homem em se realizar, em ser um fim 

em si mesmo. A economia não deixa de ser um objeto de análise ante a ética, mas 

em uma consideração moral em que a vida das pessoas seria controlada por esse 

mecanismo, cujo funcionamento independeria de sua vontade.  

O embate entre a liberdade do homem e as imposições do mercado é uma 

questão recorrente na obra de Karl Marx, principalmente partindo da premissa de 

                                                
18  SMITH, Adam. Riqueza das Nações. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 70-71.  
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que não são as mercadorias que, movimentando-se, criam o mercado, mas, sim, é 

pela ação deste que os produtos do trabalho se transformam em valores, e, para que 

isso seja possível, existem estruturas atuando na sociedade, tais quais as estruturas 

políticas.  

Para o marxismo, as alienações políticas refletem as alienações econômicas 

pelo fato de todo o malefício da vida em comum advir da mais-valia produzida pela 

exploração da força de trabalho, visando à obtenção do lucro pelo capital, o que 

caracteriza o processo de apropriação privada dos meios de produção. Então, o 

objetivo de qualquer regime político deve ser a supressão da alienação econômica 

resultante da apropriação dos meios de produção e da exploração do trabalho pela 

extorsão da mais-valia19.  

Nesse sentido, no que diz respeito à utilização da economia como 

instrumento de alienação da autodeterminação do homem, da sua realização como 

ser humano, Marx faz uma verificação a partir da utilização de superestruturas, 

como a religião, que falseiam a noção humana de felicidade, o que transforma esta 

em um instrumento em nome do capital e dos interesses burgueses.  
 
(...) desejo em seguida, na crítica das condições políticas, criticar 
mais a religião do que as condições políticas na religião (...) A 
religião é um vazio em si própria, não é o céu mas a terra que a 
fazem [sic] viver , e com a dissolução da realidade absurda de que é 
a teoria, desmorona-se sozinha... E toda a crítica deve ser precedida 
pela crítica da religião (...) A destruição da religião, enquanto 
felicidade ilusória do povo, é uma exigência da sua felicidade real. 
Exigir a renúncia às suas ilusões sobre a situação é exigir a renúncia 
a uma situação que necessita de ilusões. Portanto, a crítica da 
religião é no seu germe a crítica do vale de lágrimas de que a religião 
é a auréola20. 

 

Nesse caso, nega-se a dimensão teleológica do ser humano, e um grande 

exemplo disso é a reflexão acerca da economia e do trabalho, onde, a partir de 

Marx, um intenso processo de alienação em que a liberdade de realizar é podada 

pelos ditames do modo de produção, que sufoca a criatividade e compele o homem 

a obedecer a regras e normas de comportamento, “reificando” o homem para que 

ele se enquadre na nova ordem do capital.  
 

                                                
19  TEIXEIRA, Francisco José. Ética e Trabalho. In: Estudos de Política e Teoria Social, v. I, n. 1. Rio 

de Janeiro, 1997.  
20  MARX, Karl. Manuscritos econômicos e filosóficos. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 205. 
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(...) no caso de um Estado industrial, regido pela lei da produção da 
mais-valia, no qual, com o progresso da indústria e da técnica e com 
o incremento de bens de consumo, a infelicidade do homem 
manipulado e coisificado não faz senão estender-se, embora às 
vezes nem sequer tenha consciência – a tal ponto chega a sua 
alienação – de sua própria felicidade21.  

 

A economia pode sim ser dimensionada de forma ética, e a alienação da 

felicidade pela economia deve estar ligada a uma análise da construção de valores 

morais frente à forma em que se enxerga o mundo que nos cerca e, dependendo da 

perspectiva, a economia pode alienar a noção humana de felicidade, ou até mesmo 

ser um instrumento para o alcance autônomo da felicidade pelo ser humano. 

Independentemente da dimensão contextualizada que a ética imprime à 

economia, deve-se ter como fundamento a realização do ser humano como fim em 

si mesmo, como um imperativo categórico kantiano. E, nesse sentido, a abordagem 

do desenvolvimento a partir da expansão de liberdades reafirma o ser humano como 

fim em si mesmo, e como um mecanismo de emancipação e autonomia, e, por isso, 

aos mecanismos econômicos resta a afirmação dessas liberdades, ao comércio 

internacional cabe ser um instrumento para expandir liberdades e, finalmente, gerar 

desenvolvimento.  

 

 

1.1.4 Economia e Liberdade 

 

Gary Becker22, professor da Universidade de Chicago e ganhador do prêmio 

Nobel de Economia de 1992, sustenta em sua obra “A abordagem econômica para o 

comportamento humano” que a economia se caracteriza pelo método e não pelo 

tema, o que influenciou obras de autores como Steven Levitt23.  

Nessa perspectiva, Amartya Sen em suas análises sobre as relações entre 

Ética e Economia explicita uma transcendência disciplinar necessária à economia. A 

análise econômica de Sen sugere uma interdisciplinaridade onde a economia é o 

saber sobre as relações humanas voltadas para a produção e distribuição da riqueza 

                                                
21  SÁNCHEZ-VAZQUEZ, Adolfo. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 171. 
22  BECKER, Gary S. The economic approach to human behavior. Chicago: University of Chicago 

Press, 1976. 
23  LEVITT, Steven. Freakonomics: The Hidden Side of Everything. Chicago: Harper Collins Publishers, 

2005. 
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material. Então, se a riqueza interessa principalmente como instrumento de bem-

estar, a economia deve partir de uma visão mais ampla dos propósitos humanos.  

Vê-se então que a proposta da análise econômica não deve limitar-se à 

simples obtenção da riqueza, mas sim que seja verificada a partir dos propósitos 

humanos, abrangendo os mecanismos de alcance dessa riqueza, e qual o significado 

deste objetivo econômico, vez que eles são importantes não tanto em si mesmos, 

mas como indicadores da liberdade efetiva dos indivíduos, de uma forma sensível às 

peculiares formas de privação e exclusão, e às profundas desigualdades que 

comprimem, quando não anulam, as liberdades efetivas em um mundo onde 

enormes progressos materiais foram alcançados.  

A dimensão ética, por sua vez, municia a economia de um caráter reflexivo 

sobre os fins últimos da atividade econômica em uma sociedade, interrompendo o 

isolamento dos métodos de análise essencialmente quantitativos, inserindo a 

necessidade de avaliação dos processos de geração e divisão da riqueza a partir de 

uma cooperação entre o raciocínio ético e o raciocínio econômico. Tal abordagem 

coloca a economia em uma posição, segundo Amartya Sen, mais apta a responder 

questões como a distribuição de riqueza e a ampliação de liberdades efetivas, 

conciliando a amplitude da justiça social com os mandamentos da eficiência 

econômica.  

O desenvolvimento deve considerar sim os impactos do crescimento do PIB, 

o aumento da renda, a industrialização, o progresso tecnológico e a modernização 

social, mas como mecanismos que podem auxiliar no alargamento das liberdades 

humanas, com o fim de tornar os seres humanos mais livres, e, por sua vez, 

autônomos. O ser humano como um fim em si mesmo faz com que a liberdade 

assuma uma posição central no processo de desenvolvimento em termos de 

avaliação e eficácia24.  

Para Amartya Sen, a participação política, as oportunidades econômicas e 

sociais, as garantias de transparência e tutela da segurança são liberdades básicas 

constituintes do desenvolvimento, que se ligam umas as outras com fins de 

plenitude da liberdade humana geral25.  

A liberdade que o ser humano tem à qualidade de vida certamente está ligada 

ao crescimento econômico. Porém, não pode ser considerada efetiva no processo 
                                                
24  SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 3.  
25  Idem.  
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de desenvolvimento; aquela sociedade que possui liberdade à qualidade de vida, 

entretanto, não possibilita participação política. Pessoas sem liberdade política estão 

privadas da liberdade de construção das suas vidas, vez que não têm sequer direito 

de participação em decisões públicas. Ainda, a exclusão da possibilidade de 

participação e utilização efetiva dos mecanismos de mercado coloca o ser humano 

em uma posição de exclusão, de privação de uma liberdade básica, pois a liberdade 

de participar das trocas econômicas de uma forma mais inclusiva proporciona uma 

percepção mais abrangente das funções do mercado, ou seja, igualdade de 

oportunidade. 

Dessa forma, entende-se que a liberdade não é o somente fim, mas também 

meio para o alcance do desenvolvimento. As liberdades políticas na forma de 

liberdade de participação e expressão dentro do grupo social promovem a inclusão 

do ser humano na determinação do seu destino, configurando a sua autonomia. As 

oportunidades sociais quanto à educação, saúde e alimentação são instrumentos 

para o alcance da qualidade de vida e efetiva participação econômica quando as 

oportunidades de mercado estão disponíveis de forma aberta e transparente, o que 

pode ser transformado em riqueza individual e reversão em recursos públicos que 

assegurem a inclusão social, perpetuando, assim, o ciclo de expansão de 

liberdades.  

Para Sen, a ausência de liberdade e, consequentemente, de desenvolvimento, 

pode ser caracterizada a partir de diversas privações humanas, as quais devem ser 

extintas para o alcance ótimo do desenvolvimento, a realização humana. A maior 

parte da população mundial sofre algum tipo de privação, como a privação de 

alimentos, considerada como privação da liberdade básica de sobrevivência; a 

privação de nutrição adequada nem sempre significa privação de alimentos, mas sim 

a privação da liberdade de desenvolvimento humano normal. Nesse mesmo sentido, 

encontram-se privações à saúde, ao saneamento básico, ao acesso à água potável, 

à educação, emprego rentável, e à participação política e direitos civis fundamentais26.  

O sucesso de uma sociedade deve ser avaliado pelas liberdades concretas 

de que gozam os seus membros. A liberdade de perseguir a felicidade dentro de um 

convívio social digno apresenta não só a avaliação do sucesso de uma sociedade, 

mas da eficácia social desta, segundo Sen, do desenvolvimento.  

                                                
26  SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 43.  
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Assim, considerar o desenvolvimento como expansão das liberdades e remoção 

das privações define de forma fundamental os objetivos do desenvolvimento, e os 

pontos de avaliação e eficácia deste, porém, os mecanismos de alcance dos 

objetivos de realização do ser humano são encontrados tanto no crescimento 

econômico quanto no aumento da renda, no pleno emprego, na melhoria da 

qualidade de vida, na defesa do meio ambiente etc. 

O alcance da expansão das liberdades e eliminação das privações humanas 

como mecanismos de avaliação e eficácia do desenvolvimento, como proposto por 

Amartya Sen, também deve ser considerado frente aos instrumentos econômicos, os 

quais devem estar norteados pelos parâmetros de desenvolvimento e realização 

humana. Consequentemente, o sistema multilateral de comércio está inserido neste 

amplo conceito de desenvolvimento. Pois, como bem ressalta Rabih Ali Nasser, 
 
(...) sempre que a liberalização comercial, no âmbito multilateral, não 
estiver ajudando na consecução deste fim, no âmbito interno, em 
todos os países participantes do sistema multilateral de comércio, ele 
não estará cumprindo sua finalidade como meio adequado para o 
desenvolvimento e, conseqüentemente, para expansão das liberdades 
substantivas (por meio da remoção das principais fontes de privação 
de liberdade, como a pobreza, intolerância, destituição social, etc.) 
dos indivíduos que compõem cada Estado27.  

 

Portanto, o sistema multilateral de comércio deve ser avaliado a partir da sua 

eficácia em promover a expansão das liberdades e eliminação das privações humanas, 

com a obrigação de inserir socialmente os indivíduos sem esquecer a necessidade 

de provê-los de autonomia, para que possam perseguir e alcançar a sua própria 

felicidade, ou seja, ao sistema multilateral de comércio cabe fornecer instrumentos 

possíveis para a consecução da liberdade, preservação da vida e busca pela 

felicidade. 

A consideração da dimensão ética da economia passa primeiro por uma 

construção conceitual da ética em si, sendo que esta deve passar primeiramente 

pela investigação do que são problemas, atos e juízos morais.  

Os problemas, atos e juízos morais em muito são influenciados por uma 

verificação contextualizada, contexto este definido por diversos fatores, como é o 

caso da economia. Assim, a dualidade entre economia e ética, economia e trabalho 

                                                
27  NASSER, Rabih Ali. A OMC e os Países em Desenvolvimento. São Paulo: Aduaneiras, 2003.  

p. 65. 
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passam a traduzir este contexto, que finalmente possibilitará a discussão sobre a 

alienação da felicidade a partir do fenômeno econômico. 

A felicidade é fruto de um objetivo humano. O desenho desse objetivo 

repercute uma dimensão ética inafastável, sendo a economia um dos fatores mais 

importantes no entendimento do que pode ser considerado felicidade e como aquela 

pode afetar até mesmo a compreensão humana sobre o que significa felicidade.  

A alienação, ou não, da felicidade pela economia acaba por ditar a conduta 

humana frente a dilemas morais, problemas prático-morais, assim como a avaliação 

dos seres humanos sobre o mundo que os cerca. Portanto, o estudo das influências 

econômicas no conteúdo moral que o homem imprime às suas ações acaba sendo 

essencial.  

A realização do ser humano deve ser considerada como fim, como objetivo 

maior, e este somente será um fim em sim mesmo quando for inconteste a sua 

autonomia. Quando a economia coloca o ser humano como um instrumento de 

realização de objetivos que não ele mesmo, ou seja, o ser humano como meio e não 

fim, fica caracterizada a violação primeira de dois direitos fundamentais, a dignidade 

e a liberdade. 

A riqueza é um meio genérico de perseguição do modo de vida, que deve ser 

valorizado pelo ser humano em sua posição autônoma, o que leva a crer que o 

crescimento econômico não constitui um fim em si mesmo, mas sim um mecanismo 

para se ter a liberdade de persecução de algo maior, seja qual for a definição dos 

objetivos humanos, mas por muitos tem sido chamado de felicidade.  

Com isso, a consideração da natureza humana de busca pela felicidade com 

realização e a necessidade de verificação desta a partir de instrumentos dados pelo 

meio, busca-se a percepção de que para que o sistema multilateral de comércio, e 

seus mecanismos, inserido nestes o tratamento especial e diferenciado, seja indutor 

de liberdade, autonomia e desenvolvimento, é necessário que este seja percebido 

de forma contextualizada, mas sempre objetivando a realização humana.  



 

 

37 

2  CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

Após os anos seguintes ao final da II Guerra Mundial, quando as 

necessidades dos países pobres começaram a ser mais evidentes para o mundo, 

cientistas, governantes e a sociedade civil iniciaram uma busca por soluções. Isso 

se deu principalmente devido às altas taxas de pobreza e às grandes diferenças 

detectadas entre países ricos e pobres em diversos aspectos.  

As soluções para o aumento do crescimento em grande parte falharam em 

diminuir as diferenças, vez que, na virada do milênio, segundo estatísticas do Banco 

Mundial, dois terços da população mundial ainda vivia em países onde a renda 

média da população era menor que um décimo da percebida nos Estados Unidos da 

América28.  

Vários instrumentos de mensuração comuns a todos os países foram 

utilizados para tentar explicar as experiências de crescimento díspares nos países. 

Estes variavam desde a diferença de capital humano, recursos naturais, densidade 

populacional, grau de abertura, estrutura de mercado, políticas governamentais, 

urbanização, mortalidade infantil, tecnologia, geografia, integração em comércio 

internacional, diferenças institucionais, expectativa de vida, produto interno bruto, 

entre tantas outras. 

A análise destes fatores conjuntamente com as experiências de crescimento 

fracassadas e bem-sucedidas leva à consideração de que uma explicação isolada ou 

um grupo de explicações não consegue enquadrar todas as peculiaridades de todos 

os países, não havendo um fator que consiga determinar o nível de desenvolvimento 

alcançado, a fim de indicar alternativas de crescimento e desenvolvimento. Assim, de 

maneira geral, considera-se, primeiramente, que o que funciona para um país pode 

não funcionar para outros.  

Partindo dessa abordagem, verifica-se que a análise do desenvolvimento 

deve ser feita a partir da pressuposição de que as experiências regionais e locais 

são essenciais na tentativa de estabelecer padrões de desenvolvimento, para que 

então possam ser realizadas avaliações mais próximas da realidade.  

Dessa forma, se existe um tema central que pode ser considerado comum 

nas discussões sobre desenvolvimento este é a ênfase na avaliação das 

                                                
28  GRABOWSKI, Richard; SELF, Sharmistha; SHIELDS, Michael P. Economic Development: a 

regional, institutional, and historical approach. London: M. E. Sharp, 2006. p. 6.  
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experiências históricas dos países e das regiões, pois medidas que são benéficas 

para a Ásia podem não ser benéficas para a América Latina ou América do Norte, já 

que tais regiões possuem diferenças fundamentais nos padrões históricos de 

desenvolvimento.  

A evolução do conceito de desenvolvimento econômico tem início quando 

economistas passaram a perceber que grande parte da humanidade não vivia em 

países capitalistas avançados, e que as diferenças nas condições de vida eram 

abissais, dependendo do local onde se encontravam as pessoas.  

Comumente, o conceito de desenvolvimento econômico é confundido com 

crescimento econômico, sendo muitas vezes difícil distinguir entre as teorias de 

crescimento e de desenvolvimento. Como bem resumido por Araújo, Gomes e 

Salvato, “na área de desenvolvimento econômico intentamos compreender por que 

existem países ricos e pobres, e, no caso de crescimento econômico, buscamos 

compreender quais são as causas desse crescimento”29. 

O crescimento econômico é o aumento da renda per capita ou do Produto 

Interno Bruto (PIB). De forma simplificada, o crescimento econômico ocorre quando 

uma sociedade adquire mais recursos, encontrando formas de utilização mais 

eficiente destes recursos. Para o crescimento econômico ser eficaz, a taxa de 

crescimento deve exceder a taxa de crescimento populacional. Assim, alguns 

economistas definem o crescimento econômico como um aumento real do PIB per 

capita. No sentido do crescimento econômico, o aumento do PIB pode ocorrer com o 

aumento de capital humano e de trabalho, ou através do aumento da produtividade 

na proporção do capital e do trabalho30. Porém, o aumento no PIB per capita, como 

característica do crescimento econômico, não necessariamente leva ao aumento da 

qualidade de vida se o crescimento não for bem distribuído entre a população. 

Desenvolvimento econômico, por sua vez, é um conceito mais amplo, sendo o 

crescimento econômico quase que uma precondição necessária para o 

desenvolvimento econômico. Como muito bem apresenta Joseph Stiglitz,  
 
O desenvolvimento costumava ser visto basicamente como aumento 
do PIB. Atualmente nós temos um conjunto de objetivos mais amplo, 

                                                
29  ARAÚJO, Ari Francisco; GOMES, Fábio A.; SALVATO, Márcio. Crescimento e desenvolvimento 

econômico, evidência empírica e o papel da educação. In: CAMPOS, Taiane (Org.). 
Desenvolvimento, Desigualdade e Relações Internacionais. Belo Horizonte: PUCMINAS, 2005.  
p. 270. 

30  FAIR, Ray C. Principles of Economics. Yale: Yale University Press, 1996. p. 882. 
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incluindo desenvolvimento democrático, desenvolvi-mento igualitário, 
desenvolvimento sustentável e altos níveis de qualidade de vida31. 

 

Deve-se considerar que riqueza e desenvolvimento não são necessariamente 

conceitos que sempre estão conjugados. Países tipicamente pobres são também 

normalmente menos desenvolvidos, mas um país rico não necessariamente deve 

ser considerado como sendo desenvolvido. Por exemplo, alguns países ricos do 

Oriente Médio, que têm através dos anos experimentando aumento no PIB per 

capita, muitas vezes encontram-se muito atrás em termos de desenvolvimento em 

comparação com países com PIB per capita muito menor. 

Por este motivo, além do PIB per capita, outros indicadores são importantes, 

principalmente aqueles que consigam refletir melhorias sociais e econômicas, como 

mortalidade infantil, expectativa de vida, acesso à rede de água e esgoto, nível 

educacional e meio ambiente. A análise de indicadores sociais e econômicos de 

forma mais integrada pode dar uma perspectiva mais próxima ao desenvolvimento, e 

não somente ao crescimento. Entretanto, uma análise quantitativa não pode ser 

considerada como completa, pois fatores como liberdade política e qualidade das 

instituições também são importantes como determinantes de desenvolvimento.  

As características normalmente relacionadas com países em desenvolvimento 

e países desenvolvidos muitas vezes não revelam o desenvolvimento que esses 

países experimentam na prática, assim como a sua sustentabilidade. Como pode ser 

visto no quadro a seguir, onde o PIB per capita, a taxa de uso da internet e o consumo 

de combustíveis apresentam análises quantitativas, mas não necessariamente 

estabelecem uma visão precisa das condições de desenvolvimento32.  

 

 

 

 

 

 
Quadro 1. PIB per capita, a taxa de uso da internet e consumo de combustíveis 

 

                                                
31  PLESKOVIC, Boris; STIGLITZ, Joseph. Annual World Bank Conference on Development 

Economics. Washington DC: World Bank, 1998. p. 19.  
32  Fonte: Dowling's Interactive Table of the Nations of the World. Dados atualizados até junho de 

2006. Disponível em: <http://www.mrdowling.com/800nations.html>. Acesso em: 4 jan. 2008. 
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 PIB* PIB per 
capita** 

Taxa de uso 
da internet 

Consumo 
diário de 
combustível 

Consumo de 
combustível 
per capita 
anual 

Luxemburgo 30.74 64.796 57.08% 55,700 42.9 
Emirados Árabes 
Unidos 111,30 42.763 53.21% 310,000 43.5 

Noruega 194,10 42.097 68.10% 257,200 20.4 
Estados Unidos 12.360 41.415 68.30% 20,030,000 24.5 
Canadá 1.114 33.657 63.14% 2,300,000 25.4 
Japão 4.018 31.523 67.71% 5,578,000 16 
Reino Unido 1.830 30.193 62.37% 1,722,000 10.4 
França 1.816 29.831 43.06% 2,060,000 12.4 
Coreia do Sul 965,30 19.762 69.40% 2,061,000 15.4 
Argentina 518,10 12.978 25.05% 450,000 4.1 
Arábia Saudita 338,00 12.509 9.40% 1,775,000 24 
Chile 187,10 11.596 34.71% 228,000 5.2 
Botswana 17,24 10.513 3.66% 12,000 2.7 
México 1.067 9.930 15.82% 1,752,000 6 
Uruguai 32,96 9.604 19.81% 38,000 4 
Brasil 1.556 8.273 13.77% 1,610,000 3.1 
Colômbia 337,50 7.742 8.23% 270,000 2.3 
Rep. Dominicana 63,73 6.939 8.71% 128,000 5.1 
Venezuela 153,70 5.973 11.81% 530,000 7.5 
Peru 164,50 5.812 16.15% 157,000 2 
Guatemala 56,86 4.625 6.15% 66,000 2 
El Salvador 31,24 4.579 8.61% 40,000 2.1 
Paraguai 29,08 4.469 2.31% 25,000 1.4 
Serra Leoa 4,92 819 0.03% 6,510 0.4 

∗  Em milhões de dólares dos Estados Unidos da América. 
∗∗  Em dólares dos Estados Unidos da América. 

 

Certamente, o crescimento econômico possui uma grande proximidade com o 

desenvolvimento econômico, e na maioria dos casos o PIB per capita continua sendo 

utilizado como um indicador importante de desenvolvimento.  

Quando se trata de desenvolvimento, existem vários indicadores que podem 

ser utilizados para determiná-lo, não existindo uma medida única e universal que 

possa medir níveis de desenvolvimento, e esta é uma das razões que fazem com 

que o PIB continue em uma posição central quando se trata de mensuração de 

crescimento e desenvolvimento econômico.  

Outra razão para a utilização do PIB é a disponibilidade de dados existente, 

vez que os dados do PIB existem para uma grande quantidade de países e de forma 

normalmente atualizada. 
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Por exemplo, mesmo que a economia cresça a taxas relativamente elevadas, 

o desemprego pode não diminuir no compasso necessário para suplantar as 

desigualdades, podendo, muitas vezes, o crescimento trazer consigo resultados 

prejudiciais. O crescimento pode gerar mudanças quantitativas, mas nem sempre 

representa mudanças qualitativas na vida dos seres humanos, característica 

intrínseca ao desenvolvimento econômico.  

A mensuração do desenvolvimento, portanto, transcende a mensuração 

quantitativa que muitas vezes satisfaz a análise do crescimento econômico de um 

país, como pode ser visto nos quadros que seguem.  

 
Quadro 2. Fatores de mensuração de desenvolvimento 

 Sistema de água 
e esgoto – 
população 
urbana com 
acesso – % 

Expectativa de 
vida (anos) 

Mortalidade 
Infantil – crianças 
abaixo de 5 anos 
(a cada 1.000 
nascimentos) 

Desnutrição – 
população de 
crianças abaixo 
de 5 anos – % 

Argentina .. 75 18 5 
Bolívia 58 65 69 8 
Brasil  83 71 34 6 
Canadá 100 80 6 .. 
Chile  96 78 8 1 
Colômbia 96 73 21 7 
Costa Rica 89 79 13 5 
Equador 80 75 26 12 
El Salvador 78 71 28 10 
Guatemala  72 68 45 23 
Honduras 89 68 41 17 
México 90 75 28 8 
Nicarágua 78 70 38 10 
Panamá 89 75 24 7 
Paraguai 94 71 24 5 
Peru 72 70 29 7 
Estados Unidos 100 77 8 .. 
Uruguai 95 75 17 .. 
Venezuela 71 74 19 4 

Fonte: World Bank, Development Indicators 2006. 

Água tratada, saneamento básico, saúde infantil e nutrição da população 

ajudam a melhorar a saúde, consequentemente elevam o desempenho educacional 

das crianças, que futuramente constituirão famílias com níveis educacionais mais 

elevados, pois, como tem experimentado a América Latina, é de fácil dedução que a 

falta de uma alimentação adequada pode causar efeitos sistêmicos. Mas, para 

eliminar a desnutrição e diminuir a mortalidade infantil, não basta a criação de 

programas de assistência direta. Há que se fazer alterações estruturais, pois 



 

 

42 

erradicar esse tipo de situação num país não depende somente da disponibilidade 

interna de alimentos, visto tal situação estar atrelada a outros fatores, como a 

elevação do poder aquisitivo, a diminuição da desigualdade social; a melhoria da 

estrutura de transportes do país (para distribuição dos alimentos); a manutenção de 

pesquisas que apontem para soluções exequíveis; o aumento do nível educacional e 

a eficiência do sistema de saúde.  

Embora alguns países na América Latina exibam um desempenho muito ruim 

no indicador de desnutrição e mortalidade infantil, outros têm um desempenho 

comparativo muito melhor. Honduras e Guatemala, por exemplo, são os piores, com 

quase uma em cada cinco crianças abaixo do peso, mas no Chile somente 1% das 

crianças abaixo de cinco anos sofre de desnutrição. Bolívia, Guatemala, Honduras e 

Nicarágua possuem números assustadores em taxas de mortalidade infantil, 

enquanto Chile, Costa Rica e Uruguai, comparativamente, possuem taxas muito 

inferiores. No Equador e na Venezuela, somente 80 e 71%, respectivamente, da 

população possuem acesso a sistemas de água e esgoto. Panamá, México, 

Paraguai, Uruguai, Costa Rica e Chile possuem taxas acima de 90%.  

Sistema de água e esgoto, expectativa de vida, participação do comércio 

internacional no PIB, tudo isso pode ser medido, porém fica muito difícil associar 

estes números quando se trata de mensurar efetivamente o desenvolvimento, como 

pode ser visto a seguir.  

A urbanização, a participação no comércio internacional e outros dados não 

conseguem medir de forma clara o acesso das pessoas a ganhos econômicos e 

desenvolvimento, como é o caso da industrialização realizada com custos 

ambientais elevadíssimos. Por isso, é fácil notar que o conceito de desenvolvimento 

deve ser considerado de uma forma muito mais ampla que o de crescimento 

econômico. Dessa forma, podem ser compreendidas, por exemplo, as dificuldades 

de diferenciação, e os problemas que isso pode gerar, vez que até mesmo países 

que são considerados dentro de um mesmo bloco de países em desenvolvimento 

muitas vezes possuem necessidades diametralmente opostas.  

Portanto, é muito difícil a determinação de uma unidade universal de 

desenvolvimento, como pode ser verificado na situação de alguns países como 

Estados Unidos, México, Brasil, Equador, Canadá e França, quando considerados 

fatores como taxas de urbanização, taxas de crescimento per capita, importância do 
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comércio na economia medido pelo PIB e pelas exportações e, emissões de dióxido 

de carbono per capita33. 

 
Quadro 3. Fatores de mensuração de desenvolvimento 
 Urbanização* Crescimento per 

capita (2004) 
Comércio 
Internacional** 
Exportações 

Emissão de 
Dióxido de 
Carbono*** 

Brasil 84,2% 3,5% 9,6% do PIB 1,92 
Canadá 81,1% 1,8% 38,3% do PIB 16,54 
Equador 62,8% 5,4% 23,8% do PIB 1,99 
Estados Unidos 80,8% 3,2% 16,4% do PIB 19,92 
França 76,7% 1,7% 25,7% do PIB 6,34 
México 76% 2,9% 27,8% do PIB 3,84 

∗  Percentual da população total em (ano 2004). 
∗∗  Representação das exportações sobre o PIB (ano 2003)*. 
∗∗∗ Toneladas métricas (ano 2002). 

 

Enquanto alguns países considerados como desenvolvidos, como França e 

Estados Unidos, têm uma taxa de urbanização mais tímida que países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o Canadá possui uma taxa de 

urbanização muito maior que o Equador. Sendo consenso que o Canadá apresenta 

níveis de desenvolvimento maiores que o Equador, impõe-se a conclusão de que a 

taxa de urbanização isolada não pode ser utilizada como indicador de 

desenvolvimento, pois não consegue demonstrar e diferenciar desenvolvimento. Por 

sua vez, o Equador apresenta um crescimento per capita muito mais acentuado que 

Canadá, França e Estados Unidos, notadamente países desenvolvidos. Nessa 

esteira, o comércio internacional representa uma importância muito maior no 

Produto Interno Bruto (PIB) do México e do Equador, que dos Estados Unidos.  

Em termos de emissão de dióxido de carbono na atmosfera, que pode ser 

utilizado como instrumento de mensuração de industrialização e também 

preocupação ambiental, os Estados Unidos superam o Brasil, seguidos por Canadá 

e França. Tal dado deve chamar a atenção para a relação entre crescimento, 

desenvolvimento e meio ambiente. Uma definição de crescimento normalmente não 

considera a questão ambiental, por ser uma análise quantitativa econômica. Mas 

uma definição de desenvolvimento não pode, de forma alguma, deixar de analisar a 

problemática ambiental, pois, com o tempo, o crescimento econômico tende a 

                                                
33  Fonte dos dados: FRANKO, Patrice. The puzzle of Latin American economic development. 

Washington, DC: Rowman and Littlefield Publishers, 2005. p. 6. 
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esgotar os recursos produtivos não renováveis, através de sua utilização 

inconsequente, sem considerar o direito das gerações futuras. Para tanto, deve ser 

considerado um conceito de desenvolvimento que considere o meio ambiente, e de 

forma sustentável.  

Portanto, resta claro que o desenvolvimento econômico deve combinar 

questões como crescimento econômico sustentável, diversificação e mudança em 

padrões de produção, desenvolvimento tecnológico, modernização política, social e 

institucional, e melhora da qualidade de vida das populações, promovendo uma 

melhor distribuição de sua riqueza, a fim de diminuir as desigualdades sociais. Pois, 

como assevera Amartya Sen, 
 
Não é difícil enxergar por que o conceito de desenvolvimento é em 
geral tão essencial. Problemas econômicos, é claro, envolvem 
questões logísticas, e muito disso é sem dúvidas “engenharia” de 
uma forma ou de outra. Por outro lado, o sucesso de tudo isso deve 
ser julgado em termos do que isso faz para a vida dos seres humanos. 
A melhoria da qualidade de vida deve ser objeto essencial – se não “o” 
essencial – de todo exercício econômico, e essa melhoria é parte 
integral do conceito de desenvolvimento34. 

 

Historicamente, o conceito de desenvolvimento econômico esteve sempre 

bastante próximo ao de crescimento econômico, tipicamente medido pelo valor de 

mercado de todas as mercadorias e serviços produzidos em uma economia em um 

ano, o produto interno bruto. Entretanto, tendo o desenvolvimento econômico como 

um conceito independente, os economistas têm usado algumas outras medidas para 

tentar mensurá-lo, tais como expectativa de vida, mortalidade infantil, nível 

educacional, taxa de pobreza, distribuição de renda, trabalho infantil, taxa de 

desemprego, entre outras condições econômicas, porém nunca de forma isolada, 

mas sim de forma integrada.  

 

 

2.1  Desenvolvimento: a evolução de um conceito 
 

O conceito de desenvolvimento evoluiu a partir de análises teóricas e práticas 

ocorridas de forma contextualizadas ao longo dos anos, o que não evitou que este 

                                                
34  SEN, Amartya. The Concept of Development. In: H. Chenery and T. N. Srinivasan (eds.). 

Handbook of Development Economics, v. I. Amsterdan: North Holland, 1988. 
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continuasse, em muitas oportunidades, sendo confundido com as definições de 

crescimento e até mesmo de industrialização.  

De forma alguma se busca nesse momento fazer uma revisão exaustiva de 

todas as correntes econômicas que tenham tangenciado a problemática do 

desenvolvimento, mas apenas demonstrar a evolução desse conceito através de 

uma abordagem interdiscursiva que contribua na construção de uma perspectiva do 

desenvolvimento como elemento mutante e de complexa conceitualização, 

principalmente no que se refere às tentativas de estabelecer abordagens universais 

a esta problemática.  

A corrente mercantilista de análise da economia não trabalhava 

especificamente com o conceito amplo de desenvolvimento que se busca 

atualmente, mas tão somente com a problemática da geração de riqueza. Para os 

mercantilistas, dentre eles o francês Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), a riqueza 

depende diretamente do afluxo de metais preciosos, onde a sua acumulação 

determinaria poder, principalmente comercial.  

A perspectiva mercantilista, sem dúvida alguma, levou a uma expansão dos 

mercados e a um crescimento econômico das nações envolvidas na ponta mais 

privilegiada da relação. Basicamente o mercantilismo buscava a maximização dos 

resultados da balança comercial, expandindo cada vez mais as exportações e 

constrangendo as importações. Com uma cultura notadamente exportadora, os 

mercantilistas desconsideravam o papel das importações no crescimento econômico, o 

que mais tarde acabou levando à saturação do próprio sistema, o qual estava 

baseado em políticas protecionistas, intervenção estatal e no individualismo, até 

mesmo quando se tratava do crescimento dos aliados e das colônias.  

A proteção do mercado interno, principalmente o agrícola, contribuiu para a 

manutenção de altos preços internos de alimentos e matérias-primas, mesmo com a 

existência de pactos coloniais, aumentando o custo de vida e deteriorando o poder 

de compra dos salários. Com uma ênfase considerável no argumento soberano e 

protecionista, os custos aumentavam com os excessivos tributos cobrados sobre 

importantes matérias-primas, como o carvão.  

Ao contrário dos mercantilistas, Adam Smith, que em 1776 publicou sua obra 

mais conhecida, A Riqueza das Nações: investigação sobre sua natureza e suas 

causas, considerava que o fator essencial para o aumento da riqueza, o 

consequente crescimento e a posterior melhoria na qualidade de vida não era a 
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acumulação de metais preciosos, mas sim o trabalho produtivo, onde o trabalho e a 

produção dependiam da intensidade do capital, da tecnologia e da divisão e 

especialização do trabalho, o que seria possibilitado pela expansão dos mercados, 

criando uma cultura liberal que cindia diretamente com a perspectiva protecionista e 

intervencionista dos mercantilistas.  

Smith estava claramente preocupado com desenvolvimento econômico a 

partir de um modelo provido pelo crescimento relacionado com o investimento e com 

o aumento da produtividade.  

De acordo com Smith, a sociedade é dependente da habilidade da economia 

em sustentar a sua crescente força de trabalho. Com as trocas e a expansão dos 

mercados consumidores e fornecedores seria criada a demanda, possibilitando uma 

maior produção, permitindo a escala, e assim diminuição dos custos, aumento do 

emprego produtivo e capitais adicionais. Mas cada fator tinha uma dependência 

sistêmica, os investimentos eram dependentes da taxa de reservas, o crescimento 

da terra era dependente da habilidade de adquirir mais terra ou do aumento da 

produtividade nas terras já existentes.  

A expansão dos mercados e a demanda permitem, por sua vez, 

sucessivamente o aumento da produção e a diversificação, tendo em vista as 

necessidades do próprio mercado e da capacidade de especialização. A propensão 

humana à troca leva então à divisão e especialização do trabalho, sendo esta fator 

central do desenvolvimento econômico, incrementado pela evolução tecnológica e 

pelo comércio internacional.  

A especialização, devido à impossibilidade de uma economia de subsistência 

satisfatória a todas as necessidades humanas e à tendência à troca, aumentaria a 

produtividade e diminuiria os preços unitários, levando ao aumento de economia de 

escala. O aumento da faixa salarial, do poder de consumo com a expansão dos 

mercados facilitaria a especialização e divisão do trabalho, reiniciando um processo 

crescente e cumulativo de desenvolvimento. 

Smith acreditava que a extensão dos mercados era a chave para o 

crescimento econômico devido à criação de grande especialização, e que a 

especialização levaria à grande produtividade, à demanda em crescimento, o que 

redundaria em aumento de investimentos e lucros, gerando maior nível de aplicação de 

meios de produção, melhora na qualidade de vida e desenvolvimento. 
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Uma das passagens mais famosas de sua obra Riqueza das Nações envolvia 

uma fábrica de alfinetes e na forma como a divisão de trabalho – vários 

trabalhadores especializando-se em trabalhar com a matéria-prima, cortar, afiar e 

acondicionar para fabricar um alfinete – poderia aumentar muito a produtividade, 

mesmo sem a aplicação de mais capital, diminuindo custos e alcançando mercados 

maiores, o que levaria a crer que a extensão dos mercados determinaria o aumento 

dos lucros e consequentemente os investimentos e as reservas, levando à 

prosperidade.  

Para Smith, os mercados têm um papel central, vez que a divisão do trabalho 

é limitada pela capacidade do mercado de se expandir, ou seja, o crescimento 

econômico estava ocorrendo porque os mercados estavam expandindo. Dessa 

forma, a principal crítica de Smith ao mercantilismo era o fato de que este estava 

segurando a Inglaterra através da limitação do seu mercado, e, consequentemente, 

limitando a divisão do trabalho. O sistema mercantilista, enquanto promovia a 

expansão dos mercados para além dos mercados limitados do feudalismo, restringia 

e regulava o mercado de várias formas, o que Smith achava questionável, pois 

limitava o comércio internacional através de regras que impediam o livre acesso a 

mercados estrangeiros. Por isso, Smith pregava o livre-comércio, vez que este 

promoveria maior possibilidade de especialização, pois para ele “a liberdade de 

troca não é apenas um meio, é uma liberdade básica”35.  

David Ricardo (1772-1823) modificou o modelo de Smith, introduzindo a 

diminuição do produto do cultivo da terra. Isso implica que, enquanto mais de uma 

matéria-prima é aplicada (trabalho) para uma matéria fixa (terra), a produção 

adicional de cada trabalhador adicional irá eventualmente diminuir ao mesmo tempo 

em que a tecnologia é estabelecida. Para David Ricardo, a agricultura não tem 

capacidade de produzir com custo relativamente baixo para o consumo dos 

trabalhadores, o que eleva os salários, e consequentemente eleva os fundos de 

salários, sendo um obstáculo ao crescimento econômico, principalmente devido à 

compressão do lucro e à limitação da acumulação de capital.  

A explicação para isso está baseada na natureza da matéria-prima fixa 

representada pela terra, pois, para David Ricardo, a terra tem qualidade variável e 

finita. Com o crescimento da população, cresce a demanda por alimentos, o que 
                                                
35  SMITH, Adam. Inquérito sobre a natureza e causa da riqueza das nações. 2° vol. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbekian, 1981-1983.  
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aumenta os preços, possibilitando a utilização de terras mais distantes e de 

qualidades diferenciadas. Conforme mais distante a terra, e pior a sua qualidade, 

maior a valorização das terras próximas aos mercados consumidores, e nessas 

terras surgem margens intensivas de cultivo e produção. Assim, enquanto a 

economia cresce, a população cresce relativamente à terra, e a produtividade do 

trabalho na terra irá diminuir. Os alimentos, resultado da terra, irão se tornar 

escassos, elevando os preços. Os salários deverão aumentar para a subsistência 

dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que as terras tornam-se escassas. Em 

outras palavras, com a elevação dos custos da alimentação, os salários também 

sobem, o que leva à necessidade de aumento dos fundos de salários, diminuindo o 

lucro e a acumulação de capital36. 

Estas forças reduzem os lucros dos investidores, deteriorando a expansão da 

economia de forma diretamente proporcional à diminuição dos investimentos. De 

acordo com David Ricardo, a única forma de evitar a recessão, ao menos 

temporariamente, seria através da importação de produtos baratos, ou bens de 

capital. Isso iria diminuir os salários, evitando as constrições ao lucro. 

O processo de desenvolvimento encontra-se, então, em conciliar crescimento 

com distribuição, utilizando corretamente alguns mecanismos, como seria o caso do 

livre-comércio, para permitir a manutenção de taxas de lucros e investimentos, 

visando sustentar salários, preços, condições de consumo e o aperfeiçoamento 

técnico, evitando o estado estacionário37, onde a economia deixa de crescer, o que 

romperia com a própria dinâmica econômica.  

No processo de desenvolvimento, segundo os economistas clássicos, cabe 

ao Estado o papel de garantir a eficiência do mercado, através de liberdades 

individuais, estabilidade social e direito à propriedade, para que seja possível uma 

melhor distribuição dos benefícios econômicos da acumulação de capital.  

                                                
36  Ver: RICARDO, David. Princípios de economia política e tributação, com a introdução de Piero 

Sraffa. Apresentação de Paul Singer. Tradução de Paulo Henrique Ribeiro Sandroni. São Paulo: 
Abril Cultural, 1982.  

37  Ricardo previa a ocorrência de um "estado estacionário", o qual seria resultado do crescimento 
populacional e responsável pelo cultivo de terras cada vez menos férteis. Ao chegar a 
determinado limite, o lucro seria tão baixo que a acumulação de capital simplesmente cessaria, 
prejudicando o desenvolvimento econômico. RICARDO, David. Princípios de economia política e 
tributação, com a introdução de Piero Sraffa. Apresentação de Paul Singer. Tradução de Paulo 
Henrique Ribeiro Sandroni. São Paulo: Abril Cultural, 1982, p. 9.  

 



 

 

49 

Essa visão relativa ao controle populacional estava diretamente ligada à 

previsão de Thomas Malthus (1766-1834) sobre o crescimento populacional, que, 

quando não controlado, poderia causar a miséria da humanidade. Malthus colocou a 

questão populacional como central para a felicidade da humanidade, já que para ele 

o crescimento populacional e as relações entre população e renda per capita são 

determinantes na distribuição da renda e do crescimento econômico, assim como na 

disponibilidade de recursos. 

Por considerar que a crença na premissa de que a humanidade consumiria 

tudo o que produzisse não era precisa, Malthus alterou a análise simplesmente da 

oferta, para uma verificação simultânea de oferta e demanda, afirmando que as 

crises capitalistas eram resultado do crescimento efetivo da demanda em relação à 

oferta, ou seja, a compressão dos fundos de salários e lucros comprimiam não só a 

oferta, mas também a demanda, sendo que a expansão dos mercados dependia 

diretamente da demanda.  

Segundo Malthus, “pelas leis da natureza o homem não pode viver sem 

comida. Seja qual for a taxa a que a população cresce sem ser obstaculizada, nunca 

e em nenhum país ela pode efetivamente crescer além dos alimentos necessários 

ao seu sustento”38.  

O economista inglês Thomas Malthus acreditava que uma corrida entre a 

população e a habilidade de produção iria determinar o futuro da civilização, 

afirmando que a população poderia facilmente superar a produção, tendo em vista a 

capacidade da população de crescer em progressão geométrica e os meios de 

subsistência em progressão aritmética.  

Malthus considerou duas forças que determinavam o crescimento 

populacional: forças diretas e preventivas. As forças diretas incluiriam desnutrição, 

guerra, fome e alta mortalidade infantil. Fatores preventivos incluiriam o casamento 

tardio e o celibato. A estabilização da população seria então essencial para um 

crescimento sustentável, mas isso dependeria das forças predominantes, vez que as 

diferenças entre estas forças determinariam os níveis populacionais.  

Em termos de desenvolvimento, o reforço dos fatores preventivos adquire 

centralidade. Nesse caso, o sistema de aprendizes foi uma oportunidade contextual 

enfatizada por Malthus. Em uma idade pouco avançada, um aprendiz iria trabalhar 

                                                
38  MALTHUS, Thomas. Princípios de Economia Política e considerações sobre a sua aplicação 

prática. São Paulo: Abril, 1986. p. 166. 
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para um mestre artesão, tendo como retribuição o próprio aprendizado e um lugar 

para viver. Gradualmente, o aprendiz aprenderia o negócio, tornar-se-ia um 

empreendedor, e finalmente um mestre artesão, e somente depois que estabelecesse 

seu negócio próprio iria se casar. Esta postergação do casamento, tendo em vista a 

busca por uma vida melhor, traria consigo uma sociedade mais próspera, baseada 

em duas razões centrais: a redução populacional e o aumento da produtividade dos 

trabalhadores por causa do treinamento e da melhoria da capacidade técnica. Além 

disso, ainda apresentava que a oportunidade educacional teria um papel importante 

na prevenção, devendo ser provida a todos, o que postergaria o casamento e 

tornaria os trabalhadores mais produtivos, diminuindo as taxas de nascimento. 

Nessa esteira, a Revolução Industrial estava aumentando as taxas de nascimento, 

visto que destruía o sistema de aprendizado e outros fatores preventivos. A não ser 

que novos fatores preventivos pudessem ser encontrados, a superpopulação iria 

arruinar a humanidade.   

Em suma, o aumento da riqueza nacional com distribuição e crescimento do 

bem-estar da população gera desenvolvimento, mas isso somente ocorrerá, 

segundo Malthus, se houver crescimento simultâneo de oferta e demanda, levando- 

-se em consideração o aumento da população e a disponibilidade de recursos. 

Assim, o crescimento populacional como gerador do aumento do consumo não pode 

ser utilizado como único instrumento de mensuração da riqueza, pois aumento 

populacional e aumento do consumo não determinam distribuição da renda e o 

poder de compra de cada trabalhador.  

Já Karl Marx (1818-1883) quebra com a visão dos economistas liberais 

clássicos, tecendo críticas importantes ao sistema capitalista. Ele defendeu que o 

crescimento econômico capitalista, com o passar do tempo, gera o declínio das 

taxas de lucro e deficiência na distribuição de riquezas, aumentando o desemprego, a 

compressão dos salários e a concentração de riqueza nas mãos de uma elite 

diminuta39. 

Para Marx, assim como para Engels, o mercado baseado no sistema 

capitalista constitui a força mais dinâmica do mundo, fundamentado que é na 

acumulação de capital, expansão dos mercados e exploração do trabalho. Esta ideia 

está baseada na noção de que o trabalho é a fonte de todo valor do modelo de 

                                                
39  MARX, Karl. O capital. Lisboa: Edições Avante, 1977. 3 tomos. 
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produção. Porém, este mesmo trabalho só é recompensado com parte do capital, o 

valor-trabalho que se exprime na forma de salários, sendo que o resto vai para os 

donos do capital como lucro. 

Os capitalistas, buscando novas fontes de lucro, espalham-se para além das 

fronteiras europeias, e o avanço da acumulação do capital pelo mundo, os mercados 

e a exploração subjugam todas as sociedades tradicionais, que são rapidamente 

transformadas em sociedades capitalistas industriais. 

Apesar do dinamismo e da força transformadora do capitalismo, o problema 

está na determinação dos aspectos culturais, políticos, sociais e espirituais da 

sociedade pelas interações entre técnicas de produção e organização econômica da 

sociedade, ou modo de produção. Partindo do pressuposto de que o modo de 

produção capitalista é uma relação social em que o lucro vem da exploração do 

trabalho humano e da deterioração das sociedades tradicionais, há logicamente a 

transformação do ser humano em uma mera engrenagem nesse sistema.  

Quando a acumulação de capital e a nova tecnologia substitui o trabalho, isto 

é, quando o capitalismo torna-se crescentemente intensivo em capital, as contradições 

do sistema capitalista tornam-se aparentes, gerando conflitos.  

A diminuição dos trabalhadores a serem explorados, considerando também a 

diminuição do exército industrial de reserva (desempregados), ameaça os lucros, 

forçando os capitalistas a aumentarem a extensão da exploração do trabalho 

remanescente. O processo de mecanização ainda auxilia na criação deste exército 

de desempregados, fenômeno que ajuda a classe capitalista na compressão dos 

salários e na intensificação das horas de trabalho, mantendo a acumulação de 

capital. 

Segundo Marx, quanto maior a acumulação de capital e o número de 

desempregados maiores as diferenças de classes e pior a distribuição de riquezas, 

pois menores os salários40. Tudo isso reflete em uma qualidade de vida inferior aos 

trabalhadores. Consequentemente, o crescimento econômico traduz-se em acumulação 

de capital nas mãos da elite, deteriora a qualidade de vida dos trabalhadores e não 

gera desenvolvimento, tornando-se um ciclo vicioso, pois quanto mais o capital se 

acumula maior é o exército de reserva, mais comprimidos ficam os salários, 

tornando a sociedade mais injusta.  

                                                
40  MARX, Karl. O capital. Lisboa: Edições Avante, 1977. 3 tomos. 
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Marx apresenta que o resultado final deste processo de subdesenvolvimento 

a partir do crescimento econômico capitalista é o conflito de classes, crise, e, 

finalmente, o colapso do capitalismo. Os conflitos entre os donos do capital e os 

trabalhadores aumentam na mesma proporção em que as condições de vida e de 

trabalho da classe trabalhadora se deterioram. 

Quando o exército de desempregados aumenta e o capital é concentrado nas 

mãos dos poucos capitalistas, a intensidade do conflito determina a crise do 

capitalismo. E, para Marx, é nesse momento que a luta de classes explode, os 

trabalhadores tomam conta do capital, dos meios de produção, e a classe capitalista 

é eliminada como uma força histórica, emergindo um novo sistema, no qual os 

meios de produção são controlados pelos trabalhadores, o socialismo. 

Em termos de desenvolvimento, pode-se concluir que, para Marx, este 

somente poderá ser alcançado a partir da alteração do sistema, uma revolução 

copernicana no modelo de produção capitalista, vez que este último deteriora a 

condição de vida dos trabalhadores, aumentando o abismo entre as classes. Na 

percepção marxista, portanto, o crescimento econômico capitalista não pode ser 

considerado como sinônimo de desenvolvimento.  

 

 

2.2  Desenvolvimento e estruturas tradicionais 
 

Algumas correntes de análise pressupõem a existência de características 

semelhantes às sociedades, o que permitiria análises a partir de instrumentos de 

mensuração universais, e o desenvolvimento de alternativas no concernente ao 

crescimento e desenvolvimento econômico. Esta perspectiva parte da premissa de 

que as sociedades em países ricos ou pobres não são fundamentalmente desiguais. 

Porém, grande parte dos teóricos argumenta que as práticas do passado que são 

transmitidas de geração para geração ou ensinadas pelas instituições dominantes, 

pode gerar problemas específicos para o crescimento econômico e para o 

desenvolvimento dos países. 

Max Weber (1864-1920) em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, 

buscando encontrar as razões que motivaram no Ocidente o abandono de religiões 

tradicionais e valores em favor de uma vida direcionada pela busca por aquisição de 

riqueza material, faz uma abordagem no sentido de definir como a mudança das 
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ações tradicionais para escolhas racionais de mecanismos pode afetar a condição 

econômica de uma sociedade.  
 
Cada tentativa de explicação deve, reconhecendo a importância 
fundamental do fator econômico, levar em consideração, acima de 
tudo, as condições econômicas. Mas, ao mesmo tempo, não se deve 
deixar de considerar a correlação oposta. E isso porque o 
desenvolvimento do racionalismo econômico é parcialmente 
dependente da técnica e do direito racionais, mas é ao mesmo tempo 
determinado pela habilidade e disposição do homem em adotar 
certos tipos de conduta racional prática. Quando tais tipos de conduta 
foram obstruídos por obstáculos espirituais, o desenvolvimento da 
conduta econômica racional encontrou também pesada resistência 
interna. As forças mágicas e religiosas e as idéias éticas de dever 
nelas baseadas têm estado sempre, no passado, entre as mais 
importantes influências formativas de conduta41. 

 

Nesse caso, Weber argumenta que a ética protestante representou um papel 

central na renúncia pessoal aos valores tradicionais de uma sociedade, encorajando 

uma relação de dedicação racional ao trabalho, à economia e às decisões relativas a 

investimentos, dando às pessoas determinações religiosas para adquirir riqueza. 

Esse comportamento na busca pela riqueza forjou o caminho para o capitalismo, e, 

dessa forma, condicionou os padrões de desenvolvimento. 

Para Weber, a compreensão de um determinado fenômeno está ligada 

causalmente à realidade empírica e à análise da importância relativa de cada 

elemento presente numa situação para a definição do curso subsequente dos 

acontecimentos. Somente a partir do conhecimento do que é o comportamento em 

cada tipo de situação social e histórica será possível uma análise da realidade 

concreta e a definição das causas prováveis dos acontecimentos. Na medida em 

que se afasta das definições fixas dos fenômenos sociais, Weber se aproxima das 

manifestações sociais concretas, marcadas por um contexto histórico e cultural 

singular42.  

Nesse sentido, o elemento universal de análise do crescimento e do 

desenvolvimento econômico poderia ser a necessidade de consideração de como as 

condicionantes morais historicamente contextualizadas, assim como a dimensão dos 

padrões históricos de uma determinada sociedade, podem ser determinantes na 

dimensão dos padrões de crescimento e desenvolvimento dos países. 
                                                
41  WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 2007.  

p. 32.  
42  WEBER, Max. Economia e Sociedade. Brasília: UnB, 1991. v. 1, p. 12-13. 
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Por sua vez, para Joseph Schumpeter (1883-1950), o crescimento é 

alimentado pelos fatores de produção, sendo a inovação tecnológica um dos mais 

importantes fatores, pois, para ele, não é o consumidor que tem a tendência para 

consumir tudo que é produzido, mas são os produtores que, através de inovações, 

determinam padrões de consumo.  

Dessa forma, nota-se que Schumpeter volta o centro da discussão do 

crescimento para a oferta, mas sem desconsiderar a demanda, a qual adquire um 

papel essencial quando se trata da expansão dos mercados e criação de economia 

de escala, lucro e novas inovações, consequentemente gerando mais oferta e 

determinando padrões de consumo, entendendo assim o desenvolvimento como uma 

mudança espontânea e descontínua no ambiente econômico preenchido por ciclos de 

inovações43.  

O modelo schumpeteriano não acredita que a única razão da diminuição dos 

lucros seja a competição, pois muitas vezes esta última representa parte essencial 

na desaceleração do processo inflacionário a partir do momento em que promove 

inovações, muito devido ao fato de que a ausência de competição gera 

comportamentos oligopolistas e predatórios. Por exemplo, um grande crescimento 

de uma indústria específica substitui empreendedores hábeis e inovadores por 

administradores burocráticos, ou leva a transformação para uma economia que 

dependa de produção em larga escala para colher os benefícios econômicos dessa 

atividade, enquanto abandona a necessidade de continuamente inovar, aumentando 

os preços, engendrando inflação.  

A busca por inovações e a determinação de padrões de consumo confere ao 

crédito e às instituições de financiamento uma posição de destaque, como no caso 

dos bancos de desenvolvimento, pois dá ao sistema uma dinâmica, alterando de 

forma espontânea estruturas tradicionalmente ineficientes. O declínio dos lucros 

induz aqueles com habilidades industriais a inovarem e recomeçarem o processo. 

Enquanto os países se desenvolvem e as suas características institucionais 

mudam, a base estrutural da sociedade muda, a disponibilidade de bens aumenta 

em razão do crescimento, o que melhora a qualidade de bens e serviços e a renda 

                                                
43  SCHUMPETER, Joseph. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, 

capital, crédito, juro e o ciclo econômico. São Paulo: Abril, 1986. p. 47. 



 

 

55 

dos trabalhadores. Tudo isso a partir da expansão dos mercados, inovações e 

relações entre capitalistas, empresários e trabalhadores44.  

A visão sobre desenvolvimento de Schumpeter é mais viável quando se trata 

de países que tenham maior disponibilidade de recursos, e por isso com mais 

capacidade tecnológica e inovadora, sendo que para ele estas características são 

encontradas em países onde as instituições são eficientes. Entretanto, o modelo 

criado por Schumpeter pode ser interpretado e adaptado ao caso dos países em 

desenvolvimento a partir da extensão da noção da tradição de incorporação de 

comportamentos burocráticos. 

Estruturas burocráticas são criadas como mecanismo de defesa e controle em 

contingências nas quais as instituições tenham que responder por situações 

particulares. Estas regras são transmitidas de uma autonomia central e repassadas a 

novas gerações de trabalhadores, sendo que tais regras normalmente tendem a ser 

rígidas e inflexíveis, e consequentemente difíceis de serem modificadas45. Em outras 

palavras, estruturas burocráticas e regras que elas próprias criam normalmente impõem 

barreiras para um comportamento novo e inovador, como a ausência de competição 

e comportamentos oligopolistas.  

Em sociedades historicamente constituídas a partir de fundamentos onde as 

tradições são rígidas, as estruturas burocráticas operam como tradições ou formas de 

comportamentos tradicionais. Se a decisões tomadas em países em desenvolvimento 

são dominadas por estruturas tradicionais e burocráticas, então, de acordo com 

Schumpeter, as atividades inovadoras são comumente abafadas. Para tanto, 

enquanto não houver uma alteração nos padrões tradicionais para possibilitar o 

avanço das inovações, o alcance do crescimento e do desenvolvimento econômico 

resta prejudicado. 

Deve-se chamar a atenção para a questão institucional, muitas vezes 

reverberada a partir de tradições burocráticas, como elemento essencial para o 

processo de desenvolvimento, como bem sublinha Celso Furtado:  
 

                                                
44  Para Schumpeter, o capitalista não se confunde com o empresário, pois aos capitalistas cabe 

papel financeiro, enquanto ao empresário cabe empreender, inovar, transformar o capital em 
produtos e alcançar o mercado consumidor. Ver: SCUMPETER, Joseph. Teoria do 
desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo 
econômico. São Paulo: Abril, 1986. 

45  GRABOWSKI, Richard; SELF, Sharmistha; SHIELDS, Michael P. Economic Development: a 
regional, institutional, and historical approach. London: M. E. Sharp, 2006. p. 18. 
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Desenvolvimento econômico, como sendo fundamentalmente um 
processo de incorporação e difusão de novas técnicas, implica 
mudanças de uma natureza estrutural nos sistemas de produção e 
distribuição de renda. A maneira que estas mudanças ocorrem 
depende, de maneira geral, do grau de flexibilidade da estrutura 
institucional dentro da qual a economia opera46. 

 

William Rostow, na obra Estágios do Crescimento Econômico: um manifesto 

não-comunista, afirma que toda sociedade tem início como tradicional por natureza, e 

que o tradicionalismo pode constituir uma armadilha para o crescimento econômico. 

Então, como precondições para cindir com a armadilha do tradicionalismo, e decolar o 

crescimento econômico ele apresenta algumas alternativas como investimentos, 

construção de capacidades sociais, especialização e expansão dos mercados. A 

cisão com o tradicionalismo, portanto, levaria a um estágio caracterizado por 

marcantes aumentos nas variáveis econômicas centrais, colocando a economia no 

caminho para a fase da maturidade, com um crescimento estável, e, eventualmente, 

em uma era de consumo em massa47. 

Para Alexander Gerschenkron, além da necessidade de tirar vantagem do 

avanço tecnológico, a diferença nos caminhos dos regimes políticos que os países 

enfrentaram afeta diretamente o momento de industrialização, prejudicando as 

inovações e possibilitando a extensão do atraso. De acordo com ele, o crescimento de 

uma economia depende tanto das suas condições econômicas iniciais quanto devido 

às escolhas políticas feitas pelos governos. As características institucionais têm um 

papel importante nesse processo de desenvolvimento48.  

O debate e a evolução do tema desenvolvimento, considerando a existência 

de estruturas tradicionais, leva a algumas reflexões necessárias, quais sejam estas 

a necessidade de percepção do ser humano dentro dos processos de 

desenvolvimento, a influência das instituições estatais no desenvolvimento e, 

também, o papel determinante da evolução histórica das estruturas nacionais e 

internacionais e das sociedades na consecução do desenvolvimento.  

 

 

                                                
46  FURTADO, Celso. A Dialética do Desenvolvimento. São Paulo: Fundo de Cultura, 1964. p. 47.  
47  ROSTOW, William W. Stages of Economic Growth: a non-communist manifesto. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1971. 
48  GERSCHENKRON, Alexander. Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge: 

Harvard University Press, 1962. p. 7. 
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2.3  Desenvolvimento e estruturas tradicionais: o exemplo latino-americano 

 
A America Latina, além de ser a região onde originaram-se ideias de grande 

influência na construção do debate que permeia a temática do comércio 

internacional e desenvolvimento a partir da necessidade de diferenciação e 

entendimento científico dos padrões de desenvolvimento, é, também, uma das 

regiões do globo que pode ser utilizada como exemplo para demonstrar a 

necessidade de uma percepção detalhada das particularidades que envolvem os 

padrões de desenvolvimento de cada região, de cada Estado.  

Nessa esteira, o tratamento especial e diferenciado e a sua regulamentação, 

considerando a necessidade de flexibilização de normas, passa essencialmente pela 

diferenciação na busca de medidas eficazes em consideração às diferentes 

realidades em que se encontram os destinatários das normas multilaterais de 

comércio.  

Na busca por uma diferenciação que produza os efeitos desejados passa a 

ser imperativa uma análise dos padrões que moldaram e moldam as atuais 

condições de desenvolvimento, condições estas que certamente devem direcionar 

as medidas de tratamento especial e diferenciado, tal qual preconizadas pelas 

correntes desenvolvimentistas e dependentistas.   

A visão histórica do desenvolvimento como essencial para a verificação dos 

seus padrões tem como objetivo primário entender como as tradições e a herança 

de tradições podem influenciar o desenvolvimento de uma determinada região de 

forma positiva ou negativa. Heranças culturais, sociais, políticas, entre muitas outras, 

podem inferir padrões de desenvolvimento, e quando algumas dessas características 

são comuns em uma determinada localidade, estas podem ser um instrumento 

importante para avaliar o desenvolvimento e as melhores alternativas para o seu 

incremento.  

Tal aspecto certamente auxilia na definição de como o comércio internacional 

pode afetar de forma diferenciada regiões e países, ajudando, ainda, a identificar 

melhor as especificidades do processo de desenvolvimento de forma mais 

individualizada e equilibrada, possibilitando uma diferenciação mais eficiente sobre 

seus níveis a partir da determinação das reais necessidades de países e regiões.  
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A avaliação histórica dos laços tradicionais latino-americanos possibilita uma 

aproximação mais detida da realidade latino-americana em termos de crescimento 

econômico e consequentemente do desenvolvimento da região.  

O processo de consolidação da América Latina teve como elementos 

inafastáveis tendências elitistas originárias de tradições de nobreza transplantadas 

do Velho Mundo; um sistema feudal de propriedade territorial; hierarquização social; 

organização de grupos de interesse segundo um rígido controle estatal não baseado 

na liberdade de associação; e estruturas corporativistas de proteção das elites. Por 

isso, em termos econômicos, a análise de influências institucionais mostra-se 

essencial para determinar a evolução histórica e as heranças dos processos de 

crescimento e desenvolvimento na América Latina.  

O crescimento econômico, determinado por tais instituições e arraigado em 

raízes feudais, dificilmente pode ser avaliado apartado de outros elementos como os 

vistos acima. Um exemplo do ritmo de crescimento pode ser verificado a partir de 

uma análise bastante superficial do PIB. Em 1700, o PIB per capita no México e nos 

Estados Unidos eram basicamente iguais; em 1850, o Brasil e a Argentina tinham 

um PIB per capita maior que o do Canadá, e em 1913 e 1989, Canadá e Estados 

Unidos já haviam superado o PIB per capita dos países latino-americanos.  

 
Tabela 3. Crescimento histórico do PIB per capita (em US$) 
 1700 1800 1850 1913 1989 
Argentina ... ... 874 2.377 3.880 
Brasil  ... 738 901 700 4.241 
Chile ... ... 484 1.685 5.355 
México 450 450 317 1.104 3.521 
Peru ... ... 526 985 3.142 
Canadá ... ... 850 3.560 17.576 
Estados Unidos 490 807 1.394 4.854 18.317 

Fonte: Oxford Latin American Economic Database. 
 

Porém, para definir a estrutura produtiva, o crescimento e como este atua 

frente ao desenvolvimento, além do PIB, outras variáveis adquirem centralidade, tal 

como divisão social, propriedade, capital, distribuição de riquezas e trabalho.  

Em um sistema econômico dominado por instituições coloniais, que sustentem a 

acumulação elitista do capital e a má distribuição de riquezas, por mais que exista 

crescimento econômico, o qual pode dar a falsa impressão de que esteja havendo 

benefício integral à população, nem sempre existe a alteração necessária das 
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instituições para que se crie um ambiente favorável para a implementação de alguns 

mecanismos de desenvolvimento.  

O desenvolvimento de um grupo de pessoas com lucros acima dos requisitos 

básicos de subsistência cria uma classe de potenciais capitalistas e investidores, 

que podem então investir o excedente, criando novas oportunidades de crescimento. 

Havendo centralização do poder em pequenas elites, estas acabam por definir como 

investir o dinheiro proveniente dos lucros auferidos, moldando capacidade e avanço 

tecnológico, o que implica diretamente nos meios de produção, e na diversificação 

da economia. Dessa maneira, distribuição da renda e composição social e racial de 

uma sociedade também devem ser levadas em consideração, a fim de se determinar 

de forma mais aproximada as relações entre o crescimento econômico e o 

desenvolvimento efetivo da região.  

Como estas estruturas não operam no vazio, às políticas públicas cabe o 

papel de moldar o ambiente produtivo, com a estrutura legal, definindo condutas, 

tanto no âmbito interno como externo. A atuação governamental nesse caso define 

como o produto do crescimento pode ou não ser distribuído para preencher as 

necessidades da sociedade e ainda definir o ambiente político das medidas 

econômicas de crescimento.  

Os padrões de crescimento e desenvolvimento econômico, como, por 

exemplo, terra, trabalho, capital, tecnologia, disponibilidade de recursos, situação 

política, distribuição de renda, investimento dos lucros e regras do mercado, são 

especificidades históricas que ajudam a uma percepção mais aproximada dos 

processos de crescimento e desenvolvimento na América Latina.  

Essas características históricas da cultura política latino-americana, elitismo, 

hierarquização, corporativismo e patrimonialismo, permaneceram intactas durante 

trezentos anos de domínio colonial, tendo ficado naturalmente incrustadas nos 

costumes e processos políticos. Entretanto, quando a América Latina se tornou 

independente no século XIX, uma nova cultura política baseada em instituições 

representativas começou a emergir, embora alguns traços da antiga cultura política 

ainda estivessem presentes. A partir de então, as forças de coexistência 

institucionais passaram a atuar durante grande parte do século XIX e século XX. 

Forças como industrialização, democratização e globalização conseguiram de 

certa maneira romper com algumas barreiras históricas, alterando as fundações da 

América Latina tradicional. Embora as mudanças tenham sido intensas, muitos 
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problemas como pobreza, desnutrição, doenças endêmicas, falta de infraestrutura 

social, baixos salários, economias e democracias muitas vezes frágeis e má 

distribuição de renda persistiram como problemas comuns na América Latina até o 

século XXI. 

Em todo esse processo histórico, três mudanças com repercussões positivas e 

negativas devem ser sublinhadas. A prevalência da democracia, com exceção de 

Cuba, e mesmo que mais frágil em alguns países que em outros; o consenso 

econômico baseado na busca pelo aproveitamento das estruturas de livre 

concorrência e reforma do Estado; e, por último, mas não menos importante, o 

impacto do livre-comércio e do sistema multilateral de comércio, o qual alterou o 

isolamento latino-americano.  

Estes padrões de desenvolvimento moldaram as diferentes realidades latino-

americanas. Diferentes realidades devido ao fato de que mesmo havendo elementos 

comuns, o desenvolvimento não se deu e não teve os mesmos impactos em todos 

os Estados latino-americanos. 

É importante sublinhar que estas diferentes realidades certamente requerem 

análises individualizadas que tornem mais efetivas quaisquer medidas direcionadas 

ao desenvolvimento. Assim, a real diferenciação dos níveis e bases de 

desenvolvimento apresenta-se como primordial para que qualquer tratamento 

especial e diferenciado alcance resultados que levem a um comércio internacional 

justo e equilibrado afim de que somente assim possa o sistema multilateral de 

comércio ser um instrumento de desenvolvimento e consequentemente de 

promoção humana.  

 

 

2.4 Globalização e desenvolvimento 

 

A construção teórica sobre o tema desenvolvimento teve sua percepção 

também muito influenciada por um fenômeno característico do século XX, e por este 

motivo não considerado pelos tradicionais autores dos séculos precedentes, como 

Smith, Ricardo, Marx e Weber, mas indispensável para uma avaliação mais 

detalhada do desenvolvimento como um tema amplo e multidisciplinar. 

A globalização como fenômeno quebrou barreiras e conectou o mundo, 

fazendo com que não mais fosse possível enxergar o crescimento e o 
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desenvolvimento econômico de forma isolada. Junto com a globalização, o século 

XX também trouxe a ideia de uma economia interligada, forçando a consideração 

sobre o que significa uma economia aberta.  

A globalização é um fenômeno que intensifica as relações de todos os tipos 

em escala mundial49, que ao mesmo tempo pode ser considerado como amplo e 

limitado. Amplo, pois cobre transformações políticas, econômicas, culturais, de 

consumo e muito mais; limitado, por não se tratar de um processo completo e 

terminado, e por não afetar a todos da mesma maneira.  

Tal fenômeno globalizante deve ser visto e entendido como um processo 

histórico de mudança estrutural, e não somente como uma mera transformação 

política e social. Tal processo marca uma mudança estrutural da realidade 

internacional a partir do momento em que torna as fronteiras dos Estados mais 

porosas, a economia mais frágil, a cultura mais híbrida e a sociedade mais 

heterogênea. Por isso não podem ser marginalizados os elementos que a 

determinam, tais como economia, cultura, sociedade, política e direito.  

Nesse sentido, deve-se ter em consideração a reflexão que nos impõe a obra 

de Celso Furtado50 no que concerne à tão controversa globalização, seus efeitos e 

alcances.  
Os ajustamentos que neste fim de século se manifestam nas 
relações internacionais requerem para sua compreensão uma visão 
apoiada não apenas na análise econômica, mas também na 
imaginação prospectiva que nos habilita a pensar o futuro como 
História. Sem essa visão Global, não captaremos sequer o sentido 
dos acontecimentos que nos concernem diretamente, e estaremos 
incapacitados para agir eficazmente como sujeitos históricos51. 

 

As mudanças no sistema internacional, e algumas significativas alterações nas 

relações havidas no sistema internacional, levaram a reflexões interdependentes 

sobre temas relacionados diretamente ao crescimento e ao desenvolvimento 

econômico como, por exemplo, os impactos do avanço tecnológico; a erradicação do 

subdesenvolvimento, da pobreza, da fome; a afirmação dos direitos humanos e a 

importância do meio ambiente.  

                                                
49  GIDDENS, Antony. The Consequences of Modernity. San Francisco: Stanford University Press, 

1990. 
50  FURTADO, Celso. Capitalismo Global. São Paulo: Paz e Terra, 1998. 
51  FURTADO, Celso. Capitalismo Global. São Paulo: Paz e Terra, 1998. p. 35. 
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O aumento da importância de fatores econômicos, de instrumentos de 

propagação do poder e dos atores inseridos nesse processo são alguns dos novos 

vetores inseridos à realidade por este desenvolvimento histórico e modificador. A 

partir deste prisma, entende-se que a globalização é consequência do desenvolvimento 

histórico, da concatenação de acontecimentos que cercaram e continuam cercando 

a humanidade.  

Com a globalização, a decisão passa a ter como mecanismos de interferência 

não somente os formais estatais, mas também elementos como a credibilidade 

internacional, a economia, a cultura, o consumo, os fluxos financeiros, a cooperação, 

o desenvolvimento, o Direito Internacional, entre outros. 

Quando de uma análise rápida sobre as principais tendências referentes ao 

tema do desenvolvimento depois da segunda metade do século XX, com a 

intensificação dos produtos da globalização, percebe-se que as instituições 

passaram a ocupar espaço de destaque.  

De forma bastante superficial, pode-se dizer que as instituições compõem as 

regras da sociedade na sociedade, que podem ser econômicas, sociais ou políticas, 

sendo que estas se mostram cada vez mais importantes na avaliação e geração de 

crescimento e desenvolvimento econômico.  

Nesse contexto, instituições podem ser entendidas a partir de três 

componentes básicos: regras formais, regras informais e mecanismos de 

legitimação52. Regras formais são as regras escritas da sociedade; as regras 

informais são aquelas não escritas; e os mecanismos de legitimação são os graus 

em que essas regras são ou não recepcionadas pela sociedade. O grau de 

legitimação de um país junto com o tempo para mudanças nas estruturas informais e 

formais de regras provavelmente ajuda a explicar alguns padrões de desempenho 

econômico, o que dá à globalização um caráter de alteração estrutural institucional. 

Atualmente, a globalização é um fenômeno muito discutido, o que não era o 

caso na década de 1950. A década de 1950 foi dominada por teorias que apoiavam 

a substituição das importações como instrumento para promover a industrialização 

interna. Estas políticas aparentemente funcionaram para um número de países.  

Um número de eventos quase que simultâneos no final dos anos de 1960 e 

início dos anos de 1970 desmantelaram os mitos construídos com as estratégias de 

                                                
52  GRABOWSKI, Richard; SELF, Sharmistha; SHIELDS, Michael P. Economic Development: a 

regional, institutional, and historical approuch. London: M. E. Sharp, 2006. p. 29. 
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substituição das importações. De forma prática, houve as crises do petróleo em 

1973 e 1979 e as recessões do início da década de 1980 com a crise da dívida. 

Nessa mesma época, as experiências de crescimento da Coreia do Sul e Taiwan, 

baseadas não em estratégias de substituição das importações, mas sim em políticas 

de promoção das exportações, chamaram a atenção do mundo.  

Alguns países realmente conseguiram manter o seu crescimento apesar da 

crise da dívida dos anos de 1980 enquanto outros não. A explicação para este 

acontecimento deve considerar padrões de crescimento tendo em vista 

condicionantes históricas e institucionais, pois, muitas vezes, enquanto existem 

implicações macroeconômicas óbvias para a crise, é o profundo conflito social 

subjacente que precisa ser corrigido, no sentido de trazer um país de volta ao lugar 

em que se encontrava antes da crise; e algumas sociedades, dotadas de instituições 

fracas, nem sempre são munidas de força suficiente para administrar as crises. A 

experiência histórica demonstra que alguns sistemas políticos são capazes de 

produzir instituições que são mais eficientes enquanto outros não são.  

Este argumento sustenta, então, que uma abordagem da economia a partir de 

uma perspectiva mais interligada, mais plural, tem se tornado cada vez mais 

plausível, porém esta deve ser percebida a partir da noção de que diferentes 

conjuntos de regras funcionam de formas diferenciadas em países diferentes.  
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3  DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO INTERNACIONAL: BASES TEÓRICAS 

 

Todas as peculiaridades históricas latino-americanas frente a uma perspectiva 

de instrumentos de desenvolvimento certamente levariam a uma reflexão mais detida e 

especializada sobre as realidades encontradas no Novo Mundo. Tais reflexões têm 

como base diferenças estruturais que afetam os instrumentos e realidades de 

desenvolvimento, porém estas diferenças não afetam a finalidade, o fim de tais 

reflexões, qual seja este a promoção de um desenvolvimento sustentável na busca pela 

realização do ser humano na sua plenitude. 

A especificidade das reflexões latino-americanas tem início em um momento 

histórico onde o mundo experimentou o fim da II Guerra Mundial, o início da Guerra 

Fria e o lançamento do Plano Marshall53, e na América Latina os países 

encontravam-se em uma situação econômica desfavorável.  

Este situação levou alguns economistas a realizarem estudos específicos 

sobre a realidade econômica latino-americana, muitas vezes para elaborar 

diagnósticos sobre a economia dos seus países com o objetivo de captação de 

recursos externos. Esta força-tarefa dos economistas latino-americanos buscava 

alternativas para planos de desenvolvimento nacionais.  

No final dos anos 1940 e início dos anos 1950, o elemento central da criação 

de teorias de desenvolvimento essencialmente latino-americanas foi a Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe (Cepal), vetor de grande parte dos estudos 

mais relevantes em termos de desenvolvimento latino-americano e comércio 

internacional.  

A Cepal teve grande relevância principalmente como propulsora dos primeiros 

estudos específicos sobre a condução do comércio internacional e a utilização deste 

como instrumento para o desenvolvimento. Para tanto, temas como integração 

regional, não discriminação e reciprocidade dentro do comércio internacional 

começaram a ser verificados segundo a realidade latino-americana.  

As teorias desenvolvimentistas iniciadas pela Cepal mais tarde são revisadas 

pelos chamados Teóricos da Dependência, os quais partem de uma base muito 

semelhante, porém reavaliando alguns pressupostos cepalinos.  

                                                
53  Plano de recuperação com objetivo de conter o avanço do comunismo e melhorar a condição de 

consumo e produção na Europa, que foi colocado em prática entre os anos de 1948 e 1951.  
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A busca por teorias e instrumentos que acelerassem o processo de 

desenvolvimento na América Latina a partir da acumulação industrial acabaram 

convergindo para a elaboração de perspectivas sobre o desenvolvimento 

determinante na formulação de uma visão pautada na diferenciação de níveis de 

desenvolvimento e a necessidade de um tratamento especial e diferenciado, o que 

pode ser verificado a partir das bases que levaram à formação da UNCTAD, criação 

da Parte IV do GATT54 e à Decisão que gerou a Cláusula de Habilitação55. 

 

 

3.1  O desenvolvimento como projeto: a Cepal 
 

O contexto excludente verificado pela realidade latino-americana apresentava 

um evidente constrangimento político e econômico, assim como a própria 

manutenção de um sistema internacional onde os países do Sul, menos 

desenvolvidos, estivessem subordinados a relações assimétricas de poder e 

dominação, resultando em um instrumento mantenedor de uma condição 

internacional injusta. 

Foi então, a partir da década de 1950, e principalmente da década de 1960, 

que a economia e a realidade dos países latino-americanos ganharam uma nova 

perspectiva de análise. Tal perspectiva surge como parte de um conjunto de 

preocupações que mobilizou tanto líderes políticos, tecnocratas e diplomatas quanto 

teóricos das ciências sociais e aplicadas em busca de desvendar a nova ordem 

internacional através de uma visão crítica desvinculada da tradição econômica 

apresentada nos países desenvolvidos do norte. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o retrato político e geográfico global era 

bipolar e, até aquele momento, os países mais fracos, segundo os adeptos do 

realismo nas relações internacionais, ocupavam uma posição de meros coadjuvantes e 

instrumentos frente à dominação e busca pelo poder das grandes potências. As 

                                                
54  Parte IV do Acordo Geral de Tarifas e Comércio busca regulamentar questões relativas ao tema 

Comércio e Desenvolvimento.  
55  A "Cláusula de Habilitação" (ou Enabling Clause) consiste na Decisão das Partes Contratantes do 

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), adotada por ocasião da Rodada Tóquio (1979), 
através da qual é permitido celebrar acordos regionais ou gerais entre países em desenvolvimento 
com a finalidade de reduzir ou eliminar mutuamente as travas a seu comércio recíproco, 
excetuando-se da aplicação do princípio consagrado no Artigo I do GATT, sobre o Tratamento da 
Nação Mais Favorecida. 
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colônias e ex-colônias dos países mais desenvolvidos sofriam devido às 

consequências históricas da ocupação, dominação e exploração, e continuavam 

sendo vistas como meros instrumentos de uma política de interesse nacional 

individualista e agressiva em um jogo por poder e zonas de influência, característica 

marcante da Guerra Fria.  

Nesse contexto, o debate, onde de um lado estavam as tradições marxistas e 

leninistas e do outro as preocupações de promoção do desenvolvimento econômico 

instrumentalizado pela instauração de uma sociedade de consumo em massa e de 

modelos baseados nas vantagens absolutas e comparativas de Adam Smith e David 

Ricardo, conduzia à formação de um novo modelo de pensamento paralelo, mas 

nem sempre contrário ao conhecimento clássico desenvolvido até então. 

Nessa esteira, a Cepal dá início, nos anos de 1950, à construção de uma 

crítica organizada das estruturas econômicas nacionais e do comércio internacional, 

apontando a existência de uma subordinação dos países menos desenvolvidos 

pobres do Sul aos interesses dos países desenvolvidos e dominantes do Norte, 

oferecendo uma categorização em busca de um entendimento emancipatório da 

ordem internacional. 

Considerado por muitos autores como uma correspondência do realismo 

liberal nos países menos desenvolvidos, o desenvolvimentismo foi o primeiro salto 

para a inserção dos países pobres na consideração da realidade internacional, 

surgindo primeiramente como uma alternativa transformadora do modelo vigente 

prejudicial e excludente imposto pela lógica capitalista. 

Em 1948, a Comissão Econômica para a América Latina da ONU (Cepal) 

reuniu em seus quadros ilustres economistas que começaram a esboçar um modelo 

baseado na substituição de importações que teria como mentor e principal 

empreendedor o Estado, dando início à propagação da ideia desenvolvimentista. 

Nesse sentido, deve ser verificado que o modelo desenvolvimentista não isola e 

desconsidera o comércio internacional, mas defende uma maior atuação do Estado 

em busca de mecanismos de desenvolvimento que quebrem a estrutura de 

desenvolvimento tardio ao qual estavam submetidos historicamente os países latino-

americanos.  

O desenvolvimentismo evoluiu a partir da chegada de Raúl Prebish ao 

escritório da Cepal em Santiago do Chile em 1949, tendo como principal marco o 
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lançamento do livro Estudio Económico de América Latina, o qual até hoje é 

considerado como marco do pensamento desenvolvimentista. 

Os pontos centrais do pensamento desenvolvimentista eram a investigação 

das causas do atraso latino-americano e a apresentação de alternativas para a 

superação daquela situação. O foco principal restava sobre a estrutura capitalista 

global e a prática do livre-comércio nos moldes exacerbados do liberalismo 

apresentado no século XIX como causas do subdesenvolvimento, apresentando a 

industrialização e a intervenção estatal na economia como alternativas para o 

alcance do desenvolvimento interno. 

Mas, a pergunta principal, a fagulha que detonou o debate foi: como alcançar 

a industrialização em um sistema internacional arraigado pelo capitalismo e 

determinado pelo livre-comércio?  

Para os cepalinos, como primeira premissa, tem-se a afirmação de que as 

economias periféricas teriam desenvolvido estruturas pouco diversificadas e 

integradas, com ênfase na exportação de produtos primários (matéria-prima), 

incapaz de impor um progresso técnico e um aumento real da renda, por estar 

fundamentado em um regime enraizado de trocas desiguais entre o centro 

capitalista e as economias periféricas historicamente marginalizadas.  

Em um segundo momento, afirmavam os cepalinos, mesmo que houvesse 

aumento de produtividade e incorporação pelas economias periféricas do progresso 

técnico, a relação de aumento das economias desenvolvidas centrais seria 

sensivelmente maior, e insuperável, caso houvesse perpetuação do sistema 

capitalista vigente, onde o livre-comércio sem um tratamento especial e 

diferenciado56 e sem a consideração da existência de diferenças estruturais e 

históricas entre os países do Sul subdesenvolvido e do Norte desenvolvido 

representaria a principal engrenagem de exploração e subdesenvolvimento. Em 

outras palavras, o subdesenvolvimento seria consequência da estrutura interna dos 

países periféricos exportadores de matéria-prima com pouca integração entre os 

setores produtivos e das relações comerciais com o centro, deteriorando, assim, os 

termos de troca e criando um fluxo de renda da periferia para o centro. 

Tais premissas ilustram a realidade econômica e estrutural nacional, deixando 

claras as características de baixa produtividade, mão de obra barata e instabilidade 

                                                
56  Princípio que somente será consagrado em 1964, com a criação da UNCTAD e do SGP. 
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dos preços de bens primários. E ainda no que tange a este modelo de exportação de 

matérias-primas e importação de produtos industrializados, os cepalinos chamam a 

atenção para a posição determinante do modo em que a economia latino-americana 

se inseriu na lógica de comércio internacional.  

A partir dos movimentos de colonização e exploração das colônias europeias 

na América Latina, a estas coube o papel de fornecimento de matérias-primas, 

riquezas e alimentos para o fortalecimento dos Estados nacionais europeus e a 

expansão do mercantilismo. A partir do século XVIII, sob a influência das ideias 

liberais em um contexto de revolução industrial na Inglaterra, revolução esta muito 

influenciada pela acumulação de capital tendo em vista os termos de troca entre 

Europa e América Latina, cada país restou separado no comércio internacional a 

partir do conceito de especialização da produção, onde os países deveriam 

especializar-se naqueles setores que tivessem maiores vantagens competitivas 

determinadas por fatores naturais, culturais e históricos, o que levou, naturalmente, 

os Estados da América Latina ao papel de exportadores de produtos primários, 

como café do Brasil e salitre do Chile. 

Ao final do século XIX e início do século XX, o papel de exportador de 

produtos primários exercido pelos Estados menos desenvolvidos e com laços 

coloniais vigentes ou perdidos, apresenta o seu esgotamento condicionado por 

sucessivas crises econômicas e conflitos mundiais, mas não uma mudança de 

atitude, o que agrava ainda mais a situação de subdesenvolvimento dos países 

periféricos.  

Assim, a economia dos Estados periféricos estava centrada sempre no setor 

externo, sendo as exportações responsáveis por grande parte da renda nacional, e 

as importações via de aquisição de produtos, inicialmente manufaturados e mais 

tarde industrializados, tudo isso devido a uma revolução tecnológica não 

proporcionada aos Estados periféricos, devido à divisão internacional do trabalho 

promovida pela ordem capitalista historicamente determinada e vigente no início da 

segunda metade do século XX. Os integrantes da Cepal, por sua vez, contrapunham 

a teoria do comércio internacional defensora da tese de David Ricardo das 

vantagens comparativas, que afirmava que a especialização traria vantagens aos 

países atrasados. Os cepalinos refutavam sistematicamente esta afirmação, pois 

acreditavam ser esta a chave para o subdesenvolvimento contínuo.  
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Então, como bem lembra Guido Mantega, “a CEPAL questionava não apenas 

a divisão internacional do trabalho vigente no mundo capitalista, como também 

criticava o destino atribuído aos países subdesenvolvidos pela teoria clássica ou 

neoclássica do comércio internacional que sustentava essa divisão”57. 

Portanto, para a teoria desenvolvimentista elaborada pela Cepal, a tendência 

à deterioração dos termos de troca e ao estrangulamento externo, e a tendência ao 

desemprego estrutural estão associadas às características estruturais das 

economias periféricas de serem exportadoras de produtos primários, de possuírem 

um setor produtivo heterogêneo e pouco desenvolvido em áreas que não o setor 

primário. Por isso, desenvolvem uma alternativa de mudança deste estado de 

decadência econômica, utilizando o Estado como instrumento intervencionista sobre 

as posições de condução do comércio internacional. 

Tendo como base a industrialização nacional como meio de garantir o 

desenvolvimento interno, os teóricos da Cepal buscaram desenvolver instrumentos 

para a promoção industrial dos Estados periféricos, visando o aumento da renda 

nacional e da produtividade, a fim de superar a deterioração nos termos de troca no 

comércio internacional. Para tanto, a saída encontrada para um incremento da 

economia encontrava-se no próprio Estado, através de uma cisão no 

comprometimento e na dependência exclusiva do capital privado. Nesse caso, o 

Estado deveria tomar as rédeas do processo de desenvolvimento para fornecer a 

infraestrutura e o capital necessários através da disponibilidade de financiamentos, 

sendo que, havendo a necessidade de empréstimos, estes deveriam ter um caráter de 

relação entre governos.  

Tudo isso, por sua vez, imprimiria um viéis nacionalista ao desenvolvimento, e 

com um simples objetivo, cortar as amarras existentes entre o centro e a periferia no 

que respeitasse ao comércio, pois, na medida em que o Estado periférico afasta o 

controle das economias mais desenvolvidas e propõe um modelo nacional de 

desenvolvimento através da busca pela substituição das importações de produtos 

industrializados com alto valor agregado, este alcançará a independência 

econômica, obtendo poder de barganha, aumentando os termos de troca e 

estabelecendo um aumento na renda real.  

                                                
57  MANTEGA, Guido. A Economia Política Brasileira. Petrópolis: Vozes, 1990. p. 34. 
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Como se pode notar, o progresso técnico ocupa um lugar de destaque na 

tese cepalina, pois este traria consigo a superação das tendências mantenedoras do 

subdesenvolvimento estrutural. Mas, mesmo assim, o como determinar o progresso 

técnico em um sistema capitalista de livre-comércio continua sendo o argumento 

central.  

Tal argumento é importante para determinar o caráter mais economicista da 

teoria desenvolvimentista da Cepal, pois esta se preocupa com mudanças estruturais 

nacionais como alternativa às relações de manutenção do subdesenvolvimento, e 

não através de uma análise objetiva e detida da ordem internacional como 

determinante das desigualdades. 

Acompanhando esta tendência, outro questionamento seria: como determinar o 

progresso técnico, haja vista a histórica assimetria entre o centro e a periferia?  

Na ótica cepalina, o papel-chave corresponde à industrialização, a qual abriria 

novas frentes de expansão, mas com uma série de dificuldades em função das 

diferenças tecnológicas e de mercado existentes entre os Estados periféricos de 

tradição comercial tardia e os grandes centros industrializados, o que torna a 

industrialização periférica especialmente problemática, tendo em vista o atraso 

determinado pelos contingentes de mão de obra em atividades de alta produtividade 

e a defasagem dos termos de troca58.  

O progresso técnico, então, seria promovido através de uma política de 

substituição das importações por meio de uma atitude protecionista, impondo 

barreiras aos produtos provenientes do centro que obstassem o avanço tecnológico 

dos Estados periféricos, incentivando assim a indústria nacional através da 

diminuição da concorrência dos produtos estrangeiros, não afastando o comércio 

internacional liberalizado, o qual continuaria sendo um importante instrumento de 

crescimento, mas sim reestruturando este, com o objetivo de conceder-lhe um viés 

de justiça e diferenciação, tendo em vista uma visão integrada de desenvolvimento 

dos Estados participantes desta lógica. Toda esta mudança teria como fundamento 

essencial a permissibilidade de um tratamento diferenciado devido às diferenças 

estruturais historicamente arraigadas.  

Como evidência da ideia cepalina de não afastar a importância do comércio 

internacional, a promoção das exportações estaria no centro das estratégias de 

                                                
58  Ver: FURTADO, Celso. A fantasia organizada. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.  
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desenvolvimento, o que promoveria um aumento de mercado e uma consequente 

expansão dos ganhos que poderiam ser investidos em produção de tecnologia e 

melhoria dos setores produtivos, para que estes, cada vez mais, pudessem competir 

em melhores condições com os produtos importados. 

Como se pode verificar então, toda esta proposta condiz com as condições 

que caracterizavam o comércio internacional nas décadas de 1950 e 1960, e nesse 

sentido a Cepal contribuía na direção de entender teoricamente as tendências em 

curso para, desta maneira, formular propostas de políticas capazes de reduzir os 

custos econômicos e sociais, racionalizando o processo de proteção e expansão 

industrial, o que ampliaria os limites do comércio internacional em uma tentativa de 

reestruturação fundamentada do crescimento econômico justo em um sistema de 

comércio internacional isonômico, onde os iguais deveriam ser tratados como iguais 

e os desiguais como desiguais.  

Em outras palavras, os Estados periféricos deveriam ter obrigações frente ao 

sistema capitalista internacional tendo em conta suas características estruturais e a 

necessidade de superação do subdesenvolvimento, sendo que os Estados centrais 

industrializados deveriam ser tratados como Estados desenvolvidos em um sistema 

marcado pela desigualdade econômica e social. 

 

 

3.2  A teoria da dependência 
 

A dependência surge como movimento revisionista do desenvolvimentismo, 

trabalhando sobre as questões não elaboradas pelos teóricos da Cepal, buscando, 

assim, o incremento das políticas de desenvolvimento59, visando garantir meios de 

integração à nova ordem econômica mundial ou de modificação alternativa da lógica 

internacional capitalista. 

Após um período dominado pelas teorias e modelos do nacional-

desenvolvimentismo, na metade dos anos de 1950, os países latino-americanos 

começaram a apresentar sinais de declínio, entrando em um período de crise e 

estagnação, marcado por uma queda nas taxas de crescimento. 
                                                
59  Em uma visão sociológica, a qual muito influencia a consecução das ideias dependentistas, a 

problemática do desenvolvimento explicita a importância da análise das estruturas de dominação, 
formas de estratificação social, organização e controle social da produção e do consumo, como 
fatores determinantes e influentes nos mecanismo econômicos e de tomada de decisão.  
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As políticas econômicas desenvolvidas, que até então eram dadas como o 

caminho para se alcançar o tão sonhado estágio de desenvolvimento capitalista dos 

países centrais, haviam emperrado as engrenagens. É nesse período, então, que 

surge uma nova teoria, a qual visava explicar e indicar novos rumos para que a 

economia voltasse a trilhar o caminho do desenvolvimento, incluindo a análise 

econômica, fatores políticos, sociológicos, históricos e culturais, voltando a análise 

das relações internacionais a um prisma marginalizado até então, o 

subdesenvolvimento. 

Segundo Theotônio dos Santos, a dependência pode ser entendida como 

uma condição histórica que molda a estrutura da economia mundial, favorecendo 

alguns países em detrimento de outros, limitando a possibilidade de desenvolvimento 

de economias subordinadas, tendo em vista uma situação na qual a economia de 

um certo grupo é condicionada pelo desenvolvimento e expansão de economias 

desenvolvidas, sendo que a teoria da dependência buscava “localizar os obstáculos 

à plena implantação da modernidade e definir os instrumentos de intervenção 

capazes de alcançar os resultados desejados no sentido de aproximar cada 

sociedade existente dessa sociedade ideal”60. 

Esta nova teoria, denominada teoria da dependência, dominou o debate 

teórico na década de 1960. Não só autores brasileiros contribuíram para enriquecer 

o debate teórico, mas também autores estrangeiros, como é o caso de André 

Günder Frank, um dos principais representantes do pensamento marxista 

americano, e um dos precursores dessa teoria, e Enzo Faletto, historiador chileno 

coautor de Dependência e Desenvolvimento na América Latina, um marco para a 

teoria da dependência. 

Alguns autores brasileiros merecem destaque, tais como Theotônio dos 

Santos, Celso Furtado e Rui Mauro Marini, os quais em suas teorias chegavam 

quase que a compactuar com as teses de Frank, pois acreditavam que as relações 

econômicas entre países centrais e periféricos eram comparadas à de metrópole-

satélite, onde os interesses da metrópole sempre prevaleciam, tornando assim os 

países periféricos dependentes, apropriando-se dessa maneira dos excedentes por 

eles produzidos, determinando a esse fenômeno fatores políticos, culturais, sociais, 

históricos e econômicos. Para eles, o fato de as estruturas terem sido construídas de 

                                                
60  SANTOS, Theotônio dos. A teoria da dependência: um balanço. In: _______. Teoria da 

dependência: balanço e perspectivas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. p. 16.  
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forma dependente perpetuava a tendência de estagnação, apresentando como 

alternativa de superação desta situação um desenvolvimento independente, não 

somente econômico. 

É com Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto que a teoria da 

dependência se consolida, onde a análise destes leva a uma verificação de que as 

causas da dependência são mais em decorrência da relação de classes internas 

particulares a cada país, do que da relação de domínio entre países centrais e 

periféricos, não renegando, entretanto, esse segundo fator, mais sim dando maior 

importância ao primeiro. Com isso, ambos impõem uma metodologia menos 

generalizante, apresentando um modelo de análise casuístico, onde cada caso de 

dependência e subdesenvolvimento adquire uma amplitude singular, sendo 

necessária a verificação das condicionantes de cada caso, para assim apresentar 

um retrato e alternativas às realidades interna e internacional.  

 

 

3.3  Dependência versus desenvolvimentismo 
 

Um clima de euforia baseado em uma mentalidade de desenvolvimento 

nacional tomou conta da América Latina ao término da Segunda Guerra Mundial, 

quando, a partir de uma análise conjuntural, chega-se a um mecanismo de 

desenvolvimento e de entendimento da realidade, fundado na industrialização e na 

substituição das importações como recurso para um processo de desenvolvimento, 

em que a evolução tecnológica e industrial teria sua expansão com base no 

protecionismo, em estímulos ao mercado interno, na diferenciação do sistema 

produtivo e no aumento das exportações, criando assim um ciclo de desenvolvimento 

autossustentado.  

Dessa maneira, o vínculo com o sistema internacional e a estrutura da ordem 

capitalista mundial continuariam intactos, havendo, por parte dos desenvolvimentistas, 

uma análise meramente interna, de mudança das políticas nacionais, sem 

considerar uma alternativa à reestruturação do sistema capitalista, pois os vínculos 

com o mercado internacional continuariam existindo. Tal concepção se deu devido à 

necessidade de manutenção dos mercados consumidores para os produtos a serem 

exportados, e, ainda, à necessidade de alcançar investimentos no exterior. 
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Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, parecia que alguns países 
da América Latina estavam em condições de completar o processo 
de formação de seu setor industrial e de iniciar, ademais, 
transformações econômicas capazes de alcançar um desenvol-
vimento auto-sustentado. Com efeito, depois de reorganizar a 
produção e os mercados, alterados como conseqüência da crise de 
1929, certas economias latino-americanas, que haviam acumulado 
divisas em quantidades apreciáveis e que se haviam beneficiado da 
defesa automática do mercado interno provocada pela guerra, 
pareciam achar-se em condições de completar o ciclo denominado 
de “substituição de importações” e iniciar, sobre uma base firme, a 
etapa de produção de bens de capital, destinada a produzir a 
diferenciação dos sistemas produtivos. Nesses países o mercado 
interno parecia bastante amplo para estimular o sistema econômico e 
se contava, além disso, que a transferência de mão-de-obra dos 
setores de baixa produtividade, principalmente do campo, para os 
setores de alta produtividade seria um fator de ampliação do 
mercado. Mais tarde, por volta de 1955, considerou-se necessário um 
novo elemento para garantir o desenvolvimento: a redistribuição de 
renda. Esses fatores, atuando em conjunto, pareciam suficientes para 
assegurar o automatismo do crescimento, provocado, a partir de um 
certo momento, pelo simples estímulo de mercado61. 

 

Como enumeram Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto, esta euforia 

tinha correspondência na realidade de Estados como Argentina, México, Chile, 

Colômbia e Brasil, o que acabou por dar uma falsa impressão de que o 

desenvolvimento de Estados periféricos poderia ser entendido de uma forma 

uniforme, pois algumas características estavam presentes em todos estes exemplos, 

quais sejam: um mercado interno suficientemente grande para suportar a produção 

industrial; uma indústria de base sólida; forte exploração agropecuária e mineira; 

fortes estímulos ao crescimento econômico e uma formação interna de capitais 

satisfatória. 

Isso levou os desenvolvimentistas a concatenarem dois pressupostos gerais a 

serem respeitados para possibilitar a superação do subdesenvolvimento:  

(a) concentração na absorção de uma tecnologia capaz de promover a diversificação da 

estrutura produtiva e de aumentar a produtividade; (b) definição de uma política de 

investimentos que, através do Estado, criasse a infraestrutura requerida por essa 

diversificação62. 

                                                
61  CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América 

Latina – Ensaio de interpretação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. p. 9. 
62  CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América 

Latina – Ensaio de interpretação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. p. 11. 
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Tal panorama apresentado pelas premissas desenvolvimentistas desencadeia 

uma crença de que o desenvolvimento é um processo, a priori, independente do 

sistema internacional, vez que dependeria da capacidade interna dos Estados em 

gerir sua economia interna, caso fossem tomadas as decisões políticas corretas. Tal 

concepção estava eivada de uma análise internacional direcionada somente às 

condicionantes históricas do subdesenvolvimento63. Levando em conta os estudos 

desenvolvimentistas, Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto sustentam que os 

Estados alcançam um determinado desenvolvimento, mas que acaba não sendo 

sustentável devido a características sociais, históricas, políticas, econômicas e 

culturais bastante específicas de cada um, características estas ignoradas pelos 

desenvolvimentistas. 
 
 
Era difícil explicar por que – com tantas condições aparentemente 
favoráveis para passar da etapa de substituição de importações para 
outra em que se abriram novos campos de produção autônoma, 
orientadas para um mercado interno – não se tomaram as medidas 
necessárias para garantir a continuidade do desenvolvimento ou por 
que as providências tomadas não alcançaram seus objetivos. Mais 
ainda, em alguns casos a taxa de crescimento econômico, stricto 
sensu, não foi suficiente para dinamizar os setores mais atrasados 
da economia e assim tampouco foi possível absorver a pressão que 
significava o contínuo aumento demográfico. Para tanto, contribuiu o 
tipo de tecnologia adotado nos setores mais modernos, que 
implicava uma baixa utilização de mão-de-obra. Entretanto, como 
todas as dificuldades não significaram abertamente uma depressão, 
tampouco chegaram a produzir-se as conseqüências que esta 
poderia acarretar e que obrigariam a uma revisão das políticas de 
desenvolvimento adotadas. 
(…) 
Em uma primeira aproximação fica, pois, a impressão de que o 
esquema interpretativo e as previsões que à luz de fatores 
puramente econômicos podiam formular-se ao terminar os anos de 
1940 não foram suficientes para explicar o curso posterior dos 
acontecimentos. Com efeito, o salto que parecia razoável esperar-se 
no desenvolvimento da Argentina não se deu, nem se produziram as 

                                                
63  O conceito de subdesenvolvimento, principalmente nas assertivas dependentistas, não reside na 

afirmação de que os Estados ou regiões estão distribuídos em blocos de sociedades com baixa e 
alta renda per capita, e sim pelo fato de que a baixa renda per capita tem como vetores outros 
fatores, como o baixo consumo de bens e serviços; precariedade do sistema de ensino, habitação 
e saúde; deficiência na cadeia produtiva que é pouco diferenciada, baixo índice de investimentos, 
entre outros. Tudo isso a partir de uma análise de como as economias subdesenvolvidas 
vincularam-se historicamente ao sistema internacional capitalista e a forma em que se 
constituíram os grupos sociais internos que tinham como prerrogativa apresentar as orientações 
estatais relativas à conduta no meio internacional. Ver: CARDOSO, Fernando Henrique; 
FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América Latina – Ensaio de interpretação 
sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1970; e PEREIRA, Luiz. Ensaios de sociologia do 
desenvolvimento. São Paulo: Pioneira, 1970.  
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transformações qualitativas desejadas. Ainda que as dificuldades da 
economia brasileira pudessem ter sido provisoriamente solucionadas 
no impulso desenvolvimentista da década de 1950, apoiado pelo 
financiamento externo a curto prazo, reabriu-se uma fase de 
retrocesso e talvez de estagnação, quando já se anunciava a 
superação definitiva dos obstáculos ao desenvolvimento. Finalmente, 
a economia mexicana, depois das dificuldades de um período de 
reajustes e transformações profundas, orientadas por uma política 
nacionalista, parecia realizar suas possibilidades de expansão em 
grande medida, graças a sua integração no mercado mundial através 
da inversão externa de capitais e da diversificação de seu comércio 
exterior, dentro do qual tem um papel importante o turismo64.  

 

Em grande medida a teoria de dependência critica o prisma economicista que 

ignora fatores de grande importância ao entendimento da realidade para superação 

do subdesenvolvimento.  
 
Ainda que os graus de diferenciação da estrutura social dos diversos 
países da região condicionem de forma diversa o crescimento 
econômico, não é suficiente para substituir a interpretação 
econômica do desenvolvimento por uma análise sociológica. Falta 
uma análise integrada que forneça elementos para dar respostas de 
forma mais ampla e matizada às questões gerais sobre as 
possibilidades do desenvolvimento ou estagnação dos países latino-
americanos, e que responda às perguntas decisivas sobre seu 
sentido e suas condições políticas e sociais65.  

 

Ainda, o fato de o desenvolvimentismo não abordar a estrutura internacional 

como determinante do subdesenvolvimento, mantendo o desenvolvimento como 

possível a partir de uma questão de política econômica interna, é subvertido pelos 

dependentistas, caracterizando, dessa maneira, a tendência internacionalista da 

Teoria da Dependência. Assim, os dependentistas com grande influência marxista, 

além de tentarem preencher as lacunas quanto ao entendimento dos fenômenos 

internos que determinam o subdesenvolvimento, apresentam uma nova perspectiva 

internacional, trabalhando em cima de uma contumaz crítica à ordem capitalista 

internacional e à maneira de se enxergar as relações internacionais. 

Certamente o desenvolvimentismo não pode ser tido como o único 

fundamente para um tratamento especial e diferenciado, pois de certa forma 

marginaliza uma análise mais voltada à ordem internacional, ordem esta que ganha 

importância para a questão do desenvolvimento a partir de criticas pontuais dos 
                                                
64  CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América 

Latina – Ensaio de interpretação sociológica, p. 14-15. 
65  Idem, p. 15. 
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dependentistas. Tal omissão não retira o grande mérito das análises 

desenvolvimentistas, as quais têm uma posição central na construção do conceito 

de tratamento especial e diferenciado como instrumento essencial dentro do 

comércio internacional na busca por padrões de desenvolvimento mais altos. 

 

 
3.4  Fundamentos da dependência: a ordem internacional em perspectiva 

 

Os teóricos da dependência, como era de se esperar em um ambiente de 

acalorado debate intelectual, discordavam em diversos pontos, tais como a 

metodologia de análise no que diz respeito ao sistema de subdesenvolvimento e 

dependência. Mas, revirando a essência dos trabalhos que acabaram por construir a 

Teoria da Dependência, encontram-se três ângulos comuns onde os autores se 

encontram em características idênticas. Os autores dependentistas compartilham de 

três definições comuns.  

Primeiramente acreditam que a dependência apresenta o sistema 

internacional como sendo formado por dois grupos de Estados, descritos como 

Estados dominantes e dependentes, centro e periferia ou metrópole e satélite. Os 

Estados dominantes são as nações industriais desenvolvidas, e os Estados 

dependentes são Estados situados na América Latina, Ásia e África com baixa renda 

per capita e fundamentalmente exportadores de produtos primários. 

Em um segundo momento, reconhecem o Estado como principal ator das 

relações internacionais, porém dando uma importância singular a outras forças 

externas ao Estado. As forças externas aos Estados incluem a influência das 

empresas transnacionais, sindicatos, organizações internacionais e até mesmo a 

sociedade civil organizada, e quaisquer outros meios através dos quais os Estados 

industrializados possam representar seus interesses econômicos. 

Em terceiro lugar, todas as definições de dependência indicam que as 

relações entre os Estados dominantes e os dependentes são dinâmicas devido ao 

fato de que a interação entre os grupos de Estados dominantes e dependentes 

tende não somente a perpetuar, mas muitas vezes a aumentar as assimetrias 

existentes. Ainda, a dependência é tida como um processo arraigado em uma 

construção histórica e na internacionalização do capitalismo, que vem ocorrendo 

desde o século XVI, como parte de um sistema internacional dominado pelas nações 
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desenvolvidas e determinado pelas suas políticas internacionais, sendo que o 

subdesenvolvimento acaba por ser resultado de uma série de interações ocorridas 

no sistema internacional capitalista que conduziram a uma situação de dependência 

externa dos Estados periféricos. 

Em linhas gerais, a Teoria da Dependência visa explicar o subdesenvolvimento e 

o desenvolvimento dependente através do exame de padrões de interações entre os 

Estados, sendo que as assimetrias fazem parte do desenrolar destas interações 

historicamente construídas. Portanto, o subdesenvolvimento e o desenvolvimento 

dependente estariam ligados à expansão dos Estados mais desenvolvidos, 

considerando a diferença existente entre os processos de desenvolvimento e 

subdesenvolvimento, porém inserindo-os em uma mesma ordem externa. 

De certa forma, a Teoria da Dependência busca interpretar complexos 

problemas sociais e estatais, principalmente no concernente às nações mais pobres 

e seus processos civilizatórios, através dos quais sociedades mais atrasadas são 

compulsoriamente inseridas em sistemas mais desenvolvidos em um processo de 

atualização histórica, perdendo sua identidade cultural e sua autonomia, ensejando 

uma dominação em outros âmbitos que não simplesmente o econômico66. 

Nesse sentido, os dependentistas incluem um fator externo ao Estado como 

indutor de subdesenvolvimento e desenvolvimento dependente, vez que os Estados 

estão inseridos em um meio internacional essencialmente norteado pela lógica 

capitalista, e este, como forma de produção, depois de ter se desenvolvido nos 

países ditos centrais, surge como produto tardio da expansão geográfica do 

capitalismo central, sendo consequentemente prejudicial e mantenedor da ordem 

injusta e baseada em relações hegemônicas.  

Estes são apenas pontos de convergência entre os teóricos dependentistas, 

existindo, por outro lado, divergências teóricas fundamentais para o entendimento 

desta como um todo. Então, para que seja possível apresentar sua relevância, é 

premente a apresentação das correntes de pensamento que invadem a Teoria da 

Dependência através dos anos.  

3.4.1 Teoria da Dependência e sua corrente estruturalista 

 

                                                
66  RIBEIRO, Darcy. O processo civilizatório: etapas da evolução sociocultural. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2001. p. 113-114. 
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A corrente estruturalista da Teoria da Dependência encontra substrato nas 

ideias da Cepal, vindo daí uma das principais discrepâncias desta com as correntes 

marxistas. Como visto, as ideias cepalinas de Raúl Prebish e Celso Furtado, entre 

outros, denunciaram a deterioração dos termos de troca no comércio internacional, 

isto é, demonstraram que a vocação exportadora de produtos primários por parte 

dos Estados periféricos tinha um cunho prejudicial ao desenvolvimento destes, vez 

que os preços praticados no mercado internacional tendiam a baixar, enquanto que 

os produtos com valor agregado tendiam a aumentar, sendo que o monopólio do 

desenvolvimento tecnológico historicamente concentrava-se nos países centrais. O 

atraso consequente deste círculo dava aos países desenvolvidos a posição de 

controladores dos instrumentos de comércio internacional, e mais grave que isso, a 

tendência à manutenção da ordem responsável pela perpetuação cíclica do 

subdesenvolvimento. 

Os cepalinos apresentam, assim, uma alternativa interna ao 

subdesenvolvimento, a substituição das importações e a necessidade de um avanço 

tecnológico impulsionado por uma política de desenvolvimento nacional. Os teóricos 

da dependência, a seu tempo, influenciados pelas ideias produzidas na Cepal, 

elevam a análise a outro patamar, verificando a configuração da ordem internacional 

tendo em vista a conclusão de que o crescimento lento dos Estados periféricos era 

resultado de uma construção histórica de exploração e da ordem capitalista global, 

que mantinha as regiões menos desenvolvidas em um estado de desenvolvimento 

dependente, onde a riqueza dos Estados desenvolvidos, centrais, do Norte, estava 

ligada diretamente à perpetuação do subdesenvolvimento dos Estados periféricos do 

Sul. 

Para os estruturalistas não se tratava de uma interdependência assimétrica, e 

sim de simples relação de dependência estrutural, onde não somente os fatores 

econômicos contribuíam para a manutenção dos parâmetros de dependência 

externa, mas também os políticos, sociais, culturais etc. 

Ao contrário do que afirmavam os teóricos liberais sob a égide das teorias 

econômicas clássicas e neoclássicas, os pensadores da dependência sustentavam 

que um dos fatores a condenar os Estados menos desenvolvidos periféricos ao 

atraso permanente e a uma relação de dependência direta com relação aos Estados 

desenvolvidos era o desenvolvimento tardio, que em nenhum momento conseguia 

igualar-se à evolução encontrada ao Norte, delineando assim um desenvolvimento 
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extremamente desequilibrado, ou seja, o desenvolvimento absorvido pelos 

periféricos era obsoleto e ultrapassado com relação aos Estados centrais. Como 

instrumento de manutenção deste panorama, os Estados desenvolvidos do Norte 

optavam por monopolizar o mercado de produtos com alto valor agregado, como 

automóveis, aviões, navios, eletro-eletrônicos, deixando aos menos desenvolvidos a 

função de fornecedores de matéria-prima.  

Assim, como crítica à ordem capitalista global, os estruturalistas mantiveram a 

política cepalina quanto à necessidade de substituição das importações com a 

imposição de barreiras tarifárias aos produtos importados, política esta contrastante 

com os princípios que estavam sendo construídos em uma lógica liberalizante do 

comércio internacional desde a entrada em vigor do Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio (GATT)67 de 1947.  

Acontece que esta simples substituição das importações não necessariamente 

eliminaria as relações de dependência, que, na realidade, era composta por diversos 

outros fatores, como as condições de consumo, a apropriação tecnológica e a 

constituição do sistema internacional a partir da configuração de novas forças. Em 

outras palavras, o estruturalismo nada mais é do que a atualização, a reconversão 

das ideias da Cepal a partir da premissa de que a simples substituição das 

importações criava novas formas de dependência quando praticada isoladamente. 

Então, nota-se que os estruturalistas defendiam um estudo de outros 

fenômenos como causadores da deterioração dos termos de troca e da relação de 

contínuo subdesenvolvimento. Para eles, o processo de desenvolvimento tardio se 

dava devido a influências políticas, culturais e econômicas. Para tanto, apresentavam 

alternativas à ordem capitalista global, não com o objetivo de eliminá-la, mas, sim, 

reestruturá-la, a fim de torná-la mais justa e igualitária.  

Mesmo que seja conceitualmente visto como corrente não marxista, o 

estruturalismo é influenciado pelo marxismo, pois, ao dimensionar a questão cultural 

como fator de dependência, o faz com evidente menção marxista.  

Portanto, no sentido da corrente estruturalista, a dependência era composta 

por fatores econômicos, políticos, sociais e culturais, que somente seriam superados 

a partir de políticas internas de superação do desenvolvimento tardio, conjuntamente 
                                                
67  Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade, 

GATT) foi criado em 1947, buscando a liberalização tarifária e a harmonização de políticas 
aduaneiras dos Estados signatários, sendo a base para a criação da Organização Mundial de 
Comércio. 
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com uma reestruturação da ordem capitalista global, tendo em vista permitir que os 

Estados menos desenvolvidos do Sul, historicamente em desvantagem, 

alcançassem o nível de desenvolvimento dos Estados desenvolvidos do Norte.  

 

 

3.4.2  O aporte marxista 

 

O marxismo e suas correntes conexas, tais como as obras sobre o 

imperialismo de Rosa Luxemburgo e Vladimir Ilyich Ulyanov Lênin, foram 

determinantes como instrumental teórico para a construção da teoria da 

dependência. Autores como Ruy Mauro Marini, Theotônio dos Santos e André 

Günder Frank, através de uma crítica bastante radical ao sistema capitalista, adotam 

a assertiva leninista de que o imperialismo deve ser visto como o estágio mais 

avançado do capitalismo, e também adotam o posicionamento marxista de que o 

comportamento estatal é afetado diretamente por sua estrutura socioeconô-mica 

interna, a qual é caracterizada pela diferenciação de classes propulsora de uma luta 

engendrada por manifestações de interesses. Tal estrutura teórica serve como 

molde aos dependentistas para estabelecerem uma explicação da dependência 

externa tendo em vista o meio internacional capitalista, vez que estes utilizam o 

aporte teórico marxista para analisar as relações entre Estados, visando determinar 

as causas e as consequências deste processo.  

Nesse sentido, o marxismo é visto como determinante para o entendimento 

da dependência, principalmente devido à natureza prejudicial do sistema capitalista no 

que diz respeito ao desenvolvimento. Não que a natureza excludente do capitalismo 

seja fruto de uma análise marxista somente, mas esta o faz de maneira contumaz.  

Além do marxismo, a conceituação do imperialismo de Rosa Luxemburgo e 

Lênin oferece importância fundamental para a construção paradigmática da 

dependência. Segundo Rosa Luxemburgo, o imperialismo é a expressão política de 

acumulação de capital, de sua luta para apoderar-se das áreas não capitalistas 

ainda disponíveis, sendo que a diminuição de regiões inexploradas levou o 

imperialismo a se expandir pela exploração, violência e agressão, exacerbando o 

militarismo e o nacionalismo68. Para Lênin, o grande líder da Revolução Bolchevique, 

                                                
68  LUXEMBURG, Rosa. The accumulation of capital. London and New York: Routledge, 2003.  

p. 359. 
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o imperialismo era uma nova etapa do desenvolvimento capitalista, caracterizada 

pelo aparecimento de monopólios, do capital financeiro, da exportação de capitais, 

da formação de monopólios internacionais e da luta constante pela partilha do 

mundo entre as grandes potências. Nesse sentido, como afirmou Lênin: 
 
A época da última etapa do capitalismo mostra-nos que surgiram 
entre as associações capitalistas determinadas relações baseadas 
na divisão econômica do mundo; paralelamente e vinculado a isso, 
surgem entre as associações políticas, entre os Estados, 
determinadas relações baseadas na divisão territorial do mundo, na 
luta pelas colônias, na luta pelas esferas de influência69.  

 

Na visão de um dos marcos da corrente marxista na Teoria da Dependência, 

André Günder Frank, em sua periodização do processo mundial de acumulação de 

capital e de desenvolvimento, os Estados periféricos menos desenvolvidos estariam 

inseridos no sistema econômico capitalista mundial, desde a fase do mercantilismo, 

devido ao caráter colonial de sua economia70.  

No estágio mercantilista (1500-1770), o comércio global estava organizado 

com base em dois triângulos principais: asiático e o atlântico. Aquele representava a 

exportação de especiarias orientais e manufaturas, principalmente têxteis, para a 

Europa e seu pagamento em barras de ouro e prata de origem europeia. Com a 

incorporação da África ao Novo Mundo, estas regiões também passaram a fazer 

parte do triângulo comercial, comprando produtos asiáticos por intermédio dos 

comerciantes metropolitanos e pagando com metais preciosos e matéria-prima 

(Novo Mundo) ou com escravos negros (África). 

Na fase do capitalismo industrial (1770-1870), os lucros auferidos pelo 

comércio triangular no período mercantilista possibilitaram uma enorme acumulação 

de capital por parte das potências europeias, principalmente a Inglaterra, que 

possuía muitas colônias e uma poderosa marinha. Essas riquezas acumuladas 

garantiram a formação de uma classe abastada e ansiosa por novos ganhos. O 

processo de industrialização trouxe consigo as ideias do livre-comércio, das 

vantagens comparativas, onde cada Estado deve produzir somente aquilo em que é 

especializado e está em harmonia com suas vantagens naturais.  

                                                
69  HUNT, E. K.; SHERMAN, Howard J. História do pensamento econômico. Petrópolis: Vozes, 1991. 

p. 161.  
70  Ver: FRANK, Andre Günder; COCKCROFT, James D.; JOHNSON, Dale. Dependence and 

Underdevelopment. Garden City, NY: Anchor Books, 1972. 
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Já no estágio do imperialismo (1870-1930), a dominação econômica 

estrangeira imposta sobre os Estados menos desenvolvidos atinge toda a estrutura 

da organização social local. Os setores que poderiam liderar uma mudança radical 

nas relações com as potências externas são os que estão mais fortemente 

vinculados a elas. A exportação de matérias-primas é lucrativa para poucos 

latifundiários que pagam baixos salários e possuem estreitas relações com os 

políticos, quando não são eles próprios deputados, senadores ou governadores. A 

população explorada pelas classes mais altas não possui alternativa a não ser a 

submissão. Sempre que se esboça uma reação, ela é fortemente abafada. Essa 

situação permanece inalterada até a grande crise de 1929. Após essa data algumas 

alterações foram feitas, mas a estrutura básica do imperialismo permanece, mas 

com roupagem nova. 

Tal desenvolvimento histórico originou um sistema onde os países periféricos 

gravitavam em torno dos centros desenvolvidos que lhes absorveriam o excedente, 

constituindo uma relação metrópole-satélite, onde economias subdesenvolvidas 

eram totalmente dependentes dos interesses dos Estados centrais.  

Como visto, o processo de reprodução da relação de dependência se daria 

por intermédio de uma aliança entre países desenvolvidos e as elites dos Estados 

periféricos beneficiadas pela situação de dependência e subdesenvolvimento, não 

havendo qualquer interesse por parte destas no desenvolvimento, pois, obstando o 

desenvolvimento dos Estados dependentes, os Estados centrais desenvolvidos 

garantiriam tanto a extração do excedente por meio dos mecanismos tradicionais, 

como a sua apropriação, remetendo-o em parte para o exterior, e em parte 

gastando-o em consumo de luxo, pouco restando para investimento71. 

Nessa esteira, André Günder Frank, Theotônio dos Santos e Ruy Mauro 

Marini acabam por demonstrar um dos pontos mais característicos do aporte 

marxista da Teoria da Dependência, qual seja, a descrença total e completa no 

sistema capitalista global, apresentando como única alternativa para os Estados com 

menor grau de desenvolvimento uma revolução de caráter socialista, contrariando 

assim a ideia dos dependentistas não marxistas que acreditavam em uma revolução 

democrática burguesa e uma simples reestruturação da ordem capitalista 

internacional. Em outras palavras, a ordem internacional deveria sofrer mudanças 

                                                
71  GOLDENSTEIN, L. Repensando a dependência. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994. p. 32. 
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radicais, pois esta contribuía para uma situação de hegemonia dos Estados 

desenvolvidos. 

Em suma, o fator externo determinaria os rumos das economias dependentes, 

e a modificação da ordem capitalista mostra-se como imperativa, sendo que esta 

mudança está diretamente ligada às estruturas internas e externas historicamente 

arraigadas pelo desenvolvimento do capitalismo. Mas, mesmo considerando todos 

estes fatores, o núcleo central de análise continua sendo a estrutura 

socioeconômica, já que as relações socioeconômicas são os vetores da ordem 

internacional.  

A corrente marxista da Teoria da Dependência reporta-se aos Estados e às 

suas relações recíprocas como produtos históricos, sendo que o capitalismo, estágio 

supremo do imperialismo, é marcado pela violência, rivalidade, hegemonia, exclusão e 

exploração, o que faz com que o desaparecimento destas características nefastas 

somente fosse possível a partir do surgimento de uma sociedade nascente das 

cinzas do capitalismo com a implantação de uma sociedade socialista, consolidando a 

paz internacional. 

O subdesenvolvimento, portanto, é produto de um desenvolvimento tardio de 

economias capitalistas. Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto, por sua vez, 

demonstram a falta de análise individualizada quanto ao subdesenvolvimento dos 

Estados inseridos na ordem internacional capitalista. Esta crítica reside no fato de 

que, para Cardoso e Faletto, cada caso respeita características bastante 

particulares, o que faz com que haja uma fraqueza, uma lacuna na metodologia de 

análise da realidade de dependência externa. O que certamente pode ser 

relacionado ao conceito de diferenciação atualmente utilizado nos debates sobre 

comércio internacional, desenvolvimento e tratamento especial e diferenciado. 
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3.4.3  As causas do subdesenvolvimento e diferenciação: uma questão 

metodológica  

 

A obra de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto, Dependência e 

Desenvolvimento na América Latina – ensaio de interpretação sociológica72, é uma 

dentre outras tantas que constituem o arcabouço teórico da Teoria da Dependência, 

porém, essa obra exalta críticas que devem ser consideradas no que diz respeito à 

metodologia de análise que visa explicar a problemática da dependência.  

Cardoso e Faletto buscam um estudo integrado entre conceitos econômicos e 

sociais de maneira casuística, ou seja, analisando cada exemplo como sendo 

determinado por condicionantes peculiares. Nessa esteira metodológica, a ênfase 

está em reconsiderar os problemas do desenvolvimento econômico a partir de uma 

perspectiva que insiste na natureza política dos processos de transformação 

econômica, sendo que, para isso, necessário se faz a compreensão das situações 

históricas determinantes dessas transformações, assim como a verificação de seus 

limites estruturais.  

Ressalte-se, entretanto, que a principal crítica contida na obra concerne às 

análises e conclusões dos demais teóricos da dependência, os quais julgavam como 

responsáveis os fatores externos a estas economias, considerando os Estados 

menos desenvolvidos da periferia de forma monolítica, não respeitando suas 

especificidades e não observando as suas particularidades e realidades. Fernando 

Henrique Cardoso e Enzo Faletto, então, utilizaram uma metodologia baseada na 

não consideração da América Latina e dos demais Estados periféricos como um 

todo único e indivisível, preferindo analisar caso a caso, percepção esta que será 

essencial na discussão sobre a diferenciação dentro do sistema de regulamentação 

multilateral do Comércio Internacional. 
 
Formulando nesses termos a relação entre processo econômico, 
condições estruturais e situação histórica, ficam evidentes as 
limitações da utilização dos esquemas teóricos relativos ao 
desenvolvimento econômico e à formação da sociedade capitalista 
dos países hoje desenvolvidos para a compreensão da situação dos 
países latino-americanos. Não só o momento histórico é distinto, 
como as condições estruturais do desenvolvimento e da sociedade 
tornaram-se historicamente diversas. O reconhecimento dessas 

                                                
72  CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América 

Latina – Ensaio de interpretação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. 



 

 

86 

diferenças levou-nos à crítica dos conceitos de subdesenvolvimento 
e periferia econômica, e à valorização do conceito de dependência, 
como instrumento teórico para acentuar tanto os aspectos 
econômicos do subdesenvolvimento quanto os processos políticos 
de dominação de uns países por outros, de umas classes sobre 
outras, num contexto de dependência nacional. Conseqüentemente, 
ressaltamos a especificidade da instauração de um modo capitalista 
de produção em formações sociais que encontram na dependência 
seu traço histórico peculiar73. 

 

Embora afirmem que o conceito de dependência “alude diretamente às 

condições de existência e funcionamento do sistema econômico e do político, 

mostrando a vinculação entre ambos, tanto no plano interno dos países como ao 

externo”74, Cardoso e Faletto acentuam a necessidade de que a própria relação de 

dependência seja apresentada a partir da configuração do sistema de relações entre 

as diferentes classes sociais no âmbito das nações dependentes, pois esta análise 

irá demonstrar diferentes comportamentos tendo em vista a condicionante externa, 

haja vista o intrínseco conjunto de particularidades de cada caso.  

Como bem ressaltam Cardoso e Faletto, nem a relação de dependência, no 

caso de nações dependentes, ou do subdesenvolvimento nacional, implica a 

inevitabilidade de a história nacional tornar-se puro reflexo das modificações 

ocorridas no polo hegemônico externo, nem estas são irrelevantes para a autonomia 

possível da histórica nacional. “Existe, portanto, uma dinâmica interna própria que dá 

inteligibilidade ao curso dos acontecimentos, sem cuja compreensão não há ciência 

política possível”75.  

Tais considerações, porém, não excluem a importância das relações externas 

na explicação da realidade, mesmo porque esta atua como um fator de relevância 

semelhante aos fatores internos, mas com consequências diversas em cada caso 

específico. Isso não quer dizer que a ordem internacional está subordinada às 

características internas, mas que esta faz parte de um sistema onde, em função das 

manifestações específicas de luta política que se desenvolvem em cada Estado e 

em cada classe, resultam diferentes interações e relações de dependência. 

Ressalte-se que não se trata simplesmente de substituir as análises 

econômicas do problema do desenvolvimento por interpretações sociológicas, mas 

                                                
73  CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América 

Latina – Ensaio de interpretação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. p. 139. 
74  Idem, p. 27. 
75  Idem, p. 140-141. 
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sim de desenvolver uma teoria de estrutura abrangente ao campo do 

desenvolvimento e das sociedades dependentes, sem negar qualquer fator de 

influência ou coação, seja este externo ou interno.  

É importante frisar que, neste caso, a evolução histórica promove uma 

transformação nos laços de dependência e desenvolvimento, dando à dependência 

um outro caráter, aludindo a uma possibilidade de desenvolvimento sustentado por 

esta situação, uma vez que esta era uma das maneiras que o capitalismo 

encontrava para abrir e inserir economias que se achavam em lento processo de 

desenvolvimento, num mercado mundial cada vez mais dinâmico. E esta dinâmica 

acaba por produzir um outro modelo de dominação.  
 
Ao tratar de integrar-se na era da produção industrial relativamente 
moderna, por intermédio da transferência de capitais externos, e com 
eles da técnica e da organização produtiva modernas, alguns países 
da região alcançaram, em graus distintos, a intensificação do 
processo de industrialização, mas com conseqüências 
evidentemente restritivas quanto à autonomia do sistema econômico 
nacional e às decisões de políticas de desenvolvimento76. 

 

Tal assertiva demonstra que, para Cardoso e Faletto, a dependência não 

apresenta empecilhos ao desenvolvimento, mas sim um desenvolvimento reflexo do 

passado, ou seja, um desenvolvimento que se mantém atrasado em relação aos 

Estados centrais desenvolvidos, pois o conjunto dos instrumentos externos e a 

dinâmica interna propiciam um desenvolvimento dependente que se apresenta 

limitado à expansão central.  

Assim, a dependência assume um caráter de imitação tardia de padrões de 

consumo e de criação de necessidades, tendo em vista o instrumento político e 

econômico, apresentado a partir de uma lógica externa hegemônica de poder, o que 

determina padrões culturais, mas não apenas limitada a padrões de consumo, mas 

também a uma dependência financeira.  
 
(...) o desenvolvimento do setor industrial continua dependendo da 
capacidade de importação de bens de capital e de matérias-primas 
complementares para o novo tipo de diferenciação do sistema 
produtivo (o que conduz a laços estritos de dependência financeira), 
e ademais essa forma de desenvolvimento supõe a 
internacionalização do mercado interno. 
(...) 

                                                
76  CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América 

Latina – Ensaio de interpretação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. p. 129. 
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Quando se apresenta uma situação de desenvolvimento com essas 
características, outra vez voltam a colocar-se relações específicas 
entre o crescimento interno e a vinculação externa. Mesmo sem 
entrar em maiores considerações sobre o tipo de dependência 
imposto pelo financiamento externo, caracterizado, como é sabido, 
por um endividamento crescente, principalmente de curto prazo, é 
possível anotar alguns caracteres que fazem que nessa situação a 
dependência – sob o predomínio do capitalismo industrial 
monopolista – adquira um significado distinto da que caracterizou as 
anteriores situações fundamentais de subdesen-volvimento77. 

 

Então, como alternativa a esta dinâmica, alcançar-se-ia a superação da 

dependência causada pela importação de bens de capitais, à medida que se 

formasse internamente um setor produtor de bens de capital.  

Toda esta caracterização da dependência como não limitadora direta do 

desenvolvimento leva a uma discussão sobre se realmente o que se encontra é uma 

relação de dependência ou interdependência assimétrica. Como resposta, Cardoso 

e Faletto argumentam a título de conclusão que: 
 
Por fim, procuramos verificar até que ponto, apesar das 
transformações assinaladas, seria possível manter a idéia de 
dependência ou, ao contrário, dever-se-ia substituí-la pela 
interdependência. Nesse passo, outra vez a especificidade da 
situação estrutural foi analisada juntamente com a situação política. 
Mostrou-se que os interesses de poder e as alianças para garantir a 
hegemonia de grupos e facções de classe, internos e externos, têm 
que ser levados em consideração para explicar a situação de 
dominação, pois estas não são um simples resultado iniludível do 
grau de diferenciação alcançado pelo sistema econômico. Por certo, 
a existência de um mercado aberto, a impossibilidade da conquista 
dos mercados dos países mais desenvolvidos pelas economias 
dependentes e a incorporação contínua de novas unidades de capital 
externo sob a forma de tecnologia altamente desenvolvida e criada 
mais em função das necessidades intrínsecas das economias 
maduras do que das relativamente atrasadas fornecem o quadro 
estrutural básico das condições econômicas da dependência. Mas a 
combinação destas com os interesses políticos, as ideologias e as 
formas jurídicas de regulamentação das relações entre os grupos 
sociais é que permitem manter a idéia de economias industriais 
dependentes78. 

 

Em resumo, o entendimento de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto 

perpassa por todos os pressupostos analisados por outros teóricos da dependência, 

                                                
77  CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América 

Latina – Ensaio de interpretação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. p. 125-126. 
78  Idem, p. 142. 
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mas com uma conclusão diferente, a qual é alterada devido à metodologia de estudo 

adotada. Para Cardoso e Faletto, a ordem externa fornece o ambiente ideal para 

que os instrumentos de dominação, construídos e modificados frente à dinâmica 

histórica, possam ser utilizados de maneira eficiente a manter uma relação de 

dominantes e dominados, dominadores e dependentes, vez que estes instrumentos, 

considerando as características peculiares de cada Estado e grupos sociais, são 

modificados, mas os interesses hegemônicos continuam em voga e respeitando a 

atualização histórica.  

Como alternativa, apresentam uma crítica ao sistema capitalista internacional, 

mas não aludem à sua eliminação, mas sim apontam a necessidade de 

reestruturação, que vai desde o repensar dos mecanismos de comércio 

internacional, da revisão das políticas nacionais de incorporação do capital externo, 

dos mecanismos de dependência financeira, da atualização tecnológica, até a 

criação de uma identidade cultural autônoma, tudo isso como o objetivo último de 

cindir os grilhões da dependência externa.  

 

 

3.4.4 Comércio internacional, substituição das importações e tratamento especial e 

diferenciado na América Latina 

 

Para avaliar a dependência, deve-se partir de um questionamento: Qual a 

função do capitalismo na Teoria da Dependência? 

Grande parte dos teóricos da dependência apresenta o capitalismo como a 

força motriz por trás das relações de dependência, o que leva à conclusão de que a 

ordem internacional capitalista assume posição de evidência para o entendimento das 

relações internacionais, assim como as relações consequentes desta ordem. André 

Günder Frank é bastante claro quanto a este tema. 
 
Pesquisas históricas demonstram que o subdesenvolvimento 
contemporâneo é em grande medida parte do produto histórico do 
passado, da continuidade econômica e outras relações entre o 
satélite subdesenvolvido e as agora metrópoles desenvolvidas. Além 
disso, essas relações são uma parte essencial do sistema capitalista 
em escala mundial como um todo79. 

                                                
79  “Historical research demonstrates that contemporary underdevelopment is in large part of the 

historical product of past and continuing economic and other relations between the satellite 
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De acordo com este ponto de vista, o sistema capitalista incrementou a 

divisão internacional do trabalho, a qual é uma das responsáveis pelo processo de 

subdesenvolvimento, e, ainda, responsável pelo desenvolvimento dependente. Os 

Estados dependentes atuam como fornecedores de produtos primários, mão de obra 

barata, servindo também como destino de capital estrangeiro, tecnologia obsoleta e 

produtos industrializados.  

Estas questões orientam a economia dos Estados dependentes e as suas 

condições políticas, sociais, culturais e econômicas. Porém, deve ser levado em 

consideração que a alocação desses recursos acaba sendo determinada pelos 

interesses econômicos dos Estados dominantes, e não pelos interesses econômicos 

dos Estados dependentes, sendo que o capitalismo é o meio propício para esta 

relação de exploração monopolista e hegemônica. 

Para a dependência, guardando as proporções das divergências entre as 

correntes da própria teoria, a divisão internacional do trabalho é um dos fatores que 

compõem a explicação da realidade de subdesenvolvimento, desenvolvimento, 

hegemonia, dependência, pobreza e poder; e o capitalismo traduz exatamente esta 

situação. 

Grande parte dos pressupostos da Teoria da Dependência reside na 

assunção de que a força política e econômica está concentrada nos Estados 

desenvolvidos. Considerando estes pressupostos, conclui-se, então, que os Estados 

hegemônicos poderiam lançar mão de quaisquer medidas para manter e proteger 

seus interesses econômicos.  

Frise-se que nem todos os teóricos da dependência são adeptos da corrente 

marxista, porém as influências são visíveis. A diferença fulcral entre o marxismo e a 

teoria da dependência é que a teoria do imperialismo com base marxista explica a 

expansão dos Estados dominantes e seus instrumentos, e a teoria da dependência 

procura esclarecer as causas e as consequências do subdesenvolvimento e do 

desenvolvimento dependente; os marxistas explicam as razões da ocorrência do 

imperialismo, enquanto a teoria da dependência explica as consequências do 

imperialismo, seja como última fase do capitalismo ou não. 

                                                                                                                                                   
underdeveloped and the now developed metropolitan countries. Furthermore, these relations are 
an essential part of the capitalist system on a world scale as a whole.” (FRANK, Andre Günder. 
The Development of Underdevelopment. In: COCKCROFT, James D.; FRANK, Andre Günder; 
JOHNSON, Dale (eds.). Dependence and Underdevelopment. Garden City, New York: Anchor 
Books, 1972. p. 3.  
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Alguns teóricos da dependência não entendem o capitalismo como força 

motriz isolada por trás de uma relação de dependência. A dependência seria 

mantida primeiramente por uma relação em um sistema de prevalência da força, e o 

capitalismo seria um mecanismo utilizado para a manutenção desta relação de 

força. Nesse caso, não há uma predisposição teórica pela eliminação da ordem 

capitalista internacional, mas sua reestruturação, pois a dependência estaria 

relacionada a uma condição de disparidade nas condições de força, e as 

condicionantes históricas hegemônicas capitalistas seriam mantenedoras desta 

relação.  

Em suma, para os teóricos da dependência, subdesenvolvimento é diferente do 

conceito de desenvolvimento, o que não afasta a possibilidade de desenvolvimento 

dependente. 

As percepções cepalinas e da dependência como análise teórica das 

especificidades latino-americanas e suas consequências ao desenvolvimento 

passam a ser um importante substrato às considerações relativas à diferenciação e 

tratamento especial e diferenciado, vez que o comércio internacional é visto também 

como um mecanismo importante nas engrenagens do desenvolvimento latino-

americano.  

Como exemplo de instrumento proposto para o alcance do objetivo de 

desenvolvimento, uma das estratégias da Cepal estava ligada à utilização da 

liberalização comercial a partir do instrumento da integração regional e negociação 

de um tratamento diferenciado à periferia, principalmente no que tange às condições 

de acesso aos mercados dos países industrializados para os produtos provenientes 

da periferia, principalmente os industriais, princípios que já eram consagrados, mas 

não aplicados pelo GATT, muito em virtude de suas configurações legais ambíguas 

e insuficientes. Nessa esteira, a integração regional permitiria liberar divisas para a 

importação de equipamentos e bens intermediários essenciais, gerando a 

possibilidade de expansão das exportações industriais mais competitivas para os 

países do centro. 

Nesse sentido: 
 
O mercado comum, permitindo uma redução de custos, poderia 
estimular algumas linhas de exportação industrial. Deve ser 
reconhecido que, até o momento, as facilidades criadas pelo 
mercado doméstico para a substituição de importações não têm lugar 
a nenhuma expansão significativa das exportações industriais para o 
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resto do mundo. Mais ainda, na medida que em muitos casos as 
políticas protecionistas, na forma de severas restrições às 
importações, e até proibições, têm sido levadas longe demais, a 
atmosfera competitiva no mercado interno tornou-se apreciavelmente 
menos intensa. O retorno às tarifas como instrumento de proteção, a 
redução das tarifas intra-regionais em alguns casos, e sua abolição 
em outros, contribuíram a restabelecer o espírito de concorrência, 
com grande benefício para a política de industrialização. Neste novo 
ambiente, o desenvolvi-mento gradual das exportações industriais 
para o resto do mundo poderia ser um dos objetivos da política 
comercial latino-americana80. 

 

Porém, as medidas propostas pela Cepal, que deveriam reverter-se em 

benefícios para a maioria dos grupos sociais existentes nos países periféricos, na 

prática, surtiram um efeito insatisfatório dentro dos próprios países periféricos, que 

nos anos de 1950 assistiram a um crescimento das desigualdades sociais. O que 

ocorreu foi que se conseguiu nesses países um crescimento econômico, e, em 

contraposição, o desejado desenvolvimento econômico foi uma desilusão, o que 

levou os teóricos da Cepal a repensarem suas posições, culminando mais tarde com 

uma teoria mais abrangente e completa, direcionada também a um entendimento 

não meramente econômico. 

Por isso, não se pode tirar os méritos da Cepal, pois foi através dela que se 

começou a pensar a periferia dentro da ordem internacional, servindo, então, de 

impulso para que, através das análises de seus críticos e colaboradores, se iniciasse 

uma discussão a respeito de novas teses que buscassem cada vez mais explicar e 

propor outras formas de modelos de desenvolvimento para os países periféricos e a 

sua inserção mais igualitária em uma ordem internacional mais justa, em 

contraposição a uma realidade hegemônica que determinava as relações 

internacionais até então. 

Como anteriormente analisado, as ideias cepalinas de Raúl Prebish e Celso 

Furtado, entre outros, denunciaram a deterioração dos termos de troca no comércio 

internacional, isto é, demonstraram que a vocação exportadora de produtos 

primários por parte dos países periféricos tinha um cunho prejudicial ao 

desenvolvimento destes, vez que os preços praticados no mercado internacional 

tendiam a baixar, enquanto os produtos com valor agregado tendiam a aumentar, 

sendo que o monopólio do desenvolvimento tecnológico historicamente concentrava-

                                                
80  CEPAL. O Mercado comum latino-americano. Santiago do Chile: Organização das Nações 

Unidas, 1959. p. 8-9. 
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se nos países centrais. O atraso consequente deste círculo dava aos países 

desenvolvidos a posição de controladores dos instrumentos de comércio 

internacional, e, mais grave que isso, a tendência à manutenção da ordem 

responsável pela perpetuação cíclica do subdesenvolvimento. 

Os teóricos da dependência, a seu tempo, concluem que o crescimento lento 

dos países periféricos era resultado de uma construção histórica de exploração e da 

ordem capitalista global, que mantinha as regiões menos desenvolvidas em um 

estado de desenvolvimento dependente, onde a riqueza dos países desenvolvidos, 

centrais, do Norte, estava ligada diretamente à perpetuação do subdesenvolvimento 

dos países periféricos do Sul. 

De todas as comissões regionais de comércio com objetivo direcionado ao 

desenvolvimento, a Cepal realizou os esforços mais importantes no que tange aos 

problemas econômicos nos países menos desenvolvidos, influenciando uma gama 

de policy makers, tendo em vista objetivos individuais dos países e a imposição de 

uma mentalidade voltada à cooperação em benefício da coletividade. 

Em parte, esta é uma consequência da combinação de um complexo conjunto 

de fatores políticos que criam um ambiente receptivo à integração, tais como a 

compatibilidade cultural, a proximidade de um passado colonial e de exploração, 

uma preocupação comum de ascender a um patamar de maior participação no 

sistema internacional frente à dominação hegemônica dos Estados Unidos e da 

Europa, semelhanças que podiam aproximar a ambição por um projeto 

integracionista, o que não afasta a existência de diferenças essenciais entre os 

países latino-americanos, os quais se desenvolveram de maneira individual e 

bastante peculiar.  

O secretariado da Cepal, a seu turno, trouxe mais atenção e realizou 

contribuições diretas para a consolidação de uma integração latino-americana, como 

bem acentuado por Albert Hirschman: 
 
A principal característica da CEPAL é que esta possui atributos não 
encontrados com freqüência na maioria das organizações 
internacionais: uma personalidade que gera confiança dos seus 
membros, um conjunto de crenças, princípios e atitudes, em suma, 
uma ideologia, que é muito influente entre os policy makers e 
intelectuais latino-americanos81.  

                                                
81  “The arresting feature of ECLA is that it possesses attributes not frequently encountered in large 

international organizations: a cohesive personality which evokes loyalty from the staff, and a set of 
distinctive beliefs, principles, and attitudes, in brief an ideology, which is highly influential among 
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O grande responsável por este direcionamento teórico foi seu secretário 

executivo Raúl Prebish. Ao contrário do que pode ser interpretado a partir de 

algumas influências marxistas do próprio Prebish, este não acreditava no fim do 

capitalismo como único instrumento possível de desenvolvimento dos países não 

desenvolvidos da América Latina.  

Nesse sentido, a visão regional foi de grande relevância na constituição da 

visão cepalina de desenvolvimento. A Cepal deu origem à perspectiva de um 

crescimento econômico regional equilibrado, partindo dos pilares da reciprocidade e 

da complementaridade para assegurar ganhos coletivos regionais sem que 

houvesse uma desproporção, atraindo a participação de todos os Estados.  

As ideias propagadas pela Cepal acabaram por encontrar respaldo na criação 

de programas preocupados com o desenvolvimento e com as relações econômicas 

desiguais entre centro e periferia, como, por exemplo, o Programa de Integração 

Econômica da América Central, a Associação Latino-americana de Livre Comércio 

(ALALC)82, e, de alguma forma, a influência na concretização da Conferência das 

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).  

É indubitável que a contribuição da Cepal foi decisiva para o reexame das 

relações políticas e econômicas entre os Estados da América Latina, apresentando, 

no mínimo, um debate teórico que levou a uma discussão sobre os pressupostos da 

integração regional e a necessidade de reciprocidade com um tratamento especial e 

diferenciado que respeitasse as especificidades estruturais regionais. Portanto, no 

caso da Cepal, a participação de economistas influentes, como Raúl Prebish e Celso 

Furtado, foi decisiva para a criação de uma perspectiva que tomou de assalto os 

governos e seus policy makers, afetando decisivamente os rumos da América Latina 

e, por que não, do comércio internacional a partir da década de 1950.  

É inegável que a Cepal contribuiu de forma decisiva para os esforços de 

integração econômica regional na América Latina e para a percepção da urgência de 

um tratamento especial e diferenciado, estabelecendo críticas e propondo limites 

                                                                                                                                                   
Latin American intellectuals and policymakers.” (GREGG, Robert W. The United Nations Regional 
Commissions and Integration in Underdeveloped Regions, International Organization. Cambridge 
University Press, v. 20, March 1966, p. 216) 

82  Criada em 1960 por Brasil, Chile, Uruguai, México, Paraguai e Peru através do Tratado de 
Montevidéu com o objetivo de constituir uma Zona de Livre-comércio, substituída em 1980 pela 
Associação Latino-americana de Integração – ALADI. 
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para o debate dos impactos da liberalização muitas vezes realizado entre países 

com diferenças claras de desenvolvimento.  

É fato que na década de 1950 as discussões sobre a problemática da 

liberalização e da integração regional estavam fadadas a um papel coadjuvante 

frente à importância atribuída à política de industrialização a partir da substituição 

das importações. Foi somente na década de 1990 que a Cepal volta a apresentar a 

integração regional como um instrumento viável ao desenvolvimento latino- 

-americano, mas de forma alguma abandonou as incursões realizadas durante o 

início dos seus trabalhos83.  

Sem dúvida, a Cepal tornou-se um ator institucional essencial neste processo, 

sendo ao mesmo tempo fonte importante de produção de conhecimento técnico em 

direção às políticas de integração latino-americana como um instrumento de 

superação dos problemas do crescimento econômico e industrialização na América 

Latina, mas sempre considerando a complexidade de estabelecer um processo de 

integração em países com as características estruturais específicas, tal qual 

ressaltado por Celso Furtado em sua obra de 1969 A Economia Latino-americana: 
 
A formação de um mercado comum regional constitui hoje em dia um 
objetivo declarado de política econômica de todos os governos latino-
americanos. Essa idéia-força, que seguramente desempe-nhará 
papel fundamental no desenvolvimento da região nos próximos 
decênios, difundiu-se rapidamente no passado recente como reflexo 
da tomada de consciência de que pequenos países isolados não 
poderão fazer face aos crescentes problemas que são colocados 
pelo subdesenvolvimento. A experiência recente já demonstrou, 
entretanto, a enorme complexidade da tarefa e a esterilidade dos 
estereótipos convencionais na abordagem do problema84. 

 

Há, porém, que se analisar o paradoxo, muitas vezes aparente, existente 

entre a promoção de uma perspectiva integracionista e o instrumento apresentado 

pela Cepal de industrialização por substituição de importações. É claro que parece 

um esforço paradoxal incentivar a liberalização regional ao mesmo tempo em que se 

propõe uma política de substituição das importações e o fortalecimento de uma 

perspectiva nacional desenvolvimentista.  

                                                
83  Ver: BRAGA, Márcio Bobik. Integração Econômica Regional na América Latina: uma interpretação 

das contribuições da CEPAL. ANPEC, JEL N76B25F15O19. 
84  FURTADO, Celso. A Economia Latino-americana. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1976. 

p. 267. 
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Atualmente parece impossível pensar um processo de integração regional 

que tenha como fundamento a necessidade de convivência com políticas de 

substituição das importações. Porém, a política de substituição das importações 

proposta pela Cepal não exclui o seu legado no âmbito da teoria da integração 

econômica regional, tal qual assevera Márcio Bobik Braga:  
 
(...) uma investigação atenta acerca dos inúmeros trabalhos 
realizados pela Comissão revela que o pensamento cepalino não é 
tão protecionista quanto parece. Além do mais, esta mesma 
investigação parece revelar que o processo de substituição de 
importações, quando inserido num contexto de integração econômica 
regional, seria um processo muito mais de transição a um objetivo 
maior: o de alcançar uma estrutura produtiva mais eficiente de forma 
a permitir um melhor posicionamento das economias latino-
americanas no comércio internacional85.  

 

Para a Cepal, a superação do subdesenvolvimento gerado a partir da 

deterioração dos termos de troca, do estrangulamento externo e do desemprego 

estrutural em estruturas econômicas primário-exportadoras historicamente 

constituídas traria consigo a necessidade de mudança estrutural das economias 

periféricas, através da difusão do progresso técnico ao conjunto da estrutura 

econômica. Portanto, a industrialização seria o instrumento essencial na emancipação 

latino-americana, imprimindo o progresso técnico e invertendo o fluxo de 

desenvolvimento que ia da periferia para o centro.  

Nesse caso, constituiu ponto central o fato de que a industrialização periférica 

teria que enfrentar dificuldades específicas, em função das marcadas assimetrias 

tecnológicas e de mercado, devido ao chamado desenvolvimento tardio dos Estados 

periféricos e o abismo entre estes e os Estados industrializados do Norte, detentores 

de tecnologia. 

Portanto, a necessidade de ampliação do desenvolvimento tecnológico reflexo 

no conjunto do tecido econômico diminuiria as assimetrias entre a divisão 

internacional do trabalho possibilitada a partir de uma lógica de comércio 

internacional. Como se pode notar, não há uma negação da importância do 

comércio internacional, mas sim uma análise realista dos seus efeitos para o 

desenvolvimento dos Estados latino-americanos. 

                                                
85  BRAGA, Márcio Bobik. Integração Econômica Regional na América Latina: uma interpretação das 

contribuições da CEPAL. ANPEC, JEL N76B25F15O19, p. 4. 



 

 

97 

No que tange à problemática da integração regional e do comércio 

internacional, a substituição das importações não deve afastar a cooperação 

tecnológica, pois, como se vê, esta assumiu um caráter também central no 

pensamento cepalino. Por isso, a política de substituição de importações deveria 

estar coadunada com a possibilidade de expansão de mercados, por mais paradoxal 

que pareça, pois o desenvolvimento tecnológico necessário viria de uma evolução 

estrutural proveniente de financiamentos governo-governo, e também de uma 

cooperação tecnológica e comercial entre países periféricos que pudesse gerar um 

crescimento regional integrado. Por isso, a harmonização de políticas econômicas 

nacionais de substituição das importações deveria estar ligada ao objetivo comum 

dos países periféricos de expansão de mercados, sendo que para isso não poderia 

haver uma política coletiva e radical de substituição das importações, pois tal 

convergência de políticas protecionistas levaria a um processo estanque nos moldes 

da busca pela acumulação de metais preciosos semelhante a época do 

mercantilismo.  

Assim, no entendimento da Cepal, verifica-se haver considerações mais 

ligadas à abertura do que propriamente ao protecionismo de mercado, onde a 

expansão dos mercados traria consigo a absorção de tecnologias capital-intensivas, 

as quais demandam uma produção em grande escala, ou seja, um mercado 

consumidor amplo. A formação de um bloco econômico na região seria considerada 

como condição necessária a uma industrialização mais eficiente, na medida em que 

a intensificação do intercâmbio comercial poderia forçar o aparecimento de 

organizações industriais mais eficientes, processo este construído a partir do 

aproveitamento de economias de escalas na produção, viabilizadas pela ampliação 

dos mercados e pelas vantagens da especialização. 

Nessa mesma esteira, Márcio Bobik Braga86 colaciona importante avaliação 

da própria Cepal, que assume este caráter liberal tendo em vista a integração 

regional, notadamente assumindo um caráter de especialização e de vantagens 

comparativas em razão da realidade do comércio internacional aberto:  
 
(...) em vez de procurar implantar toda a sorte de indústrias 
substitutivas, cada país poderá especializar-se naquelas que julgar 
mais convenientes, de acordo com seus próprios recursos naturais, 

                                                
86  BRAGA, Márcio Bobik. Integração Econômica Regional na América Latina: uma interpretação das 

contribuições da CEPAL. ANPEC, JEL N76B25F15O19, p. 5. 
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com as aptidões de sua população e com as possibilidades de seu 
próprio mercado; e recorrerá a importações provenientes dos demais 
países latino-americanos para satisfazer outras necessidades de 
produtos industrializados que não tenham podido ser atendidas por 
importações do resto do mundo87.  

 

Os trabalhos da Cepal iniciados na década de 1950 colocavam, na divisão 

internacional do trabalho e na problemática da difusão de tecnologia, instrumentos 

criadores de assimetrias intransponíveis e mecanismos de perpetuação do 

subdesenvolvimento ou do desenvolvimento tardio. Alguns aspectos foram 

realmente negligenciados pela teoria cepalina, mas deve-se também considerar a 

contribuição desta para a intensificação de ideias integracionistas em busca de uma 

harmonização das necessidades desenvolvimentistas nacionais e da abertura 

regulamentada do comércio internacional no pós-Segunda Guerra Mundial.  

Portanto, pode-se chegar à conclusão de que existe a possibilidade de 

convergência das políticas de industrialização por meio da substituição das 

importações e a utilização de mecanismos de comércio internacional, ou seja, a 

substituição das importações, para os cepalinos, não deve excluir a prática do 

comércio internacional, mas sim deve dar a este um caráter mais justo, tendo em 

vista as condições estruturais dos envolvidos no processo.  

Mas é inegável que, nas décadas de 1950 e 1960, a ênfase impressa pela 

Cepal estava logicamente em uma perspectiva nacional desenvolvimentista de 

substituição das importações, mais do que na promoção da integração regional, o 

que não eliminou a influência desta na construção de modelos econômicos 

fundamentados na cooperação estatal em matéria de comércio internacional.  

É importante ressaltar que, quando do momento de maior efervescência das 

ideias cepalinas, o objetivo maior repousava em analisar os custos econômicos e 

sociais de programas desenvolvimentistas, e assim formular políticas capazes de 

dirimir os impactos socioeconômicos frente à demanda internacional do pós-guerra. 

Com isso, imprimiu-se uma perspectiva de racionalização do processo de proteção e 

expansão industrial, o que, por sua vez, ia ao encontro aos objetivos preconizados 

pelo GATT, de ampliar os níveis de comércio regional e internacional, sendo que as 

teorias cepalinas seguidas das considerações dependentistas adicionaram a este 

                                                
87  PREBISH, Raúl. Significación del mercado común en el desarollo económico de América Latina. 

Santiago, Chile: CEPAL, 1959. p. 362. 
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novo sistema regulamentar de comércio internacional a necessidade de uma análise 

caso a caso, que verificasse as peculiaridades dos países latino-americanos e da 

inserção destes no processo de expansão do capitalismo, independentemente da 

alteração da perspectiva de substituição das importações para uma visão mais 

voltada ao acesso aos mercados externos a partir da promoção das exportações.  

Consequentemente, a Cepal acabou formulando duas direções que poderiam 

ser seguidas: a integração regional fundamentada no equilíbrio entre os princípios 

da reciprocidade e do tratamento diferenciado por parte dos Estados-membros, com 

o objetivo de tornar mais eficientes as novas indústrias, diminuindo a possibilidade 

de protecionismo, criando uma competitividade regional que pudesse trazer mais 

possibilidades de desenvolvimento competitivo através das exportações e 

cooperação entre os Estados latino-americanos; e a negociação de melhores 

condições de acesso aos mercados dos países industrializados para os produtos 

agrícolas e industriais da periferia, ou seja, a consagração do princípio do tratamento 

especial diferenciado aos países menos desenvolvidos, ou seja, uma exceção à não 

discriminação e à reciprocidade. 

Em suma, a integração regional aparece como uma estratégia não tão 

paradoxal e passível de combinar, ainda que de forma limitada, a necessidade de 

estabelecer políticas de substituição de importações com os ganhos associados à 

abertura regulamentada do comércio internacional. Mas o mais importante é a 

tentativa de utilização dos mecanismos cepalinos de substituição das importações 

com a necessidade de expansão das exportações, o que acaba gerando uma nova 

perspectiva sobre como administrar as diferenças dentro do sistema multilateral de 

comércio.  

Com a abertura regulada e racional do mercado, os países poderiam obter 

ganhos de produtividade que tornassem possível a expansão das exportações 

industriais para os países centrais, utilizando assim o comércio internacional como 

um instrumento a favor do desenvolvimento e não como mecanismo de perpetuação 

das assimetrias entre centro e periferia.  

A perspectiva e tentativa integracionista consolidou-se com a proposta da 

ALALC em 1960 e da ALADI88 em 1980, mas ambos projetos desenvolveram-se 

                                                
88  Como substituta da ALALC, a ALADI foi criada em 12 de agosto de 1980 pelo Tratado de 

Montevidéu com o objetivo de criar um mercado comum latino-americano mediante a concessão 
de preferências tarifárias e acordos regionais e de alcance parcial. 
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muito pouco devido a vários fatores conjunturais vividos pelos países latino-

americanos durante as décadas de 1970 e 1980, como, por exemplo, as crises do 

petróleo, da dívida, as instabilidades políticas e a inflação galopante em grande 

parte dos Estados, desviando o foco da integração regional para as dificuldades 

políticas e econômicas enfrentadas na América Latina nessas duas décadas, 

diminuindo até mesmo a influência das ideias da Cepal durante este período.  

A partir da segunda metade da década de 1980, a integração volta à cena 

com as discussões que maistarde culminariam com a criação do Mercosul, trazendo 

novamente à baila a problemática da integração regional, e com isso as discussões 

visando entender as condicionantes macroeconômicas que podem afetar o processo 

de integração regional, tudo isso devido à experiência adquirida nas décadas 

anteriores e à identificação dos problemas crônicos enfrentados pelos Estados 

latino-americanos, problemas esses que afetavam diretamente os anseios 

integracionistas na região. Assim, a Cepal passa a intensificar seus estudos 

referentes à cooperação macroeconômica entre os Estados e aos efeitos desta para 

o desenvolvimento regional.  

Na década de 1990, superadas algumas instabilidades políticas e econômicas 

de diversos Estados latino-americanos, a Cepal volta a sua percepção ao 

entendimento das causas do esgotamento das políticas de substituição das 

importações, e passa a vislumbrar a necessidade da inserção competitiva dos 

países latino-americanos em um novo sistema de comércio internacional dinâmico, 

global e interdependente, a partir da adaptação latino-americana à realidade do 

“regionalismo aberto”89 e da utilização deste como instrumento de desenvolvimento, 

onde o comércio internacional passa a objetivar relações comerciais internacionais 

justas e transparentes para inserir a América Latina e o Caribe em um sistema 

isonômico, mas que considere as peculiaridades de desenvolvimento de cada 

Estado, fortalecendo-os e dotando-os de um maior poder negociador frente aos 

países desenvolvidos.  

 

                                                
89  Termo adotado a partir do texto de Gert Rosenthal em documento oficial da Cepal do ano de 

1994, intitulado Regionalismo Aberto, o qual apresenta a integração regional como instrumento 
que pode possibilitar a inserção dos países da CEPAL em um sistema econômico internacional 
mais aberto e transparente a partir da eliminação de barreiras ao comércio de produtos e 
serviços. 
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4  TRATAMENTO ESPECIAL E DIFERENCIADO NO COMÉRCIO 

INTERNACIONAL 
 

A discussão sobre a necessidade de um tratamento especial e diferenciado a 

países com graus de desenvolvimentos diversos no sistema internacional sempre teve 

grande relevância no comércio internacional. Por sua vez, a construção do seu 

conceito e o entendimento dos impactos da sua criação no desenvolvimento dos 

países têm ocupado um espaço importante na definição de características do 

sistema multilateral de comércio internacional.  

A conclusão de que um conjunto de normas multilaterais uniformes que 

criasse obrigações idênticas a todos os participantes do sistema multilateral de 

comércio não poderia servir ao melhor interesse de todas as partes foi alcançada há 

muito tempo, porém o debate persiste.  

O debate atual sobre o princípio do tratamento especial e diferenciado 

ocasionalmente dá a impressão de que alguns governos insistem em voltar a esta 

discussão ultrapassada sobre a isonomia no comércio internacional. Tal discussão 

deve ser entendida como ultrapassada quando não se propõe a flexibilizar este 

conceito de igualdade, porém deve ser considerada sua atualidade frente a uma 

nova percepção da isonomia a partir de uma perspectiva não absoluta, quiçá, 

imutável.  

O princípio da igualdade deve ser reavaliado, reestruturado, levando em 

consideração as peculiaridades e diferenças econômicas, históricas, sociais, 

culturais, entre outras. A grande questão que se impõe é de como enquadrar estas 

diferenças em um arcabouço normativo multilateral com o objetivo de promoção do 

desenvolvimento. Esta questão sim pode gerar certa frustração, quando se parte da 

premissa de que os países mais desenvolvidos no sistema multilateral de comércio 

são indiferentes quanto às reais necessidades dos países em desenvolvimento, 

mesmo sabendo que elas existem. Por outro lado, um dos principais motivos de tal 

frustração talvez não deva ser imputado à indiferença, mas como sendo resultado da 

ausência de habilidade para empenhar um debate e empreender uma análise em 

um nível de detalhamento e especificidade que são indispensáveis para um 

resultado satisfatório. 
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A OMC é uma organização internacional formada por 15390 governos com um 

amplo e diferenciado número de prioridades incidentes sobre economias com 

características essencialmente divergentes. O mais importante nesse momento vem 

a ser o enquadramento da questão de como estas diferenças devem ser 

administradas dentro deste sistema em busca de um interesse comum, tendo em 

consideração a centralidade do debate que é o desenvolvimento no sistema 

multilateral de comércio.  

De forma mais específica, um melhor entendimento de como definir o 

tratamento especial e diferenciado, e como administrar a questão de quais membros 

devem ter acesso a este tratamento parece ser uma condição indispensável para a 

evolução do debate, e conclusões benéficas ao desenvolvimento.  

 
 

4.1  Histórico do tratamento especial e diferenciado 
 

Para a introdução ao debate sobre a definição do que é o tratamento especial 

e diferenciado como dispositivo criado não em função dos países em desenvolvimento 

inseridos no sistema de comércio multilateral, mas como instrumento de promoção 

de um sistema multilateral mais justo e informado pela necessidade de 

desenvolvimento, deve-se primeiramente remontar às noções adotadas nas 

discussões que cercaram o tratamento especial e diferenciado nas negociações 

referentes ao sistema multilateral de regulamentação do comércio internacional.  

Nesse sentido, de acordo com Alexander Keck e Patrick Low, pode-se 

estruturar a evolução do conceito em quatro fases. A primeira consiste na criação do 

Acordo Geral de Tarifas e Comércio em 1948 e a sua evolução até o início da 

Rodada Tóquio, que ocorreu em 1973. A segunda fase refere-se à própria Rodada 

Tóquio, que ocorreu no período compreendido entre 1973 e 1979. A terceira, seria 

considerada do final da Rodada Tóquio até o início da Rodada Uruguai (1979-1995), 

e a quarta e última fase, do final da Rodada Uruguai até o presente91. 

Os princípios basilares do comércio internacional sempre consagraram, sob o 

princípio “guarda-chuva” da não discriminação, a cláusula da nação mais favorecida 

                                                
90  Atualizado até 10 de junho de 2009. 
91  KECK, Alexander; LOW, Patrick. Special and Differential Treatment in the WTO: Why, When and 

How? In: EVENETT, Simon J.; HOEKMAN, Bernard M. Economic Development and Multilateral 
Trade Cooperation. Washington DC: World Bank and Palgrave Macmillan, 2005. p. 148.  
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e o tratamento nacional, a partir de uma necessidade instrumental de reciprocidade, 

como mecanismos indispensáveis à liberdade no comércio. Indispensáveis sim, mas 

não imutáveis, ao menos frente a algumas abordagens sobre a problemática do 

desenvolvimento que considerem os mecanismos do livre-comércio.  

Conforme anteriormente verificado, a expansão do capitalismo e o dinamismo 

imposto pelo comércio internacional trouxeram à tona fraturas na distribuição dos 

ganhos entre os atores do processo, onde muitas vezes o respeito a princípios 

internacionais rígidos e bem delimitados poderia significar a perpetuação de uma 

situação que se buscava superar, qual seja, a situação de pobreza e 

subdesenvolvimento, fato este que acabou se tornando cada vez mais visível, 

principalmente após a alteração na lógica comercial internacional do pós-guerra.  

O GATT 47 dá o indicativo de um tratamento diferenciado, quando, em seu 

artigo XVIII, permite aos países em desenvolvimento, signatários do acordo, 

protegerem suas importações e usarem a política doméstica para desenvolver 

setores em particular, o que em 1955 acabou sendo reforçado. Ainda, os países 

poderiam continuar oferecendo acesso especial a países com laços coloniais ou 

outros países associados, como estabelecido nos anexos do acordo. 
 
Artigo XVIII – Ajustes relativos ao Desenvolvimento Econômico:  
1. As Partes Contratantes reconhecem que, no caso de certos ramos 
de atividade industrial e agrícola, pode ser necessário, para facilitar o 
seu estabelecimento, desenvolvimento ou reconstrução, fazer apelo 
a um auxílio especial do Estado e que, em certas circunstâncias, a 
concessão desse auxílio sob a forma de medidas de proteção é 
justificável.  
(...) 
6. Toda Parte Contratante poderá manter uma medida não 
discriminatória, incompatível com outras disposições do presente 
acordo, vigorante em 1º de setembro de 1947 e que haja sido 
adotada com o objetivo de criar, desenvolver ou reconstruir 
determinados ramos da indústria e da agricultura, com a condição de 
que tal Parte Contratante haja comunicado às demais, o mais tardar 
até 10 de outubro de 1947, a lista dos produtos aos quais continuará 
aplicando a medida existente, e a natureza e o fim dessa medida. 

 

Além deste pequeno indicativo de um tratamento especial e diferenciado no 

GATT 47, tem-se que esta fase embrionária foi dominada pelo debate de acesso a 

mercados, em particular no que se refere às condições de acesso das exportações 

dos países em desenvolvimento nos mercados dos países desenvolvidos. 
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Os teóricos da Cepal, e mais tarde da teoria da dependência, a partir da sua 

percepção particular do capitalismo e do comércio internacional, estabeleceram 

fundamentos doutrinários que culminaram em uma teoria voltada a explicar as bases 

e as consequências da característica primário-exportadora que levava à 

deterioração dos termos de troca, ao subdesenvolvimento crônico e ao 

desenvolvimento tardio historicamente constituído. A contribuição teórica cepalina 

impulsionou a discussão acerca da manutenção rígida de um arcabouço jurídico 

fundado em princípios e cláusulas como a não discriminação, a reciprocidade, a 

cláusula da nação mais favorecida e o tratamento nacional, tendo em vista a 

condução do capitalismo imposta pelas estruturas do pós-Segunda Guerra Mundial.  

A Cepal com suas ideias de substituição das importações, deterioração de 

termos de troca e da integração regional como instrumento de desenvolvimento para 

Estados com níveis de desenvolvimento diferenciados, lança um desafio, qual seja, 

a reestruturação de alguns princípios do comércio internacional com o objetivo de 

compatibilizar as diferenças estruturais e históricas dos Estados do Sul 

subdesenvolvidos em relação à competitividade dos Estados desenvolvidos do 

Norte, visando possibilitar o crescimento de ambos em uma relação justa e 

transparente de comércio internacional. 

O Relatório Haberler de 1958, conhecido como “Haberler Report” em 

homenagem ao Professor Gottfried Haberler, o qual presidia o painel de economistas 

indicados para discutir a problemática das exportações e deterioração dos termos de 

troca no comércio internacional, é também considerado como ponto de partida para 

o trabalho do GATT em relação à problemática do desenvolvimento, mesmo que de 

forma geral. O Relatório Haberler confirmou as discussões prévias, afirmando que 

os ganhos com exportações nos países em desenvolvimento eram insuficientes para 

alcançar as necessidades de desenvolvimento. O relatório focou primeiramente nas 

barreiras impostas pelos países desenvolvidos como uma parte significante do 

problema, embora também tenha criticado as barreiras ao comércio de alguns 

países em desenvolvimento. 

Baseadas no relatório, as partes contratantes do GATT, na sua 13ª Sessão 

Ministerial, estabeleceram três comitês, para desenvolverem um programa direcionado 

à expansão do comércio internacional. O Comitê I foi criado para determinar as 

metas de futuras negociações tarifárias; o Comitê II, para rever as políticas agrícolas 
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dos governos-parte do GATT; e o Comitê III tinha como objetivo identificar questões 

relativas aos problemas enfrentados pelos países em desenvolvimento.  

Deve ser ressaltado que o Comitê III definiu como um dos problemas centrais 

aos países em desenvolvimento naquele momento as barreiras às exportações 

mantidas pelos países desenvolvidos, o que levou à consecução de um plano de 

ação redigido em 1963, quando foi proposto o congelamento de todas as barreiras 

comerciais impostas pelos países desenvolvidos nos produtos de interesse dos 

países em desenvolvimento e a remoção de todos os gravames dos produtos 

tropicais e outros produtos primários, plano este que acabou sendo incorporado aos 

debates realizados na Rodada Kennedy, que teve início em 1964.  

A partir de 1964, inicia-se uma fase de grande relevância para a problemática 

do desenvolvimento e a discussão acerca de um tratamento especial e diferenciado 

com o nascimento da UNCTAD (Comissão da Organização das Nações Unidas para 

o Comércio e Desenvolvimento). A UNCTAD – baseada nas premissas cepalinas 

impulsionadas pelas ideias do economista argentino Raúl Prebisch, no número 

crescente de Estados recém-independentes com a descolonização na África, Caribe 

e Ásia, no novo equilíbrio do poder trazido pela Guerra Fria, e no sucesso dos 

países em desenvolvimento em colocar os seus problemas no centro das discussões 

do GATT – pressionou e influenciou a criação da Parte IV do GATT em 1965.  

A UNCTAD (1964), por sua vez, acabou representando a concretização da 

crítica aos princípios da reciprocidade e da igualdade absoluta que açambarcavam o 

comércio internacional até então, com bem ressalta Paulo Roberto de Almeida:  
 
Para compensar esse desequilíbrio estrutural, desde muito cedo – 
particularmente a partir dos trabalhos de Raúl Prebish sobre o 
intercâmbio desigual, no final dos anos 40 – se pensou em introduzir 
o princípio da não-reciprocidade no GATT, o que não foi, contudo, 
muito fácil. Foi preciso aguardar a realização, em 1964, da 
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvi-mento 
(UNCTAD), para que a prática do tratamento discriminatório, “a favor” 
dos países em desenvolvimento, fosse estabelecida como regra 
válida no comércio internacional e, como tal, fosse ratificada em 
seguida – embora não como princípio base – pelo GATT. A agenda 
negociadora internacional aproximava-se, pela primeira vez, dos 
interesses dos países em desenvolvimento, introduzindo de maneira 
embrionária os conceitos de tratamento especial e mais favorável 
que iriam frutificar alguns anos depois92.  

                                                
92  ALMEIDA, Paulo Roberto. OCDE, UNCTAD e OMC: uma perspectiva comparada sobre a 

macroestrutura política das relações econômicas internacionais. In: CASELLA, Paulo Borba; 
MERCADANTE, Araminta de Azevedo (Coords.). Guerra Comercial ou Integração Mundial pelo 
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A UNCTAD tanto pressionou que acabou por concretizar a inserção da Parte 

IV do Acordo Geral de Tarifas e Comércio em 1965, que passou a dar uma 

perspectiva conforme idealizado pelos teóricos cepalinos liderados por Raúl Prebish, 

culminando, ainda, em 1968, com a criação do Sistema Geral de Preferências 

(SGP)93. 

Esta perspectiva da UNCTAD pode ser facilmente visualizada a partir de seus 

documentos oficiais, que sempre ressaltam a necessidade de utilização do comércio 

internacional como instrumento de redução das desigualdades entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. 
 
O comércio internacional é reconhecido como um importante motor 
de crescimento na economia mundial e globalização. O desafio-
chave é maximizar o potencial do comércio de bens, serviços e 
commodities para os países em desenvolvimento, de modo a torná-
los capazes de alcançar o crescimento sustentável, o 
desenvolvimento e a redução da pobreza. A receita previsível e 
crescente do comércio pode atenuar substancialmente os 
constrangimentos de câmbio de moeda estrangeira enfrentados 
pelos países em desenvolvimento, reduzir a dependência à ajuda 
estrangeira, e aliviar o fardo da dívida externa. Um desempenho 
melhor no comércio pode contribuir para elevar os níveis de 
investimentos externos e estrangeiros, fortalecer e diversificar a base 
econômica e acentuar a eficiência na alocação de recursos, por meio 
de uma maior competição. O comércio pode proporcionar um ímpeto 
importante para o fortalecimento da base científica e tecnológica do 
país e promover inovações, as quais estão entre os determinantes 
principais de um conteúdo local maior, intensificando as atividades de 
valor agregado doméstico e melhorando o retorno sobre os fatores 
de produção (...). 
Aumentar os ganhos gerados pelo comércio para os países em 
desenvolvimento é do interesse dos países desenvolvidos, 
considerando que o crescimento potencial da demanda interna em 
alguns países desenvolvidos provavelmente cederá no futuro, 
refletindo tendências demográficas de longo prazo e o alto grau de 
saturação do consumo (...)94.  

                                                                                                                                                   
Comércio?: a OMC e o Brasil. São Paulo: LTr, 1998. p. 159.  

93  O Sistema Geral de Preferências (SGP) foi idealizado no âmbito da UNCTAD - Conferência das 
Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento com o objetivo de permitir que mercadorias 
de países em desenvolvimento pudessem ter um acesso privilegiado aos mercados dos países 
desenvolvidos, em bases não recíprocas, superando-se, dessa forma, o problema da deterioração 
dos termos de troca e facilitando o avanço dos países beneficiados nas etapas no processo de 
desenvolvimento. Por meio do SGP, certos produtos, originários e procedentes de países 
beneficiários em desenvolvimento e de menor desenvolvimento recebem tratamento tarifário 
preferencial (redução da tarifa alfandegária) nos mercados dos países outorgantes desse 
programa. 

94  UNCTAD. Assegurando Ganhos de Desenvolvimento a partir do sistema comercial internacional e 
das negociações de comércio. Nota de informação pelo secretariado da UNCTAD. Décima 
primeira sessão. TD/397, 4 de maio de 2004, p. 2. 
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Frente às crescentes exigências dos países em desenvolvimento, muito 

devido ao nascimento da UNCTAD que acabou por criar um clima de “concertação” 

entre os países menos desenvolvidos, alcança-se a cristalização de forma 

embrionária das demandas de tratamento especial diferenciado no sistema 

multilateral de comércio.  

A parte IV do GATT, intitulada “Comércio e Desenvolvimento”, dá uma nova 

visibilidade à problemática dos países menos desenvolvidos, criando instrumentos 

jurídicos que abordam de frente a não discriminação e a reciprocidade, 

considerando o acesso dos países em desenvolvimento aos mercados dos Estados 

desenvolvidos e levando em conta o comércio internacional como instrumental de 

desenvolvimento a partir do tratamento especial e diferenciado95. 

É importante ressaltar a influência das ideias cepalinas no concernente ao 

tratamento diferenciado e à elaboração do princípio da não reciprocidade aos 

Estados em desenvolvimento, como pode ser verificado a partir do texto 

estabelecido no próprio GATT em sua parte IV: “as partes contratantes 

desenvolvidas não esperam reciprocidade pelos compromissos assumidos por estas 

em negociações comerciais para reduzir ou remover tarifas e outras barreiras em 

relação aos países menos desenvolvidos”96. 

O princípio da não reciprocidade, juntamente com as exceções especiais às 

políticas de substituição de importações, são geralmente referidos como “tratamento 

especial e diferenciado aos países em desenvolvimento”. Esta perspectiva, portanto, 

concretiza as buscas por uma coordenação entre a necessidade de coexistência das 

políticas de substituição de importações, pela urgência da proteção de alguns 

setores dos mercados dos países em desenvolvimento e pela abertura do comércio 

internacional, criando um mecanismo extraordinário em relação ao inicialmente 

apresentado pelo GATT em 1947, principalmente quando excepciona o princípio 

basilar da não discriminação.  

A Parte IV do GATT, por mais genérica e insuficiente que tenha sido, foi um 

avanço considerável no debate, pois consistiu no delineamento de três artigos sobre 

comércio e desenvolvimento, o que àquele tempo deve ser considerado como um 

                                                
95  GATT, Parte IV, Artigo XXXVI, 1(b): “The export earnings of the less-developed contracting parties 

can play a vital part in their economic development…”. 
96  GATT, Parte IV, Artigo XXXVI, 8: “the developed contracting parties do not expect reciprocity for 

commitments made by them in trade negotiations to reduce or remove tarrifs and other barriers to 
the trade of less-developed countries...”. GATT, Parte IV, Artigo XXXVI, 8. 
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avanço significativo. Designada para promover o desenvolvimento e os interesses 

dos países em desenvolvimento no comércio internacional, a Parte IV do GATT, 

porém, nunca passou de um conjunto de acordos de boas intenções, os quais não 

galgaram a efetividade necessária a um tratamento especial e diferenciado dentro 

do grande quadro do comércio e desenvolvimento, o que acabou gerando 

insatisfação entre muitos países em desenvolvimento.  

Mas não se deve subtrair todos os méritos da Parte IV do GATT, pois uma 

característica muito particular e importante foi a afirmação do princípio da não 

reciprocidade, estabelecida no artigo XXXVI – 897, que pode ser considerado com 

um marco essencial para o futuro do tratamento especial e diferenciado. 

A não reciprocidade deve ser considerada como um conceito bastante 

abrangente, que nunca passou de uma consideração genérica, e pode ser 

interpretada como um compromisso de que no curso das negociações do GATT os 

países em desenvolvimento não deveriam contribuir de forma inconsistente com o 

seu desenvolvimento individual e necessidades comerciais e financeiras. 

Um grande exemplo instrumental da não reciprocidade encontra-se na 

sistemática adotada a partir da criação do Sistema Geral de Preferências (SGP), um 

modelo que reacende as ideias cepalinas quanto à não reciprocidade e ao 

tratamento especial e diferenciado aos países em desenvolvimento. 

Embora não exista uma expressa obrigação legal na Parte IV do GATT, este 

abre a possibilidade da concessão de tratamento não recíproco a partir de sistemas 

externos ao sistema do GATT, os quais acabaram sendo vislumbrados a partir da 

criação do SGP (Sistema Geral de Preferências) e também da celebração da 

Convenção de Lomé98. 

O Sistema Geral de Preferências, iniciado sob os auspícios da UNCTAD em 

1968, corrobora a concretização do princípio da não reciprocidade da Parte IV do 

GATT, estabelecendo preferências nos Estados desenvolvidos de produtos 

provenientes e originários de Estados em desenvolvimento, efetivando a criação de 

                                                
97  “Artigo XXXVI, 8. As Partes Contratantes Desenvolvidas não esperam reciprocidade pelos 

compromissos tomados por elas nas negociações comerciais quanto à redução ou remoção dos 
direitos aduaneiros e de outros obstáculos ao comércio das Partes Contratantes Menos 
Desenvolvidas”. 

98  Uma série de convenções assinadas por países ACP em Lomé (I, II, III e IV), todas com o 
objetivos de gerar uma coordenação comercial, garantido a liberdade de acesso ao mercado 
comunitário de quase todos os produtos dos países ACP, assegurando estabilidade de receitas 
de exportação para 36 produtos-base. 
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uma exceção à Cláusula da Nação Mais Favorecida (Artigo I, GATT) quando da 

concessão de preferências não recíprocas por Estados desenvolvidos aos Estados 

em desenvolvimento. Tal efetivação não possui qualquer relação formal, entretanto, 

estão diretamente ligadas por uma tendência inaugurada pelos debates cepalinos. 

Em 1971, o GATT autorizou preferências como uma exceção à Cláusula da 

Nação Mais Favorecida (NMF) através de uma “waiver”. Estas preferências foram 

justificadas como necessárias ao aumento do acesso a mercados, que seriam mais 

tarde uma das tônicas das discussões da Rodada Tóquio, e também vistas como a 

continuidade das preferências advindas de relações coloniais99, como previsto em 

1947. Tais preferências foram implementadas por países desenvolvidos isolados, e 

não a partir de uma redução tarifária geral.  

Em um segundo momento, com a Rodada Tóquio (1973-1979), a perspectiva 

do debate é sensivelmente alterada, e o entendimento de que o desenvolvimento 

poderia ser criado a partir de uma noção doméstica de substituição das importações 

perde força; a discussão começa a ser direcionada à necessidade de políticas 

orientadas ao estímulo das exportações, ou seja, a proteção doméstica a partir de 

barreiras aos produtos importados perde força para uma noção de que o 

desenvolvimento ocorre com uma ampliação de mercado a partir do acesso ao 

mercado internacional, o que coloca no centro das discussões questões como 

subsídios às exportações e acesso a mercados.  

É importante frisar que a substituição das importações passa a não ser a 

melhor alternativa, desde que vislumbram-se suas limitações tendo em consideração o 

fracasso de algumas políticas direcionadas por esta perspectiva, sendo uma das 

principais consequências os efeitos distorcivos que a substituição das importações 

causam às relações comerciais multilaterais. Essa mudança de postura frente ao 

comércio internacional e ao desenvolvimento implicou uma maior abertura à 

competição das importações, assim como à remoção de políticas preconceituosas 

em relação às exportações. 

Por sua vez, a Parte IV do GATT, mesmo que de forma tímida, cobria a 

possibilidade de mudança na trajetória do debate para uma questão mais centrada 

nas próprias políticas de desenvolvimento dos países em desenvolvimento, assim 

como no acesso a mercados de suas exportações. Dessa forma, não distante do 

                                                
99  Documento Oficial WTO. Sub-group D of the Committee on the Rome Treaty. W12/41 – 1957. 

Disponível em: <http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/91860405.pdf>. 
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que podia ser vislumbrado a partir da Parte IV do GATT, a Rodada Tóquio acabou 

marcada por uma forte ênfase em medidas não tarifárias de comércio, fato este que 

distingue a segunda fase da primeira.  

Durante a Rodada Tóquio, os países em desenvolvimento limitaram-se a 

defender interesses que pudessem ser afetados com os acordos sobre medidas não 

tarifárias e que viessem impor limitações a suas políticas domésticas ligadas às suas 

necessidades imediatas de desenvolvimento, tal como as reformas administrativas e 

fiscais. Esta preocupação dos países em desenvolvimento conjuntamente com a 

importância dada ao tema da não reciprocidade nas negociações de acesso a 

mercados levou a três importantes resultados para os países em desenvolvimento e 

para a consolidação do debate sobre tratamento especial e diferenciado:  

 

a)  o estabelecimento pelos países em desenvolvimento de compromissos de 

acesso a mercados bastante limitados;  

b)  a adoção de uma prática de codificação com respeito aos novos acordos 

de medidas não tarifárias, significando que os acordos seriam aplicados 

somente aos signatários; 

c)  a imposição de um novo modelo para definir e codificar direitos essenciais e 

obrigações dos países em desenvolvimento subordinados ao GATT.  

 

Em 1979, logo após a Rodada Tóquio, a Cláusula de Habilitação foi 

adotada100 para permitir preferências somente a países em desenvolvimento, 

incluindo posteriores flexibilizações na aplicação de regras multilaterais, como, por 

exemplo, no caso de tratamento diferenciado e mais favorável em relação às 

provisões do GATT, concernentes a medidas não tarifárias, acordos regionais de 

comércio entre países em desenvolvimento, e a criação de um tratamento especial e 

mais favorável para países menos desenvolvidos101. Assim, a Cláusula de 

Habilitação cria o lastro jurídico necessário para o fortalecimento de um sistema de 

preferências, tal qual o Sistema Geral de Preferências (SGP), além do que passa a 

lastrar também medidas de tratamento especial e diferenciado sob o GATT, acordos 

                                                
100  É essencial salientar que a Cláusula de Habilitação foi criada a partir de uma decisão e não por 

uma emenda. Decisão de 28 de novembro de 1979 (L/4903). Ver: Cláusula de Habilitação, item 
4.4 desta tese.  

101  Esse é o primeiro momento em que, de forma taxativa, se faz uma diferenciação entre países em 
desenvolvimento e países menos desenvolvidos nas normas multilaterais de comércio do GATT. 
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regionais e globais de preferências entre países em desenvolvimento e um 

tratamento especial para países com menor grau de desenvolvimento.  

Ainda, a cláusula de habilitação reafirmou o princípio da não reciprocidade, 

primeiramente delineada na Parte IV do GATT, estabelecendo de forma clara que os 

países em desenvolvimento respeitariam a sua capacidade de contribuir e negociar 

compromissos, tendo em vista aqueles acordos que visassem aumentar o 

progressivo desenvolvimento das suas economias e melhoria da sua posição 

comercial. 

Para o debate atual sobre tratamento especial e diferenciado, é de importância 

fundamental salientar que a Cláusula de Habilitação pode ser considerada, também, 

como o início de uma noção de “graduação”, noção esta que estabeleceu as bases 

do debate de como mensurar e graduar o desenvolvimento dos países no sentido do 

acesso a um tratamento especial e diferenciado frente às normas multilaterais de 

comércio internacional.  

O debate pós-Rodada Tóquio foi cercado por percepções diferentes sobre os 

impactos da Rodada para as futuras negociações de comércio internacional, assim 

como para a assimilação da posição dos países em desenvolvimento em relação ao 

sistema multilateral de comércio. Porém, os assuntos levantados com a Rodada 

passaram a ser centrais na agenda do tema comércio e desenvolvimento, 

principalmente no que diz respeito aos impactos positivos e negativos da flexibilização 

das normas alcançada pela Rodada Tóquio, as necessidades individuais de 

desenvolvimento dos países membros do GATT, o apoio do GATT aos países em 

desenvolvimento na formulação de melhores políticas de comércio e o poder de 

barganha dos países em desenvolvimento nas negociações multilaterais.  

É certo que os debates pós-Rodada Tóquio continuaram simplificando demais 

a realidade, assim como durante a Rodada, pois falharam em delinear adequadamente 

as diferenças existentes entre os países em desenvolvimento dentro do sistema, vez 

que estes possuíam diferentes necessidades de desenvolvimento, portanto diferentes 

políticas e objetivos de negociação.  

A terceira fase na evolução do tratamento especial e diferenciado é marcada 

pelas negociações da Rodada Uruguai, a qual é caracterizada por uma nova 

alteração na direção no debate, muito devido a um crescimento rápido e a uma 

grande diversificação nas economias de alguns países em desenvolvimento, 

particularmente na Ásia, e em algum grau na América Latina, o que deu a estes 
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novas condições de participação no sistema multilateral de comércio, mudando a 

direção dos seus interesses nas negociações internacionais.  

Porém, mesmo com uma significativa diversificação das economias dos 

países em desenvolvimento, estes se sentiram em desvantagens pouco antes de 

entrarem nas negociações da Rodada Uruguai, pois muitos países, devido à 

alteração da perspectiva de substituição das importações para uma atuação mais 

direcionada ao incentivo as exportações, haviam reduzido barreiras às importações 

antes do início da Rodada sem ao menos usar a retirada dessas proteções como 

instrumento de negociações e barganha em relação a compromissos de outros 

países, como é o caso dos desenvolvidos que começaram a ter mais acesso aos 

mercados dos países em desenvolvimento.  

Assim, um senso de que o próprio sistema necessitava de alterações 

começou a surgir. Nesse momento, o sistema multilateral de comércio enfrentava o 

desafio do crescente uso de obstáculos voluntários às exportações como medidas 

contingenciais de proteção, ao mesmo tempo em o regionalismo surgia na cena das 

políticas de comércio internacional de uma forma mais significativa.  

Os países em desenvolvimento e desenvolvidos começam nesse momento a 

travar batalhas na regulamentação mais específica de algumas áreas, como foi o 

caso da agricultura e têxteis/vestuário. Também os governos de alguns países 

desenvolvidos desejaram ver o sistema de comércio internacional englobando novas 

áreas, particularmente no que diz respeito a investimentos, comércio de serviços e 

direitos da propriedade intelectual. Nesse mesmo momento, a ideia de que os países 

em desenvolvimento deveriam assumir maiores níveis de obrigações em relação ao 

sistema também ganhava espaço, o que levou a um novo embate em relação a uma 

flexibilização das normas multilaterais de comércio e um tratamento especial e 

diferenciado.  

Ao final da Rodada Uruguai em 1995, os países em desenvolvimento haviam 

assumido um nível de compromissos frente ao sistema multilateral sem precedentes. 

Tal assunção de obrigações por parte dos países em desenvolvimento frente ao 

sistema multilateral de comércio se deve a alguns fatores, como é o caso do “single 

undertaking”, o qual passou a regular a forma de adesão dos membros do sistema 

aos acordos negociados no âmbito multilateral, que estabelecia que a adesão 

deveria ser feita em bloco, e que o membro que fizesse parte da Organização 

Internacional (OMC) deveria aceitar todos os acordos realizados no seio desta. O 
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“single undertaking” por si só já alterou diametralmente a posição dos países em 

desenvolvimento tendo em vista a mudança na forma de adesão aos acordos se 

comparado como a Rodada Tóquio, onde existia uma adesão conhecida também 

como “A La Carte”, ou “code approach”. Portanto, somente esta mudança já criou 

uma grande diferença nos compromissos assumidos pelos países em desenvolvimento 

em relação ao sistema multilateral de comércio, gerando uma nova necessidade de 

se discutir a flexibilização das normas frente a um tratamento especial e diferenciado.  

Por sua vez, no comércio de mercadorias, a Rodada Uruguai resultou na 

previsão de que todos os controles de mercadorias passariam a ter que ser 

específicos, fossem eles tarifários ou não tarifários. Os países em desenvolvimento 

receberam um tratamento especial e diferenciado quanto aos seus limites tarifários, 

como foi a caso de produtos não agrícolas102. A Rodada Uruguai tentou acabar com 

todas as diferenciações permanentes, como, por exemplo, o direito de utilizar 

medidas de salvaguarda continuou existindo e, mesmo com um tratamento 

diferenciado entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, estas passaram a 

ser temporárias.  

Porém, se qualquer alteração fosse feita na Cláusula de Habilitação de 1979, 

esta continuava a ser um fundamento legal para um tratamento especial e 

concessão de preferências. Assim, a diferenciação continuava a existir no sistema 

multilateral, apesar das suas significativas mudanças. As preferências comerciais 

continuavam a ser permitidas, inclusive no que diz respeito à diferenciação para os 

países menos desenvolvidos103. As provisões especiais ao final da Rodada Uruguai 

eram uma combinação de permissão a um tratamento especial (preferências, 

assistência técnica) e isenções a determinadas regras, porém sempre no sentido de 

acordo de melhores intenções, sem, na realidade, uma força impositiva legal 

considerável.  

A quarta fase começou com um desafio significativo para os países em 

desenvolvimento, o qual consistia na absorção legal e administrativa dos novos 

compromissos assumidos na Rodada Uruguai, o que resultou em profundas 

modificações nas políticas domésticas. Ainda, devido aos impactos dos compromissos 

                                                
102  KLEEN, Peter; PAGE, Sheila. Special and Differential Treatment of Developing Countries in the 

WTO. Stockholm: Ministry of Foreign Affairs of Sweden Publication, 2005. 
103  O que foi reforçado pela decisão de dezembro de 1993 em favor dos países com menor grau de 

desenvolvimento, a qual incentivava a rápida implementação de cortes tarifários em produtos de 
interesse dos países em desenvolvimento. 
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assumidos frente ao sistema multilateral, os países em desenvolvimento passaram a 

perceber que nem todas as obrigações assumidas na Rodada Uruguai eram 

consistentes com os interesses econômicos e as prioridades de desenvolvimento, e 

tal sensação se dava principalmente devido à percepção de que durante as 

negociações da Rodada Uruguai os países em desenvolvimento não desfrutaram de 

grande participação nos assuntos essenciais ao seu desenvolvimento, muito devido 

à falta de poder de barganha (moeda de troca).  

O debate pós-Rodada Uruguai sobre o tratamento especial e diferenciado, ao 

contrário do que existia nas fases precedentes, começa a encontrar um rumo mais 

específico, muito devido ao amadurecimento da discussão acerca do impacto do 

sistema multilateral no desenvolvimento. Em virtude disso, as discussões passam a 

ter, como temas centrais, as dificuldades que alguns países em desenvolvimento 

encontram enquanto tentam aplicar as obrigações assumidas, tendo em consideração 

o custo, os aspectos administrativos e a necessidade de capital humano para o 

cumprimento destas obrigações, e por isso a necessidade de um tratamento 

especial e diferenciado. O outro aspecto refere-se a previsões de vários acordos da 

OMC que desconsideram a diferenciação dos países em desenvolvimento, assim 

como a graduação de desenvolvimento. Assim, resta clara a busca por modificações 

no sentido de direcioná-las ao desenvolvimento, respeitando o grau de flexibilização 

política necessária, mas sem que, entretanto, seja alterada a força legal das normas 

multilaterais de comércio da OMC. 

A UNCTAD, por sua vez, embora atualmente tenha perdido pouco de sua 

atuação efetiva como foro negociador das relações econômicas internacionais, a 

UNCTAD continua a reafirmar a importância da consolidação do tratamento especial 

e diferenciado no âmbito da OMC, mesmo que tal tratamento tenha sido muito 

relativizado desde a criação da UNCTAD e a elaboração da Parte IV do GATT, como 

pode ser verificado em nota do Secretariado da UNCTAD, a qual:  
 
Reafirma que as disposições relativas ao tratamento especial e 
diferenciado são parte integrante do acordo da OMC e concorda que 
todas as disposições de tratamento especial e diferenciado deverão 
ser revisadas do ponto de vista de fortalecê-las e de fazê-las mais 
precisas, eficientes e operacionais. 
(...) 
Um tratamento especial e diferenciado de base ampla, não 
discriminatório e orientado para o desenvolvimento teria de refletir os 
seguintes elementos-chave: (a) fortalecimento do tratamento e da não 
discriminação das nações mais favorecidas (NFM) mantendo o 
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princípio da reciprocidade menor para os países em desenvolvi-mento 
e o tratamento preferencial, sempre que possível...104. 

 

Nesse sentido, a discussão ocorreu em diferentes contextos através dos 

últimos anos. Algum progresso foi alcançado ao incluir algumas das questões 

tratadas em Doha105, mas alguns elementos dessa discussão permanecem sem a 

devida consideração. Em Doha, outra perspectiva foi lançada, qual seja, a da 

necessidade de tornar as provisões de tratamento especial e diferenciado mais 

efetivas, como estabelecido na Declaração de Doha106, e que pode ser aduzido da 

leitura do seu parágrafo 44:  
 
44. Nós reafirmamos que as provisões de tratamento especial e 
diferenciado são parte integrante dos Acordos da OMC. (...) Por 
conseguinte, acordamos que todas as provisões de tratamento 
especial e diferenciado deverão ser revisadas com o objetivo de 
reforçá-las, tornando-as mais precisas, efetivas e operacionais. 
Assim, nós endossamos o programa de trabalho em tratamento 
especial e diferenciado criado na Decisão sobre Questões Relativas à 
Implementação. 

 

Ao mesmo tempo em que o parágrafo 44 da Declaração de Doha chama a 

atenção para uma revisão de todas as provisões relativas ao tratamento especial e 

diferenciado em busca de fortalecer e torná-lo mais preciso, efetivo e operacional, 

resta claro que se trata de uma simples declaração de “boas intenções”, sem a força 

legal necessária para estabelecer efetividade às mudanças necessárias. Mas, além 

da busca por eficácia e especificidade das provisões de tratamento especial e 

diferenciado, permanece o problema de como operacionalizar este mecanismo de 

tratamento especial e diferenciado tão necessário para o desenvolvimento, ao 

mesmo tempo em que se reforça a eficácia do conjunto de normas que cercam o 

sistema multilateral de comércio, evitando assim as consequências distorcivas e 

excludentes que podem advir da diferenciação, sem esquecer da dificuldade 

existente na determinação de como diferenciar países com necessidades tão 

distintas e níveis de desenvolvimento tão peculiares.  

                                                
104  UNCTAD. Assegurando Ganhos de Desenvolvimento a partir do sistema comercial internacional e 

das negociações de comércio. Nota de informação pelo secretariado da UNCTAD. Décima 
primeira sessão. TD/397, 4 de maio de 2004, p. 10-11. 

105  A Rodada Doha teve início em 9 de novembro de 2001 em Doha, Qatar, como a IV Conferência 
Ministerial da OMC, onde foi lançada uma nova rodada de negociações multilaterais sob a 
supervisão do Comitê de Negociações Comerciais subordinado ao Conselho Geral da OMC.  

106  Adotada em 14 de novembro de 2001. 
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Como parâmetro teórico a Cepal e a teoria da dependência inseriram na 

realidade do comércio internacional uma perspectiva que, no mínimo, sugeriu a 

necessidade de discussão dos impactos do comércio internacional com relação aos 

países menos desenvolvidos da América Latina. A análise cepalina, informada por 

um entendimento do subdesenvolvimento histórico sob a égide da expansão do 

sistema capitalista, acabou gerando uma série de considerações, que não foi e nem 

poderia ser marginalizada, quando da análise da problemática do livre-comércio e da 

integração regional.  

Nesse sentido, estas abordagens conseguem apresentar argumentos que 

possibilitam a inserção do debate do desenvolvimento numa realidade informada 

pela revisão de conceitos basilares do comércio internacional, principalmente tendo 

em vista um tratamento especial e diferenciado aos países menos desenvolvidos e 

em desenvolvimento, como é o caso dos países latino-americanos, utilizando o 

comércio internacional como instrumento passível de gerar desenvolvimento. Porém, 

é importante salientar que tal desenvolvimento somente poderá acontecer a partir da 

percepção das diferenças econômico-estruturais historicamente informadas entre 

Norte e Sul. 

Assim, os exaustivos embates teóricos havidos no seio da Cepal, e realizados 

por teóricos dependentistas, certamente estimularam uma revisão de conceitos, 

como o da não discriminação e da reciprocidade, consagrados no Acordo Geral de 

Tarifas e Comércio de 1947. 

 

 

4.2  Problemática do tratamento especial e diferenciado 
 

As normas que direcionam o tratamento especial e diferenciado no sistema 

multilateral são fruto dos debates e propostas no seio de algumas instituições 

internacionais, como Cepal, UNCTAD e OMC, porém a sua legitimação jurídica se 

deu ao longo do tempo nas provisões do GATT/OMC107. 

                                                
107  Os acordos da OMC trazem 145 disposições sobre tratamento especial e diferenciado, 

distribuídas entre os acordos que compõem o sistema multilateral definido por aquela 
organização. Dessas 145 disposições, 107 foram adotadas ao final da Rodada Uruguai. A 
Secretaria da OMC classifica as disposições sobre tratamento especial e diferenciado em seis 
categorias, a saber: i - disposições cuja finalidade é aumentar as oportunidades comerciais dos 
países-membros em desenvolvimento; ii - disposições em virtude das quais os membros da OMC 
devem salvaguardar os interesses dos países membros em desenvolvimento; iii - flexibilidade dos 
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O Acordo Geral de Tarifas e Comércio dispõe sobre a possibilidade de 

excepcionar os compromissos assumidos, principalmente no concernente às listas 

de concessão determinadas pelo artigo II, como mecanismo de ajuda especial do 

Estado em favor do desenvolvimento econômico no seu artigo XVIII, Seção A.  

Ainda, autoriza na Seção B a flexibilização dos compromissos quando o 

objetivo seja salvaguardar a sua situação financeira exterior e assegurar o nível de 

reservas suficiente para a execução de seu programa de desenvolvimento 

econômico. Para isso, o artigo XVIII permite a regulamentação do nível geral das 

importações, limitando o volume ou o valor das mercadorias cuja importação ela 

autoriza, constituindo-se basicamente em uma exceção ao artigo XI, que determina a 

eliminação geral de restrições quantitativas, assim como o artigo XII, que regula as 

restrições destinadas a proteger o equilíbrio da balança de pagamentos, mesmo 

considerando que as distinções entre a aplicação do artigo XII e da Seção B do 

artigo XVIII sejam muito pequenas108.  

Por sua vez, a Parte IV do GATT traz os artigos XXXVI, XXXVII e XXXVIII, 

que, como visto anteriormente, são partes fundamentais no tratamento especial e 

diferenciado, determinando disposições que têm a finalidade de aumentar as 

oportunidades comerciais dos países em desenvolvimento, a flexibilidade nos 

compromissos e ações no uso de instrumentos de política comercial e disposições 

em virtude das quais o sistema GATT/OMC salvaguarda os interesses dos países 

em desenvolvimento membros da OMC. Tal tratamento especial e diferenciado 

ainda busca a determinação de uma ação coletiva, visando a colaboração coletiva 

dos países-membros da OMC, a fim de realizar os objetivos de desenvolvimento 

previstos no artigo XXXVI.  

O artigo XXXVI - 3 do GATT estabelece que “torna-se necessário desenvolver 

esforços positivos destinados a assegurar às Partes Contratantes menos 

desenvolvidas uma participação no crescimento internacional, correspondente às 

necessidades do seu desenvolvimento econômico”.  

Já o artigo XXXVII – 3 (c) estabelece um compromisso por parte dos países 

desenvolvidos em  
 

                                                                                                                                                   
compromissos, das medidas e utilização de instrumentos de política; iv - períodos de transição;  
v - assistência técnica; e vi - disposições relativas a países menos desenvolvidos. 

108  WT/TPR/M/33, parágrafo 9. 
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dispensar especial atenção aos interesses comerciais das Partes 
Contratantes menos desenvolvidas quando considerarem a aplicação 
de outras medidas, autorizadas pelo presente Acordo, para enfrentar 
problemas específicos e esgotar todas as possibilidades de soluções 
construtivas antes de aplicar tais medidas, onde elas, possam vir a 
afetar os interesses essenciais das Partes Contratantes menos 
desenvolvidas. 

 

De uma leitura rápida destes dois dispositivos tem-se a primeira característica 

encontrada na legitimação do tratamento especial e diferenciado no que diz respeito 

à preocupação da Parte IV do GATT quanto ao comércio e desenvolvimento, e à 

generalidade das normas. Sempre referenciando as medidas a serem tomadas 

pelos países em desenvolvimento e desenvolvidos como uma previsão de “boas 

intenções”, o que coloca em questão é a aplicabilidade prática desta previsão geral, 

como seria o caso da resolução de uma controvérsia. A falta de especificidade 

encontrada na Parte IV do GATT afeta diretamente a aplicabilidade do tratamento 

especial e diferenciado, como também acontece na determinação de quem são os 

beneficiários desse tratamento, e assim por diante.  

Dessa forma, a Parte IV do GATT deve, sim, ser enquadrada como 

componente do tratamento especial e diferenciado, porém insuficiente para gerar a 

sua efetividade, simplesmente porque os seus dispositivos aparentam estar 

desprovidos de segurança legal e não oferecem uma oportunidade, além da 

persuasão moral, para os beneficiários putativos insistirem na sua aplicação.  

É factível que dispositivos que simplesmente encampam acordos de “boas 

intenções” levam à abertura de um espaço mais político para o debate, o que acaba 

criando uma dificuldade a uma visão meramente analítica no que diz respeito à 

avaliação das reais necessidades de desenvolvimento. Sem esquecer a importância 

da agenda política e da necessidade de se discutir os pormenores das ralações 

políticas nas negociações sobre o tema comércio e desenvolvimento, principalmente 

no que se refere à concessão de um tratamento especial e diferenciado aos países 

em desenvolvimento, os dispositivos de boas intenções devem figurar como 

fundamentos para a especificidade da matéria e das discussões sobre a sua 

efetividade e necessidade de reestruturação.  

Se regras são criadas para acomodar da melhor forma possível interesses 

dos seus destinatários, o debate sobre o conteúdo das previsões legais sobre 

tratamento especial e diferenciado deve seguir uma perspectiva analítica que busque 
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colocar o tratamento especial e diferenciado com possibilidades factíveis de responder 

às necessidades de desenvolvimento dos países. Entretanto, deve-se evitar o 

entendimento do tratamento especial e diferenciado como substituto para normas 

mais qualificadas em direção ao desenvolvimento.  

Basicamente, os compromissos assumidos determinam que os países 

desenvolvidos devem efetivar medidas para conceder alta prioridade à redução e à 

eliminação das barreiras ao comércio dos produtos cuja exportação seja de 

interesse especial dos países menos desenvolvidos; devem manter o compromisso 

de se absterem de criar ou agravar os direitos aduaneiros ou barreiras não tarifárias 

à importação de produtos cuja exportação seja de interesse particular dos países 

menos desenvolvidos; absterem-se em adotar novas medidas fiscais que impeçam 

de maneira significativa o aumento do consumo de produtos primários nos países 

menos desenvolvidos; e, por fim, manterem o compromisso de dar maior atenção à 

adoção de outras medidas destinadas a possibilitar o incremento das importações 

provenientes dos países menos desenvolvidos.  

Nesse sentido, as propostas de renovação, melhoria e adaptação do 

tratamento especial e diferenciado continuam ocupando lugar de destaque na agenda 

na OMC. A reestruturação do tratamento especial e diferenciado, de forma cartesiana, 

deve ser desmembrada para que possa ser realizada uma avaliação científica e 

racional.  

A primeira questão diz respeito à legitimação do tratamento especial e 

diferenciado como um direito, buscando identificar a sua natureza jurídica e a sua 

base legal fundamental. Em um segundo momento, deve-se identificar quais são os 

países destinatários do tratamento especial e diferenciado, isso quer dizer identificar 

dentro do conceito de diferenciação ou “graduação” quem são os beneficiários desse 

tratamento e como definir a sua elegibilidade. Definidas a natureza jurídica e a 

diferenciação para um tratamento especial e diferenciado dentro do sistema 

multilateral de comércio, é necessário focar no que se entende por preferências 

comerciais, principalmente no que diz respeito ao acesso a mercados privilegiados 

em conjunto com o princípio da não reciprocidade, benefício este estendido àqueles 

com reais necessidades de desenvolvimento. Claro que o acesso a mercados não 

elimina de pronto as possibilidades de proteções domésticas, tendo em 

consideração produtos originários de países desenvolvidos, por isso se mostra 

relevante uma análise detida dos impactos do tratamento especial e diferenciado no 
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que tange ao direito de restringir ou não as importações em um grau não equivalente 

ao direito concedido aos países desenvolvidos. Assim, dentro na mesma esteira das 

medidas domésticas de acesso a mercados e políticas de exportação, os subsídios 

às exportações são certamente fontes de acaloradas discussões sobre um 

tratamento especial e diferenciado a países em desenvolvimento frente a este 

benefício, que pode ou não distorcer as condições de competitividade no sistema 

multilateral de comércio. E, por fim, mas não menos importante, deve-se situar o 

debate sobre a flexibilização das regras multilaterais de comércio aos países em 

desenvolvimento e sobre a possibilidade de postergação do cumprimento de 

determinadas regras, tudo isso frente à problemática da eficácia do sistema 

normativo de comércio internacional109. 

 

 

4.3  Tratamento especial e diferenciado como direito 

 

Quando se faz referência a um tratamento especial e diferenciado no sistema 

multilateral de comércio, não dá para esquecer que ele primeiramente precisa fazer 

referência ao entendimento sobre o princípio da isonomia nesse contexto.  

É certo que o arcabouço normativo que fundamenta o sistema multilateral de 

comércio busca o alcance de um comércio justo, que traga benefícios conjuntos, tal 

qual explicitado no preâmbulo do Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 1947, o 

qual reconhece “que as relações no domínio comercial e econômico devem ser 

orientadas no sentido de elevar os padrões de vida, de assegurar o emprego pleno e 

um alto e sempre crescente nível de rendimento real e de procura efetiva, para a 

mais ampla exploração dos recursos mundiais e à expansão da produção e das 

trocas de mercadorias”. Isso leva à conclusão de que a igualdade buscada pelo 

sistema multilateral de comércio, inaugurado com o Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio, quer dizer igualdade de resultados, de objetivos. A igualdade, portanto, é 

reconhecida como sendo o mesmo objetivo buscado por todos, e o comércio 

internacional seria um dos instrumentos para isso.  

                                                
109  KECK, Alexander; LOW, Patrick. Special and Differential Treatment in the WTO: Why, When and 

How? In: EVENETT, Simon J.; HOEKMAN, Bernard M. Economic Development and Multilateral 
Trade Cooperation. Washington DC: World Bank and Palgrave Macmillan, 2005. p. 150. 
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Já o Acordo de Marrakesh reitera os mesmos objetivos da OMC, dando 

idêntico tratamento de igualdade quanto aos objetivos buscados quando reconhece 

que “as relações no domínio econômico e comercial deveriam ser orientadas tendo 

em vista a melhoria dos níveis de vida, a realização do pleno emprego e um 

aumento acentuado e constante dos rendimentos reais e da procura efetiva, bem 

como o desenvolvimento da produção e do comércio de mercadorias e serviços...”. 

Porém, o acordo que cria a OMC adiciona em seu preâmbulo uma questão: a 

diferenciação. A diferenciação pode ser verificada a partir do momento em que há o 

reconhecimento da busca por “otimizar a utilização dos recursos em consonância 

com o objetivo de um desenvolvimento sustentável que procure proteger e preservar 

o ambiente e aperfeiçoar os meios para atingir esses objetivos de um modo 

compatível com as respectivas necessidades e preocupações a diferentes níveis de 

desenvolvimento econômico”.  

Dessa forma, ao acessarem ao GATT e posteriormente a OMC, os países 

aceitam e estabelecem uma igualdade de objetivos, aceitando atuar em busca da 

consolidação desses; entretanto reconhecem que a igualdade de objetivos não quer 

significar igualdade de condições frente ao sistema multilateral de comércio. A 

igualdade não é uma igualdade de tratamento, mas sim de objetivos, ou seja, para 

alcançar os objetivos delineados é preciso considerar as diferenças, e por isso tratar 

igualmente aqueles que são iguais, e de forma diferenciada aqueles que são 

diferentes.  

Nesse sentido, a interpretação e a aplicação dos dispositivos legais 

apresentados no Acordo Geral de Tarifas e Comércio devem ser feitas em busca 

dos mesmos objetivos traçados para todos, atentando para a necessidade da 

eliminação de qualquer tratamento discriminatório que possa se transformar em um 

obstáculo ao comércio justo e direcionado a um desenvolvimento sustentável, ao 

mesmo tempo em que reconhece a existência de níveis de desenvolvimento 

diversos.  

Assim, a não discriminação passa a ser um princípio basilar e imperativo a 

partir da pressuposição de que a redução ou eliminação de barreiras ao comércio, 

assim como a eliminação de um tratamento discriminatório, são essenciais para a 

busca de objetivos mais amplos das partes contratantes. A não discriminação, como 

visto anteriormente, pode ser considerada como um princípio “guarda-chuva”, o qual 
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engloba a Cláusula da Nação Mais Favorecida110 e o Princípio do Tratamento 

Nacional111, os quais proíbem tratamento discriminatório em relação a produtos e 

países contratantes do GATT. Nesse sentido, a interpretação inicial que se faz é a 

de que a discriminação seria estabelecer barreiras específicas, fronteiriças ou não, a 

produtos ou países.  

Alguns outros artigos do GATT fazem referência a um tratamento não 

discriminatório. Estes incluem em particular os artigos II.1112, IX.1113 e XIII. 1114. Junto 

com a não discriminação, certamente vislumbrando a diferenciação, algumas 

exceções a este princípio da não discriminação são previstas.  

As exceções ao princípio da não discriminação, por sua vez, podem ter como 

base, além da diferenciação, que se constitui fundamental à perspectiva do 

tratamento especial e diferenciado, outras possibilidades de exceções evidenciadas 

nas normas do GATT. 

São muitos os artigos do GATT que possibilitam exceções ao tratamento não 

discriminatório, como é o caso do artigo XX115, que dá origem a regras mais 

                                                
110  Artigo I do Acordo Geral de Tarifas e Comércio.  
111  Artigo III do Acordo Geral de Tarifas e Comércio.  
112  Artigo II. 1. (a) Cada Parte Contratante concederá às outras Partes Contratantes, em matéria 

comercial, tratamento não menos favorável do que o previsto na parte apropriada da lista 
correspondente, anexa ao presente Acordo. 

113  Artigo IX. 1. No que diz respeito às condições relativas às marcas, cada Parte Contratante 
concederá aos produtos do território das outras Partes Contratantes um tratamento não menos 
favorável que o concedido aos produtos similares de qualquer terceiro país. 

114  Artigo XIII. 1. Nenhuma proibição ou restrição será aplicada por uma Parte Contratante à 
importação de um produto originário do território de outra Parte Contratante ou à exportação de 
um produto destinado ao território de outra Parte Contratante, a menos que proibições ou 
restrições semelhantes sejam aplicadas à importação de produto similar originário de todos os 
outros países ou à exportação de produto similar destinado a todos os outros países. 

115  “Artigo XX - Desde que essas medidas não sejam aplicadas de forma a constituir, quer um meio 
de discriminação arbitrária, ou injustificada, entre os países onde existem as mesmas condições, 
quer uma restrição disfarçada ao comércio internacional, disposição alguma do presente capítulo 
será interpretada como impedindo a adoção ou aplicação, por qualquer Parte Contratante, das 
medidas: (a) necessárias à proteção da moralidade pública; (b) necessárias à proteção da saúde 
e da vida das pessoas e dos animais e à preservação dos vegetais; (c) que se relacionem à 
exportação e à importação do ouro e da prata; (d) necessárias a assegurar a aplicação das leis e 
regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições do presente acordo, tais como, 
por exemplo, as leis e os monopólios administrados na conformidade do § 4º do art. II e do art. 
XVII à proteção das patentes, marcas de fábrica e direitos de autoria e de reprodução, e medidas 
próprias a impedir as práticas de natureza a induzir em erro; (e) relativas aos artigos fabricados 
nas prisões: (f) impostas para a proteção de tesouros nacionais de valor artístico, histórico ou 
arqueológico; (g) relativas à conservação dos recursos naturais esgotáveis, se tais medidas forem 
aplicadas conjuntamente com restrições à produção ou ao consumo nacionais; (h) tomadas em 
execução de compromissos contraídos em virtude de um Acordo Intergovernamental sobre um 
produto de base, em conformidade com os critérios submetidos às Partes Contratantes e não 
desaprovados por elas e que é ele próprio submetido às Partes Contratantes e não é 
desaprovado por elas; (i) que impliquem restrições à exportação de matérias-primas produzidas 
no interior do país e necessárias para assegurar a uma indústria nacional de transformação as 
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específicas no sistema multilateral de comércio, a exemplo do acordo de barreiras 

sanitárias e fitossanitárias. O artigo XX permite a uma parte estabelecer um 

tratamento que, à primeira vista, se não for considerado como exceção, constituirá 

um meio arbitrário e injustificável de discriminação. Porém, em busca de alcançar os 

objetivos listados no artigo, este é claramente uma exceção taxativa ao tratamento 

não discriminatório.  

Tais exceções se repetem com relação ao tratamento nacional, aos direitos 

antidumping, o qual, por definição, é uma medida discriminatória, porém relativa à 

proteção comercial, assim como no caso da aplicação de medidas de salvaguarda e 

a aplicação de restrições quantitativas.  

Já o caso da diferenciação é também entendido como uma exceção ao 

princípio da não discriminação, principalmente depois da criação da Parte IV do 

GATT em 1964, e o reconhecimento a partir da Decisão de 1979, que dá origem à 

Cláusula de Habilitação.  

Dessa forma, o tratamento não discriminatório continua sendo um princípio 

basilar dentro do sistema multilateral de comércio, porém resta claro que permeado 

de exceções, as quais se tornaram dominantes na prática do comércio internacional 

e, como muito bem assevera Samuel Park, “é evidente que as exceções ao 

tratamento não-discriminatório que foram construídas no GATT não são mais 

exceções, mas sim um fato dominante do sistema global de comércio”116. 

Por conseguinte, a igualdade de objetivos, juntamente com o reconhecimento 

da existência de diversos níveis de desenvolvimento e da necessidade de um 

tratamento não discriminatório como instrumento do sistema multilateral para um 

comércio justo, leva a uma consideração sobre um tratamento especial e 

diferenciado como exceção a este tratamento discriminatório, como o simples 

                                                                                                                                                   
quantidades essenciais das referidas matérias-primas durante os períodos nos quais o preço 
nacional seja mantido abaixo do preço mundial, em execução de um plano governamental de 
estabilização; sob reserva de que essas restrições não tenham por efeito reforçar a exportação ou 
a proteção concedida à referida indústria nacional e não sejam contrárias às disposições do 
presente Acordo relativas à não discriminação; (j) essenciais à aquisição ou à distribuição de 
produtos dos quais se faz sentir uma penúria geral ou local; todavia, as referidas medidas 
deverão ser compatíveis com o princípio segundo o qual todas as Partes Contratantes têm direito 
a uma parte eqüitativa do abastecimento internacional desses produtos e as medidas que são 
incompatíveis com as outras disposições do presente Acordo serão suprimidas desde que as 
circunstâncias que as motivaram tenham deixado de existir. As Partes Contratantes examinarão, 
em 30 de junho de 1960, no máximo, se é necessário manter a disposição da presente alínea.” 

116  PARK, Samuel. Nondiscrimination in GATT/WTO: was there anything to begin with and is there 
anything left?. UK: World Trade Review, 2005. p. 85. 
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objetivo de coadunar a finalidade dos acordos de comércio como o fundamento da 

não discriminação a partir do reconhecimento de uma diferenciação.  

A igualdade é por si só uma construção moral, de fácil constatação em um 

amplo aspecto político, e esta igualdade diz respeito aos resultados e à ação 

normativa e política frente a esses resultados, o que faz com que, levando em 

consideração esse sentido de igualdade, as normas da OMC sejam vistas como 

desiguais, colocando, então, a legitimidade do sistema em questão.  

Somente a análise da igualdade não leva o debate do tratamento especial e 

diferenciado muito longe, pois, se assim for, este pode correr o risco de ser 

marginalizado como um direito político, sendo efetivado somente por acordos de 

“boas intenções” em decisões políticas que levam à simples atenuação das 

obrigações e extensão de direitos para os países em desenvolvimento, o que 

certamente não quer dizer muita coisa e não aprofunda o entendimento sobre a sua 

aplicabilidade.  

Limitar a legitimidade do tratamento especial e diferenciado como um simples 

direito político de ter a concessão de determinadas exceções conforme o 

encaminhamento de negociações de uma forma politizada tende a frustrar a busca 

por uma previsão realmente efetiva, isto é, previsões que correspondam às 

necessidades de desenvolvimento dos países em desenvolvimento e que entendam 

as suas diferenças. Portanto, o tratamento especial e diferenciado nasce da 

possibilidade de uma diferenciação frente ao sistema multilateral, dentro de um 

quadro principiológico que legitima a igualdade e o tratamento não discriminatório.  

A politização do debate sobre o tratamento especial e diferenciado foi uma 

constante por muito tempo, o que certamente deve ser evitado no sentido de dar-lhe 

mais eficácia. Tal fenômeno de entender o tratamento especial e diferenciado como 

um mero direito político deve ser evitado, pois este pode esvaziar a detalhada 

análise econômica e legal essencial para identificar boas regras117.  

Como bem chamam a atenção os pesquisadores do Banco Mundial 

Alexander Keck e Patrick Low118, uma generalizada insistência no entendimento do 

tratamento especial como direito político leva a uma dedução de que a melhor 

                                                
117  KECK, Alexander; LOW, Patrick. Special and Differential Treatment in the WTO: Why, When and 

How? In: EVENETT, Simon J.; HOEKMAN, Bernard M. Economic Development and Multilateral 
Trade Cooperation. Washington DC: World Bank and Palgrave Macmillan, 2005. p. 155. 

118  Idem. 
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contribuição que a OMC pode dar ao desenvolvimento é assegurar que os países 

em desenvolvimento assumam o menor número possível de obrigações perante o 

sistema, ou seja, o tratamento especial como a não assunção de obrigações perante 

o sistema, partindo da premissa que quanto menos melhor. Tal perspectiva 

certamente leva a um esvaziamento da eficácia do conjunto de normas que 

estruturam o sistema multilateral, assim como faz com que esse mesmo sistema 

faça o caminho contrário a um ambiente mais orientado pela regra119, mais 

jurisdicizado120.  

Entender o tratamento especial e diferenciado a partir da perspectiva de que 

quanto menos compromissos assumidos melhor para os países em 

desenvolvimento, ou seja, como uma extensão de isenções genéricas e 

politicamente concedidas auxilia na manutenção de relações desiguais, o que 

enfraquece a posição negociadora dos países em desenvolvimento. A não criação 

de novas regras e a não submissão a regras existentes como elemento essencial de 

um tratamento especial e diferenciado simplesmente aumenta a diferenciação e 

limita a possibilidade de criação de normas direcionadas especificamente ao tema 

desenvolvimento, enfraquecendo a possibilidade de desafiar elementos no sistema 

que sejam causadores de distorções e desequilíbrios.  

A melhor forma para garantir que o tratamento especial e diferenciado 

contribua para o desenvolvimento é ir além do princípio de diferenciação para a 

substância de previsões individualizadas; é transcender o político e analisar as reais 

necessidades de desenvolvimento e regulamentá-las, sabendo que transcender o 

político não significa eliminar o fator político, tão essencial às relações estatais. É 

não entender que as regras que regulamentam o tratamento especial e diferenciado 

estão calcadas na premissa de quanto menos melhor, mas sim no princípio de que 

quanto mais regras próximas à realidade e às necessidades de desenvolvimento 

menor a possibilidade de politização do debate.  

Em suma, a natureza jurídica do tratamento especial e diferenciado está 

baseada na busca por objetivos de desenvolvimento sustentável e em um sistema 

que tem como um dos seus instrumentos para um comércio justo a não discriminação, 

                                                
119  JACKSON, John. Dispute Settlement in the WTO: policy and jurisprudencial considerations. 

RESEARCH SEMINAR IN INTERNATIONAL ECONOMICS. University of Michigan, 1998. p. 10. 
120  LAFER, Celso. A OMC e a regulamentação do comércio internacional: uma visão brasileira. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 1998. p. 11. 
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princípio este que é flexibilizado frente à constatação de uma diferenciação nos 

níveis de desenvolvimento das partes envolvidas, o que leva a um tratamento 

especial e diferenciado. Tal tratamento especial e diferenciado, por sua vez, deve 

transcender o político, sem marginalizá-lo, é claro, em busca de uma configuração 

analítica que corresponda às necessidades reais de desenvolvimento, principalmente 

devido ao aumento da tendência em verificar a política comercial como um elemento 

integral de um amplo panorama de políticas de desenvolvimento e de um sistema 

multilateral de normas. Dessa maneira, o desafio legal está em ligar posições de 

negociação aos compromissos de liberalização, regras da OMC e tratamento especial 

e diferenciado, sem deixar nunca de considerar o argumento das necessidades e 

prioridades de desenvolvimento.  

 

 

4.4  Cláusula de Habilitação e Diferenciação 
 

Partindo dos conceitos de igualdade, não discriminação e tratamento especial 

e diferenciado, passa a ser inevitável a consideração de que o sistema legal da 

OMC fatalmente seria desigual se não fosse possível a consideração de que é 

necessária a diferenciação entre os seus membros. Assim, a discussão sobre os 

fundamentos para a diferenciação entre países desenvolvidos, em desenvolvimento 

e menos desenvolvidos passa a ser central no que concerne ao tratamento especial 

e diferenciado, vez que este é concedido como base em uma diferenciação quanto 

aos níveis de desenvolvimento.  

Em uma perspectiva semelhante ao princípio da não discriminação, a Parte IV 

do GATT estabeleceu a não reciprocidade em seu artigo XXXVI. 8, atestando que 

“as Partes Contratantes desenvolvidas não esperam obter reciprocidade com 

relação aos compromissos assumidos em negociações comerciais destinadas a 

reduzir ou suprimir tarifas ou remover barreiras ao comércio das Partes Contratantes 

menos desenvolvidas”. Em complementação, a nota interpretativa ao artigo XXXVI-8 

esclarece que a frase “não esperam obter reciprocidade” significa, de acordo com os 

objetivos deste artigo, que não se deve esperar das Partes Contratantes menos 

desenvolvidas, no decorrer de negociações comerciais, contribuições que sejam 

inconsistentes com seu desenvolvimento individual, suas necessidades financeiras e 

comerciais, levando em conta a evolução anterior do comércio.  
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O compromisso originado deste dispositivo tem como consequência a não 

reciprocidade por parte de países menos desenvolvidos, os quais não devem 

reciprocidade principalmente em consideração com suas necessidades individuais 

de desenvolvimento. Isso quer dizer que os países que sejam menos desenvolvidos 

passam a ter um benefício de tratamento especial e diferenciado. Porém, o 

problema aparece com a ausência de um critério objetivo sobre quais países são 

considerados menos desenvolvidos, e mais, como chegar a essa diferenciação entre 

desenvolvidos e menos desenvolvidos. Ainda é importante sublinhar que o Acordo 

Geral de Tarifas e Comércio somente faz menção a dois grupos de países, os 

países desenvolvidos e os menos desenvolvidos, sendo que os países em 

desenvolvimento, até 1979 quando da Cláusula de Habilitação, não constituíam um 

grupo específico de países perante o sistema multilateral de comércio.  

A decisão de 1979 sobre tratamento especial e diferenciado, reciprocidade e 

participação dos países em desenvolvimento no sistema de comércio internacional, 

mais conhecida como Cláusula de Habilitação, criou uma base importante ao 

tratamento especial e diferenciado no que diz respeito à exceção do tratamento não 

discriminatório, que tem como base legal mais importante a Cláusula da Nação Mais 

Favorecida (Artigo I do GATT), possibilitando de maneira mais clara a concessão de 

tratamento preferencial a países em desenvolvimento. 

A Cláusula de Habilitação pode ser sumarizada em disposições que têm a 

finalidade de: incrementar as oportunidades comerciais dos países em 

desenvolvimento a partir de um tratamento preferencial concedido pelos países 

desenvolvidos a produtos originários dos países em desenvolvimento, em 

conformidade com o SGP; flexibilizar compromissos para a utilização de 

instrumentos de política comercial a partir de um tratamento especial e diferenciado, 

com base na não reciprocidade e de medidas que sejam de interesse de 

desenvolvimento para os países menos desenvolvidos. 

Em 1979, visando reiterar a não reciprocidade determinada no artigo XXXVI, 

o parágrafo 5º da Cláusula de Habilitação traz à tona uma nova diferenciação, mas 

também sem o estabelecimento de critérios objetivos para tanto, quando atesta que 

“os países desenvolvidos não esperam reciprocidade pelos compromissos 

assumidos em negociações comerciais para reduzir ou remover tarifas e outras 

barreiras ao comércio com países em desenvolvimento”, ou seja, os países 

desenvolvidos não esperam que os países em desenvolvimento, no curso das 
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negociações, façam contribuições inconsistentes com seu desenvolvimento 

individual, finanças e seu comércio.”. No parágrafo 5º, portanto, menção é feita a um 

grupo de países desenvolvidos e outro de países em desenvolvimento.  

Entretanto, no parágrafo 7º, volta a Cláusula de Habilitação a referir-se a um 

outro grupo de países, o dos países menos desenvolvidos, reportando-se 

explicitamente aos termos utilizados no Acordo Geral de Tarifas e Comércio, 

principalmente no que tange ao artigo XXXVI, o que mantém a existência de um 

grupo de países menos desenvolvidos. 
 
As concessões e contribuições feitas e as obrigações assumidas 
pelas Partes Contratantes desenvolvidas e menos desenvolvidas 
segundo as provisões do Acordo Geral de Tarifas e Comércio devem 
promover os objetivos básicos do Acordo, incluindo aqueles 
incorporados no Preâmbulo e no Artigo XXXVI. As Partes 
Contratantes menos desenvolvidas esperam que a sua capacidade 
de contribuir, ou fazer concessões negociadas ou a tomar medidas 
mutuamente acordadas segundo as provisões e procedimentos do 
Acordo Geral aumente progressivamente com o desenvolvimento 
das suas economias e melhora da sua situação comercial...  

 

Dessa forma, fica constituído o quadro da situação pós-Cláusula de 

Habilitação no concernente à diferenciação. Existem três grupos de países – os 

países desenvolvidos, os países em desenvolvimento e os países menos 

desenvolvidos – sendo que esses dois últimos continuam sendo beneficiários de um 

tratamento especial e diferenciado a partir de um espectro bastante subjetivo e 

baseado na expectativa e na consideração das outras partes sobre a condição de 

desenvolvimento de seus parceiros comerciais. 

A inclusão no debate da problemática da diferenciação, conjuntamente com a 

não reciprocidade e a consolidação de regras de tratamento especial e diferenciado, 

passa a ser um pacote único na barganha dos países em desenvolvimento, vez que 

tais conceitos dão cobertura legal e formal no que diz respeito às preferências 

determinadas no SGP, tratamento especial e diferenciado, em acordos de barreiras não 

tarifárias e acordos regionais de comércio entre países em desenvolvimento.  

Um tratamento especial e diferenciado dentro do sistema multilateral de 

comércio considerado perante as regras da OMC é diferenciado entre categorias de 

países. Os critérios que estabelecem esta diferenciação certamente terão um grande 

impacto na concessão de benefícios previstos por um tratamento especial e 

diferenciado, devido, principalmente, a uma gama enorme de países com diferentes 
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níveis de desenvolvimento. Alguns resultados indesejáveis, como distorções 

comerciais e erosão de preferências tarifárias, podem ser diretamente inconsistentes 

com os objetivos traçados no preâmbulo do GATT e do Protocolo de Marrakech, 

caso não fique bem definido quem pode ou não se beneficiar de um tratamento 

especial e diferenciado.  

Na prática, o atual sistema de diferenciação vigente na OMC é o da 

autodefinição. Durante as negociações, os países determinam, em sua agenda de 

compromissos, a intenção de serem considerados países em desenvolvimento. 

Caso a proposta seja aceita pelos outros membros, o país passará a receber o 

tratamento de acordo com a diferenciação por ele indicada121. Em suma, cada 

membro decide por si só se deve ou não ser considerado um país desenvolvido ou 

em desenvolvimento perante as regras da OMC122.  

A diferenciação na OMC faz parte do debate do tratamento especial e 

diferenciado de forma direta. O problema prático no sistema GATT/OMC é que em 

toda a história nunca se alcançou um consenso sobre uma definição de país em 

desenvolvimento, o que leva a uma dificuldade de congregar os anseios de todos 

quanto à possibilidade de diferenciação. Essa complexidade fatalmente leva a uma 

politização do debate, pois países como México e República da Coreia, que se 

uniram recentemente à Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE)123, estão pouco dispostos a mudar a sua designação devido à 

questão política associada ao status do país na OMC, estejam eles fazendo ou não 

uso do tratamento especial e diferenciado.  

Com a diferenciação atual da OMC, alguns países menos desenvolvidos são 

obrigados a arcar com as consequências do tratamento especial e diferenciado a 

países em desenvolvimento que possuam um grau mais acentuado de 

desenvolvimento. Os países que mais perdem certamente são aqueles considerados 

                                                
121  Atualmente somente a China não recebeu total aceitação do seu pedido para ser considerada 

como país em desenvolvimento.  
122  Outras instituições internacionais utilizam distintos critérios de diferenciação. O Banco Mundial, a 

UNCTAD e a OCDE, por exemplo, utilizam um sistema de diferenciação baseado no PIB per 
capita. A ONU e suas agências especializadas, por sua vez, utilizam diversos sistemas para 
diferenciação, como, por exemplo estatísticas de comércio (FAO) e índice de desenvolvimento 
humano (UNDP).  

123  A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma organização 
internacional e intergovernamental que agrupa os países mais industrializados da economia do 
mercado. Tem sua sede em Paris, França. Na OCDE, os representantes dos países-membros se 
reúnem para trocar informações e definir políticas com o objetivo de maximizar o crescimento 
econômico e o desenvolvimento dos países-membros. 
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mais frágeis frente ao sistema multilateral e que são classificados como país em 

desenvolvimento no mesmo patamar de outros mais desenvolvidos. Quando um 

país menos desenvolvido é classificado como sendo em desenvolvimento, as 

obrigações assumidas podem ser diametralmente opostas às suas reais 

necessidades de desenvolvimento, e o fato de este passar a ter as mesmas 

obrigações que países em desenvolvimento mais avançados leva a resultados 

prejudiciais em diversos aspectos124.  

A avaliação do impacto das regras fundamentadas em um análise país a país 

e caso a caso para a concessão de tratamento diferenciado é uma perspectiva que 

continua sendo adotada na OMC, porém sem retirar o caráter político e pouco 

científico da diferenciação. Tal modelo de diferenciação poderia ser eficaz se não 

fosse pela dificuldade negocial de balancear as necessidades das partes, pois as 

necessidades de alguns para serem satisfeitas significam prejuízos causados a 

outras partes, o que acaba por levar a um impasse nas negociações, muitas vezes 

intransponível. O acesso ao tratamento especial e diferenciado, por exemplo, 

significa, principalmente aos países desenvolvidos, a aceitação de alguns prejuízos 

em nome do aumento dos benefícios da liberalização aos países em 

desenvolvimento.  

A OMC é realmente uma organização internacional baseada em regras (“rule-

based”), porém também é um foro de negociações, onde a questão política muitas 

vezes é precedente. A fusão do aspecto legal com a relação política descreve bem a 

situação da diferenciação e consequentemente do acesso ao tratamento especial e 

diferenciado na OMC atualmente. A possibilidade de autodesignação por parte dos 

países quanto ao seu status de desenvolvimento engloba um caráter não formal de 

submissão às regras do sistema multilateral de comércio. O fato de alguns países se 

retirarem do grupo dos países em desenvolvimento, como é o caso de alguns países 

europeus quando da sua adesão à União Europeia, é um grande exemplo de que a 

diferenciação na OMC é negociável, sendo muito mais política do que legal, o que 

certamente afeta o alcance dos objetivos de desenvolvimento conjunto estabelecido 

pelos acordos que a compõem.  

                                                
124  KASTENG, Jonas; KARLSON, Anne; LINDBERG, Carina. Differentiation between Developing 

Countries in the WTO. Stockholm: Swedish Board of Agriculture. International Affairs Division, 
June 2004, p. 9-10. 



 

 

131 

É indiscutível que o sistema atual engendra algumas desigualdades quando 

enquadra países com diferentes níveis de desenvolvimento sob um mesmo conceito 

de país em desenvolvimento. Na busca por uma definição mais analítica do 

tratamento especial e diferenciado, talvez a direção que deva ser tomada em 

consideração ao tema da diferenciação também seja uma identificação de fatores 

menos subjetivos que meçam as reais necessidades econômicas e de 

desenvolvimento, tendo em vista obrigações legais a serem assumidas ou não. 

Logicamente esta não é uma tarefa fácil, mas, sem dúvida alguma, necessária, pois 

pode ajudar a solucionar o problema da excessiva politização e responder mais 

efetivamente à real necessidade de desenvolvimento.  

 

 

4.5  Acesso preferencial a mercados  

  

Partindo do sistema de diferenciação do grau de desenvolvimento dos 

membros do sistema multilateral de comércio, independente da sua efetividade e de 

seus impactos na utilização do comércio internacional como mecanismo de 

desenvolvimento, é inegável a existência de um tratamento especial e diferenciado. 

O modelo de preferências significa a oferta de preferências específicas de 

países desenvolvidos a países em desenvolvimento, muitas vezes sem o 

compromisso de reciprocidade e excepcionando a Cláusula da Nação Mais 

Favorecida (CNMF). A princípio, o texto original do GATT não autoriza preferências 

em favor dos países em desenvolvimento como exceção ao seu artigo I (CNMF), 

sendo o artigo XXIV um dos poucos dispositivos a excepcionar o artigo I com a 

criação de acordos preferenciais regionais, porém na forma de zonas de livre-

comércio e uniões aduaneiras baseadas em compromissos de reciprocidade125. 

Entretanto, o artigo XXIV do GATT não pode ser considerado como fundamento 

para a concessão de preferências por parte de países desenvolvidos a países em 

desenvolvimento simplesmente porque não prevê a não reciprocidade. Assim, como 

o arcabouço normativo do GATT não previa a possibilidade de preferências 

orientadas para o desenvolvimento, estas eram consideradas ilegais.  

                                                
125  Artigo XXIV do GATT 47.  
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A ausência de uma previsão legal que fundamentasse as preferências não 

impediu alguns países desenvolvidos de começarem a acordar preferências com 

países em desenvolvimento, normalmente preferências negociadas entre países que 

possuíam algum laço colonial histórico. Nesse momento, não podendo enquadrar as 

preferências acordadas no artigo XXIV do GATT, os países desenvolvidos passaram 

a enquadrar esses acordos preferenciais segundo a possibilidade de concessão de 

dispensas legais (“waivers”) criada pelo artigo XXV, 5126 do GATT, o que acabou 

virando a prática.  

Mais tarde, a questão das preferências volta a configurar nas discussões do 

GATT, quando uma decisão da Conferência das Nações Unidas para Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD), de 13 de outubro de 1970127, determina a possibilidade 

de concessão de tratamento tarifário preferencial às importações por parte dos 

países desenvolvidos a produtos industrializados e semi-industrializados originários 

de países em desenvolvimento, acordo esse que passa a ser conhecido como 

Sistema Geral de Preferências (SGP). O SGP passa a ser um marco nas relações 

entre comércio e desenvolvimento a partir da perspectiva da possibilidade de 

concessão de preferências, transcendendo a rigidez do conceito de Nação Mais 

Favorecida.  

Entretanto, até 1979, as partes contratantes do GATT continuaram 

fundamentando e efetivando a adoção de preferências através do artigo XXV, 5, 

com a concessão de dispensas legais (“waivers”). Com os resultados da Rodada 

Tóquio e a consequente decisão da Cláusula de Habilitação, foi permitida a 

realização de acordos preferenciais entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento sem a necessidade de extensão do mesmo tratamento a outras 

partes contratantes. A Cláusula de Habilitação passa a permitir um tratamento 

tarifário preferencial dado por países desenvolvidos a países em desenvolvimento 

de acordo com o SGP128.  

                                                
126  “Artigo XXV – Ação Coletiva das Partes Contratantes – 5. Em circunstâncias especiais não 

previstas em outros artigos do presente Acordo, as Partes Contratantes poderão dispensar uma 
Parte Contratante de uma das obrigações que lhe forem impostas pelo presente Acordo, com a 
condição de que tal decisão seja aprovada por maioria de dois terços dos votos expressos, 
compreendendo essa maioria mais da metade das Partes Contratantes. Por votos semelhantes, 
as Partes poderão igualmente: i) determinar certas categorias de circunstâncias excepcionais às 
quais serão aplicáveis outras condições de voto para isentar uma Parte Contratante de uma ou 
mais obrigações...” 

127  Decisão 75/S/IV de outubro de 1970. Quarta Sessão Especial da UNCTAD. 
128  Cláusula de Habilitação. Decisão L/4903 de novembro de 1978, 2, letra “a”.  
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A Cláusula de Habilitação, por sua vez, não faz menção a benefícios 

concedidos por parte dos países em desenvolvimento aos países menos 

desenvolvidos, sendo que isso leva à conclusão de que, para que seja possível a 

oferta de preferências por parte dos países em desenvolvimento aos menos 

desenvolvidos, o fundamento continua sendo a desistência legal (“waiver”) prevista 

pelo artigo XXV do GATT, como confirmado pela decisão de junho de 1999 da 

OMC129.  

Buscando criar meios adicionais para que os países em desenvolvimento 

pudessem oferecer tratamento tarifário preferencial a países menos desenvolvidos, a 

OMC decide conceder uma waiver às obrigações oriundas da aplicação da Cláusula 

da Nação Mais Favorecida.  

Esta waiver, ou dispensa legal de compromissos assumidos, pode ser 

enquadrada como sendo uma disposição relacionada a medidas destinadas a 

prestar assistência aos países menos desenvolvidos, tendo como consideração 

central o reconhecimento das necessidades especiais de desenvolvimento e 

financeiras dos países menos desenvolvidos. Assim, suspende a aplicação das 

disposições do parágrafo 1, do Artigo I do GATT até 30 de junho de 2009, como 

medida necessária para que os países em desenvolvimento possam conceder 

tratamento preferencial aos produtos originários de países menos desenvolvidos130, 

sem que seja exigido o compromisso de reciprocidade.  

Porém, a Cláusula de Habilitação não dá guarida a todos os acordos 

preferenciais. Primeiro, pelo fato de esta não fazer menção a acordos entre países 

em desenvolvimento e menos desenvolvidos; segundo, por não ser considerada 

uma exceção ao princípio da não discriminação quando se trata de preferências 

ofertadas por países desenvolvidos a países em desenvolvimento, considerando que 

a diferenciação somente pode ser feita entre países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento, nunca em um mesmo grupo de países em desenvolvimento, ou 

seja, a cláusula de habilitação mantém o entendimento de que as preferências 

tarifárias ofertadas por países desenvolvidos não devem discriminar quaisquer 

                                                
129  WT/L/304. “1. Subject to the terms and conditions set out here under, the provisions of paragraph 

1 of Article I of the GATT 1994 shall be waived until 30 June 2009, to extent necessary to allow 
developing country Members to provide preferential tariff treatment to product of least-developed 
countries, designated as such by the United Nations, without being required to extend the same 
tariff rates to like products of any other Member.”  

130  Ressalva deve ser feita à diferenciação usada nesta regra, a qual está baseada no conceito de 
país menos desenvolvido da Organização das Nações Unidas (ONU). 
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países em desenvolvimento, não podendo haver a extensão de preferências a 

países em desenvolvimento específicos em detrimento de outros. Nesse caso, 

acordos como o realizado entre a União Europeia e os países ACP131, a Convenção 

de Lomé132, o “African Growth and Opportunity Act”133, o “Caribean Basin Initiative of 

the United States”134 e a “European Union’s Everything But Arms (EBA)”135 não 

estariam abrigados pela Cláusula de Habilitação, e, então, considerados ilegais 

frente às normas do GATT/OMC caso não fosse concedida uma “waiver”136, o que 

acabou acontecendo.  

Atualmente, todos os países desenvolvidos oferecem algum tipo de 

preferência a países em desenvolvimento. Muitos países em desenvolvimento e 

países com menor grau de desenvolvimento desfrutam de acesso preferencial aos 

mercados dos países desenvolvidos, e todos esses acordos partem da premissa de 

que pode ser mutuamente útil dar preferência a alguns beneficiários.  

É óbvio que regimes preferenciais fazem parte do tratamento especial e 

diferenciado com o intuito de desenvolvimento, no entanto, a problemática em torno 

dos acordos preferenciais tem aumentado cada vez mais e resultados abaixo do 

esperado têm sido uma constante. Uma primeira indicação do seu muito limitado 

sucesso pode ser constatada pelas pequenas margens de preferência ou exclusão 

do acesso preferencial a alguns países. Mesmo com as margens preferenciais, 

algumas regras acabam afetando o acesso a essas preferências, em termos da não 

existência de busca por facilitação de comércio, como é o caso das regras de 

origem, as quais podem atingir os países menos desenvolvidos, pois, quanto menos 

desenvolvidos os países mais limitadas são as possibilidades de contribuir 

domesticamente em um processo de industrialização.  

Não obstante as regras de origem fazerem parte de programas de 

preferências tarifárias para evitar desvio de comércio, estas podem ser até mesmo 
                                                
131  Países da África, Caribe e Pacífico. 
132  Um série de convenções assinadas por países ACP em Lomé (I, II, III e IV), todas com o objetivo 

de gerar uma coordenação comercial, garantido a liberdade de acesso ao mercado comunitário 
de quase todos os produtos dos países ACP, assegurando estabilidade de receitas de exportação 
para 36 produtos-base. 

133  Acordo assinado em maio de 2000 entre os Estados Unidos e países da África subsaariana com o 
objetivo de criar mecanismos de assistência econômica. 

134  Acordo assinado pelo governo dos Estados Unidos em 1984 para gerar benefícios tarifários e 
comerciais aos países da América Central e Caribe. 

135  Acordo que desde o ano de 2001 oferece aos países menos desenvolvidos benefícios comerciais 
de acesso ao mercado da União Europeia a todos os produtos com exceção de armas. 

136  WT/L/186, 14 de outubro de 1996.  
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proibitivas. Muitas vezes, relações comerciais com tarifas de importação muito 

baixas, até mesmo com alíquota zero, acabam sendo muito custosas devido a 

regras de origem, como constatou Bernard Hoekman no que se refere a relações 

entre o NAFTA e a Comunidade Europeia, onde as regras de origem poderiam ser 

equivalentes a tarifas de importação entre 3 e 5 por cento. Ainda, as regras de 

origem podem ser prejudiciais ao alcance de economias de escala, já que os 

requisitos para a concessão de certificado de origem variam de acordo com o 

mercado de destino137.  

Além de regras de origem, existem outras regras que são obstáculos ao uso 

eficaz de preferências, pois aumentam os custos dos países, principalmente os 

menos desenvolvidos, diminuindo o impacto positivo das preferências concedidas, 

pois os benefícios preferenciais acabam diluídos na forma de barreiras não tarifárias.  

Outro motivo que dificulta a efetividade de acordos preferenciais é aquele 

resultante das inúmeras relações de comércio que geram um emaranhado de 

normas e preferências concedidas, conhecidas também por “spaghetti bowl”. A 

proliferação do número de acordos preferenciais138 baseados na não reciprocidade 

cria um sistema de inúmeras oportunidades de acesso preferencial a mercados, 

porém com benefícios cada vez mais limitados.  

A redução preferencial de tarifas também pode aumentar o acesso a 

mercados das exportações provenientes de países em desenvolvimento, fazendo 

com que estas tenham ganhos específicos de produção em escala, atividade 

econômica, geração de empregos etc. No entanto, esta redução pode não gerar 

somente benefícios, mas custos altos através de uma erosão das suas margens de 

preferências já existentes em países desenvolvidos, e, caso esses custos de erosão 

sejam mais altos que os benefícios, o impacto de uma erosão nas preferências 

anteriormente concedidas passa a ser um obstáculo e não um benefício.  

A preferência de acesso a mercados pode trazer benefícios, mas também não 

é o único mecanismo para alcançar o desenvolvimento, mesmo porque, muitas vezes, 

países beneficiários de acesso preferencial a mercados não fazem uso adequado 

desta oportunidade, porque as preferências concedidas não abrangem as 

                                                
137  HOEKMAN, Bernard; ÖZDEN, Çaglar. Trade Preferences and Differential Treatment of 

Developing Countries: A Selective Survey. World Bank Research Working Paper 3566, April 2005, 
p. 19.  

138  Cobertos pelas normas do GATT/OMC. 
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commodities mais relevantes, pois normalmente os países menos desenvolvidos 

sofrem com proteções em áreas centrais como agricultura, têxteis e vestuário; 

muitas vezes as preferências ofertadas não são absorvidas por problemas 

estruturais internos, vez que as preferências normalmente são temporárias e 

acabam não surtindo o efeito esperado; e muitas vezes o uso de preferências 

encoraja a distorção no sistema produtivo de alguns países, como é o caso da 

produção de bananas nos países ACP, tendo em vista o acordo com a União 

Europeia. Nas discussões pós-Doha, foi proposto que os países desenvolvidos 

consultem o Comitê de Comércio e Desenvolvimento sobre os produtos a serem 

cobertos pelos seus respectivos modelos preferenciais, para tentar evitar estes 

problemas pontuais.  

Modelos preferenciais poderiam indubitavelmente ser melhorados de forma 

vantajosa para os seus beneficiários, mas isso não quer dizer que não sejam bons e 

que não tenham trazido benefícios específicos na busca pelo desenvolvimento. 

Problemas como a proliferação de modelos preferenciais, a erosão das preferências 

de acesso a mercados e seus impactos domésticos, e o uso ótimo das preferências 

de acesso a mercados certamente devem ser analisados mais atentamente na 

busca por um tratamento especial e diferenciado mais eficaz.  

 

 

4.6  Incremento da flexibilidade de restrições às importações 
 

De forma ampla, as restrições às importações são mecanismos que 

restringem ou aumentam o acesso a mercados, e podem assumir a forma de 

restrições tarifárias e não tarifárias.  

Ultimamente as barreiras não-tarifárias constituem a prática do comércio 

internacional em termos de restrição às importações, mesmo porque as barreiras 

tarifárias são claras e quantificáveis e já negociadas de forma objetiva frente a 

acordos preferenciais e regionais de liberalização tarifária. O acesso a mercado, em 

termos negociais, diz respeito ao que países desenvolvidos e em desenvolvimento 

estão dispostos a oferecer uns aos outros na busca por benefícios mútuos. Sem 

dúvida, a não reciprocidade forma parte do jogo político quando da negociação de 
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novos acordos, e isso se torna mais explícito se a fórmula adotada é a de redução 

de tarifas.  

A redução de restrições ao comércio por parte dos países desenvolvidos abre 

o mercado para pequenas empresas, particularmente aquelas em países menores. 

Para muitos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, o único meio de 

alcançar a escala mínima necessária para um crescimento sustentável é integrar-se 

ao resto do mundo. O acesso a um mercado maior torna mais fácil alcançar um 

ponto de demanda considerável, permitindo uma maior exploração de economia em 

escala e posteriormente uma maior especialização. Ainda mais quando a indústria 

tem acesso a uma ampla variedade de instrumentos disponíveis nos mercados 

internacionais, o que faz com que haja uma melhora na produtividade, redução de 

custos e incremento nos resultados. Quando o mercado cresce, espaços são criados 

para produtores cada vez mais especializados, os custos caem ainda mais, e o ciclo 

virtuoso continua. 

Entretanto, a utilização de restrições às importações tem sido uma arma 

importante no jogo do livre-comércio, não nos moldes de substituição das 

importações cepalinos, mas como mecanismo de proteção à indústria doméstica. A 

flexibilização das medidas restritivas às importações e a sua não reciprocidade 

podem ser consideradas como elementos interessantes dentro da complexa rede de 

tratamento especial e diferenciado no que concerne a comércio internacional e 

desenvolvimento.  

A flexibilização de regras restritivas a importações pode incrementar o acesso 

a mercados de países em desenvolvimento. Logicamente uma possível flexibilização 

das restrições às importações a produtos originários de países em desenvolvimento 

denota um mecanismo importante para a sua inserção mais competitiva no mercado, 

a partir do momento que estas muitas vezes permitem um maior desenvolvimento do 

seu mercado interno e uma ascensão mais consistente ao mercado internacional. 

Porém, muita flexibilização e espaço para discricionariedade mina a credibilidade e 

anula esforços feitos por importadores e exportadores para assegurar um clima de 

segurança, e politiza as negociações de concessão de liberdades adicionais no que 

diz respeito à importação de produtos.  

Nas relações comerciais internacionais, onde os serviços tornam-se 

crescentemente comerciáveis e é grande o fluxo de investimentos estrangeiros 

diretos, a produção internacional cresce, fragmenta-se e fica cada vez mais 
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especializada139. Nesse contexto, a segurança jurídica passa a ser um elemento 

importante para a manutenção de uma posição de confiabilidade, e 

consequentemente de barganha no sistema multilateral. 

A previsibilidade de ações torna o mercado mais confiável, e quando a 

politização e a discricionariedade atingem o tratamento especial e diferenciado em 

termos de restrições às importações, estas podem se tornar obstáculo à 

liberalização.  

A flexibilização de medidas restritivas às importações em condições especiais, 

como a não reciprocidade, pode configurar um elemento de desenvolvimento a partir 

de uma diferenciação e um tratamento especial e diferenciado, permitindo maior 

acesso a mercados por parte dos países em desenvolvimento. Mas sem a 

previsibilidade e a especificidade legal que traz segurança aos agentes do mercado, 

tais restrições podem vir a ser prejudiciais aos países que delas se beneficiam, pois 

gera, em primeiro, lugar um desequilíbrio nas relações negociais, e, em segundo, 

cria um clima de insegurança e demasiada discricionariedade.  

A queda de barreiras ao comércio apresenta-se como uma grande 

oportunidade para empresas localizadas em países em desenvolvimento para 

melhorarem suas tecnologias e habilidades e a ganharem acesso ao mercado global 

através do estabelecimento de cadeias globais de marketing. Ligações como essa 

têm sido essenciais em transformar indústrias intermediárias de importações sem 

qualquer técnica, fundamentalmente baseadas em força de trabalho intensiva, em 

fornecedores completos para compradores multinacionais. A ultrapassagem das 

medidas distorcivas de comércio inevitavelmente leva a mudanças no emprego 

setorial e padrões de produção. Isso leva a crer que mudanças, ajustes e transições 

levam tempo para ocorrer. Mas para a liberalização do comércio ser benéfica, é 

indispensável que isso ocorra com uma agenda previamente anunciada, que não 

pode ser facilmente revertida, o que inclui o tratamento especial e diferenciado no 

que diz respeito a restrições a importações como mecanismo de acesso a mercado 

e desenvolvimento.  

Nesse sentido o sistema multilateral de comércio já colaciona um tratamento 

especial e diferenciado em vários setores como é o caso dos acordos sobre 

                                                
139  HOEKMAN, Bernard; MICHALOPOULOS, Constantine; WINTERS, Alan. Special and Differential 

Treatment of Developing Countries in the WTO: Moving Forward After Cancun. Oxford: Blackwell 
Publishing, 2004. p. 503. 
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aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias (AMSF), sobre têxteis e vestuário 

(ATV), de barreiras técnicas, procedimentos de licenciamento de importação e 

valoração aduaneira. 

 

 

4.6.1 Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 

 

O preâmbulo do AMSF reconhece que os países em desenvolvimento podem 

encontrar dificuldades especiais para cumprir medidas sanitárias e fitossanitárias, e, 

por esse motivo, prevê medidas que visem salvaguardar os interesses dos países 

em desenvolvimento, períodos de transição e medidas de assistência técnica.  

O artigo 10 do AMSF, em seus parágrafos 1 e 4, estabelece o tratamento 

especial e diferenciado em termos de compromissos assumidos quanto a medidas 

sanitárias e fitossanitárias, dispondo que devem ser levadas em consideração as 

necessidades especiais dos países em desenvolvimento e de menor 

desenvolvimento relativo, no que se refere à aplicação de medidas sanitárias e 

fitossanitárias.  

Ainda no artigo 10 do AMSF, os parágrafos 2 e 3 referem-se à concessão de 

exceções específicas com prazo limitados, e prazos mais longos aos países em 

desenvolvimento para o cumprimento de compromissos referentes a produtos de 

interesse dos países em desenvolvimento, a fim de manter suas oportunidade de 

exportação. 

Por sua vez, o artigo 9 do AMSF regula a facilitação de assistência técnica a 

países em desenvolvimento, para permitir que estes se ajustem aos compromissos 

referentes a medidas sanitárias e fitossanitárias, inclusive no que diz respeito à 

tecnologia, infraestrutura, aperfeiçoamento técnico e treinamento. 

 

 

4.6.2 Acordo de Têxteis e Vestuários 

 

O parágrafo 18 do artigo 2, que regula restrições quantitativa, tem sido motivo 

de preocupações especiais por parte dos países em desenvolvimento, primeiro, 

porque trata de uma questão muito sensível a estes que são os têxteis e vestuário, 

e, segundo, porque o tratamento especial e diferenciado quanto ao adiantamento de 
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uma etapa nos coeficientes de crescimento, medida esta que visaria aumento as 

oportunidades comerciais de acesso a mercados dos países em desenvolvimento, 

não tem alcançado êxito em sua aplicação prática, principalmente no que ser refere 

a pequenos fornecedores. 

O artigo 6, que regula a aplicação de medidas de salvaguardas transitórias, 

considera que na aplicação destas deverá ser concedido, aos países de menor 

desenvolvimento relativo, tratamento mais favorável do que o outorgado aos demais 

grupos de países membros140, e ainda, que ao fixar condições econômicas será 

concedido tratamento diferencial e mais favorável aos países-membros cujo volume 

de exportações de têxteis e vestuário seja pequeno, comparado com o volume de 

exportações de outros membros. Nesse caso, é interessante notar que o método de 

diferenciação utilizado para a concessão de tratamento especial e diferenciado é o 

comparativo, tendo como base o volume de exportações, mas sempre levando em 

consideração as necessidades e possibilidades de desenvolvimento, o que, 

portanto, não afasta a diferenciação por nível de desenvolvimento. O Anexo ao 

acordo ainda faz menção ao tratamento especial em matéria de salvaguardas às 

exportações dos países em desenvolvimento de tecidos de fabricação artesanal 

feitos em teares manuais, produtos de fabricação artesanal feitos à mão e 

folclóricos141.  

 

 

4.6.3 Barreiras Técnicas  

 

O preâmbulo de Acordo de Barreiras Técnicas, ao exemplo de outros 

acordos, reconhece a necessidade de um tratamento especial e diferenciado quando 

afirma que os países em desenvolvimento “podem encontrar dificuldades especiais 

na formulação e aplicação de regulamentos técnicos, normas e procedimentos para 

avaliação de conformidade com regulamentos técnicos e normas”. O Acordo de 

Barreiras Técnicas está entre os acordos que mais trazem provisões de tratamento 

especial e diferenciado, provisões estas que compreendem disposições que buscam 

salvaguardar os interesses dos países em desenvolvimento; flexibilizar compromissos; 

estabelecer períodos de transição direcionados às necessidades de desenvolvimento; 
                                                
140  Artigo 6, parágrafo 6, (a).  
141  Anexo, parágrafo 3, (a). 
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gerar compromissos de assistência técnica; e dar assistência específica a países 

menos desenvolvidos.  

O artigo 10, que estabelece regras de informação sobre regulamentos 

técnicos, normas e procedimentos de avaliação de conformidade, apresenta atenção 

especial aos países em desenvolvimento quanto a notificações de conformidade de 

produtos do interesse dos países em desenvolvimento142.  

Por sua vez, o artigo 12 é específico em apresentar que os membros 

dispensarão tratamento diferenciado e mais favorável a países em desenvolvimento143 

quanto aos compromissos assumidos perante o Acordo de Barreiras Técnicas, 

levando em conta as necessidades especiais de desenvolvimento financeiro e 

comercial dos países em desenvolvimento na aplicação do acordo de forma geral144, 

e mais especificamente na aplicação de regulamentos técnicos, normas, 

procedimentos de avaliação de conformidade145 e consultas elaboradas146, a fim de 

não criar obstáculos desnecessários às exportações de países em desenvolvimento.  

Com o reconhecimento dos problemas que podem ser enfrentados pelos 

países em desenvolvimento em matéria de elaboração e aplicação de regulamentos 

técnicos, normas e procedimentos de avaliação de conformidade, o artigo 12, 

parágrafo 8, estabelece a possibilidade de concessões específicas de períodos de 

transição aos países em desenvolvimento.  

No concernente à assistência técnica, o artigo 11 também reconhece as 

dificuldades enfrentadas pelos países em desenvolvimento na preparação de 

regulamentos técnicos, e estabelece, em caso de solicitação, a obrigação de 

assessoramento técnico147. O mesmo artigo 11, em seu parágrafo 8, traz uma 

disposição específica à assistência técnica a países menos desenvolvidos, dando 

prioridade às suas necessidades.  

Procurando proteger os interesses dos países em desenvolvimento, o Acordo 

prevê no seu artigo 1, parágrafo 2, a obrigação dos países-membros a prestarem 

especial atenção nos procedimentos administrativos de implementação dos regimes 

                                                
142  Parágrafo 6.  
143  Parágrafo 1.  
144  Parágrafo 2.  
145  Parágrafo 3.  
146  Parágrafo 9.  
147  Artigo 11, parágrafos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e artigo 12.7.  
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de licenciamento de importação, pois estes podem causar efeitos distorcivos ao 

comércio, principalmente aos países em desenvolvimento. 

Ainda visando proteger os interesses dos países em desenvolvimento, o 

artigo 3 cria condições especiais aos países em desenvolvimento quanto ao 

fornecimento de informações pertinentes a estatísticas de importação em casos de 

licenciamento não automático, isentando os países em desenvolvimento de qualquer 

ônus administrativo e financeiro na obtenção dessas informações148. No mesmo 

dispositivo, prevê o Acordo uma consideração especial sobre a alocação de licenças 

a importadores que importem produtos originários de países de menor 

desenvolvimento relativo. 

Quanto aos procedimentos de licenciamento automático de importações, o 

artigo 2 do Acordo, em seu parágrafo 2, nota de rodapé 5, cria condições especiais 

quanto a prazos de aplicação dos compromissos para procedimentos de 

licenciamento de importação de países em desenvolvimento que tenham 

dificuldades em questões temporais de apresentação de liberação aduaneira e 

aprovação de pedidos de licença de importação. 

 

 

4.6.4 Acordo sobre procedimentos para licenciamento de importações 

 

Procurando proteger os interesses dos países em desenvolvimento, o Acordo 

prevê no seu artigo 1, parágrafo 2, a obrigação dos países-membros a prestarem 

especial atenção nos procedimentos administrativos de implementação dos regimes 

de licenciamento de importação, pois estes podem causar efeitos distorcivos ao 

comércio, principalmente aos países em desenvolvimento. 

Ainda visando proteger os interesses dos países em desenvolvimento, o 

artigo 3 cria condições especiais aos países em desenvolvimento quanto ao 

fornecimento de informações pertinentes a estatísticas de importação em casos de 

licenciamento não automático, isentando os países em desenvolvimento de qualquer 

ônus administrativo e financeiro na obtenção dessas informações149. No mesmo 

dispositivo, prevê o Acordo uma consideração especial sobre a alocação de licenças 

                                                
148  Artigo 3, parágrafo 4, letra (a), IV.  
149  Artigo 3, parágrafo 4, letra (a), IV.  
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a importadores que importem produtos originários de países de menor 

desenvolvimento relativo. 

Quanto aos procedimentos de licenciamento automático de importações, o 

artigo 2 do Acordo, em seu parágrafo 2, nota de rodapé 5, cria condições especiais 

quanto a prazos de aplicação dos compromissos para procedimentos de 

licenciamento de importação de países em desenvolvimento que tenham 

dificuldades em questões temporais de apresentação de liberação aduaneira e 

aprovação de pedidos de licença de importação. 

 

 

4.6.5 Valoração Aduaneira 

 

O Anexo III do Acordo considera as dificuldades que podem ser enfrentadas por 

países em desenvolvimento na aplicação de regras sobre valor aduaneiro nos casos 

de importações efetuadas por agentes distribuidores exclusivos. Com o objetivo de 

salvaguardar os interesses dos países em desenvolvimento, o parágrafo 5 do Anexo 

determina a necessidade de busca de soluções apropriadas considerando a 

condição de desenvolvimento dos países em desenvolvimento.  

Como a flexibilização de compromissos é central em conduzir um tratamento 

especial e diferenciado, os parágrafos 3 e 4 do Anexo III do Acordo autorizam 

reservas aos países em desenvolvimento na aplicação de inversão da ordem de 

determinação legal quanto a valor aduaneiro previsto no artigo 4150 do acordo. 

Quanto aos períodos de transição, o Acordo sobre a implementação das 

questões de valoração aduaneira traz a possibilidade de os países em 

desenvolvimento adiarem a aplicação dos dispositivos do Acordo por um período 

específico, o que certamente constitui um tratamento especial e diferenciado, como 

pode ser concluído da leitura do artigo 20, parágrafos 1 e 2. Ainda, quando o período 

de postergação da aplicação dos compromissos assumidos perante o Acordo 

revelar-se insuficiente para alguns países, existe a possibilidade de um pedido de 

prorrogação do período, o qual ficará sujeito à avaliação dos outros países-membros, 

                                                
150  “Artigo 4 – Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser definido segundo o 

disposto nos Artigos 1, 2 ou 3, será ele determinado de acordo com as prescrições do Artigo 5 ou, 
se isto não for possível, a determinação do valor será feita de conformidade com o disposto no 
Artigo 6, a menos que, a pedido do importador, a ordem de aplicação dos Artigos 5 e 6 seja 
invertida.” 
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que deverão levar em conta as necessidades de desenvolvimento dos países 

requerentes151. 

O artigo 20 prevê as questões relativas a tratamento especial e diferenciado 

na aplicação dos compromissos de implementação do artigo VII do GATT, e no seu 

parágrafo 3 cria a obrigação de prestação de assistência técnica por parte dos 

países desenvolvidos aos países em desenvolvimento.  

 

 

4.7  Políticas de incentivos às exportações e medidas domésticas de apoio 

 

A possibilidade de subsidiar as exportações, assim como a flexibilização no 

apoio a indústrias nascentes, também faz parte de uma discussão mais ampla sobre 

tratamento especial e diferenciado, pois estes dois mecanismos podem ajudar a 

aumentar o acesso a mercados e a diversificar a produção doméstica dos países em 

desenvolvimento, mas também pode engendrar alguns efeitos negativos, como é o 

caso da competição de subsídios. Os argumentos econômicos para a concessão de 

subsídios a certas indústrias está normalmente relacionado às imperfeições de 

mercado ou a externalidades que justifiquem a sua utilização.  

O posicionamento dos subsídios à exportação no debate do tratamento 

especial e diferenciado tem como ponto central a flexibilização na aplicação destes. 

Com o fracasso das políticas de substituição de importações, houve uma alteração 

de direcionamento de políticas de comércio internacional por parte dos países em 

desenvolvimento para os incentivos às exportações. Constata-se que realmente os 

subsídios muitas vezes ajudam a diversificar a atividade econômica, mas exportações 

subsidiadas nem sempre parecem garantir os custos envolvidos, como é o caso de 

experiências na América Latina, verificadas por Arvind Panagariya, que leva à 

consideração de que os casos como de México e Brasil demonstram que os 

subsídios à exportação podem ser instrumentos de diversificação nas exportações 

consideravelmente custosos152.  

Os efeitos positivos dos subsídios às exportações devem ser mensurados de 

maneira a considerar o desenvolvimento do país que o estará utilizando, o que 

                                                
151  Anexo III, parágrafos 1 e 2.  
152  PANAGARIYA, Arvind. Evaluating the Case for Export Subsidies. The World Bank Development 

Research Group. Policy Research Working Paper 2276, p. 7.  
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reforça ainda mais o argumento de necessidade de diferenciação e de uma 

perspectiva mais analítica no que se refere ao tratamento especial e diferenciado. A 

possibilidade de disponibilizar recursos para subsídios às exportações é proporcional ao 

nível de desenvolvimento e capacidade econômica dos países, o que pode muitas 

vezes levar a uma competição desigual de subsídios quando existe uma 

flexibilização dos compromissos assumidos. Países desenvolvidos têm a 

possibilidade de utilização econômica dos efeitos positivos dos subsídios às 

exportações, segundo o que a sua capacidade econômica permite, o que justificaria 

a aplicação de regras diferenciadas tendo em consideração os níveis de 

desenvolvimento e as possíveis distorções de comércio que podem ser causadas a 

partir da utilização desse instrumento.  

Por razões práticas, um governo pode preferir mitigar ineficiências resultantes, 

introduzindo futuras distorções, a modificar políticas originais, primárias. Políticas de 

salário mínimo é um exemplo de política governamental difícil de abolir. O subsídio à 

produção pode ser um meio menos distorcivo de remediar a rigidez do mercado de 

trabalho, mas gera obstáculos e capacidades administrativas limitadas para 

arrecadar e distribuir meios financeiros, o que pode militar contra o seu uso e pode 

deixar o governo com a única possibilidade de prover benefícios fiscais aos seus 

exportadores. 

Embora existam restrições tarifárias claras e quantificáveis às importações 

que dificilmente são retiradas, a não ser de acordo com as negociações realizadas 

multilateralmente, estas podem ser facilmente neutralizadas ou até mesmo 

minimizadas a partir de subsídios às exportações, concedidos na mesma proporção 

das restrições tarifárias. Este teorema é conhecido como teorema de simetria de 

Lerner153. Para as normas multilaterais de comércio do GATT/OMC, grande parte 

dos subsídios é considerado ilegal e passível de sofrer medidas compensatórias, o 

que restringe a utilização deste mecanismo154.  

Quando a questão dos subsídios às exportações como mecanismo de acesso 

a mercados é levada para o debate de sua utilidade na busca por desenvolvimento a 

                                                
153  PANAGARIYA, Arvind. Evaluating the Case for Export Subsidies. The World Bank Development 

Research Group. Policy Research Working Paper 2276, p. 5. 
154  É claro que a partir de uma perspectiva econômica o teorema de simetria de Lerner é passível de 

severas críticas, porém demonstra de maneira bastante clara como subsídios às exportações 
podem alterar a competitividade e o acesso a mercados.  
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partir da concessão de um tratamento especial e diferenciado, a questão volta a 

ganhar força.  

O tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento é 

estabelecido pelo artigo 27 do Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias. 

O primeiro parágrafo do artigo 27 reconhece as necessidades especiais dos países 

em desenvolvimento quanto aos subsídios como instrumento de desenvolvimento. E, 

na busca pela defesa dos interesses dos países em desenvolvimento, o parágrafo 15 

obriga que os direitos compensatórios específicos sejam atentamente examinados 

para determinar se estes são aplicáveis quanto aos países em desenvolvimento com 

relação ao tratamento especial e diferenciado de investigação sobre direitos 

compensatórios de produtos originários de países em desenvolvimento155 e 

eliminação de subsídios às exportações156. 

A flexibilidade de compromissos aparece no parágrafo 2, do artigo 27 quanto 

à não aplicação aos países em desenvolvimento157 da proibição da utilização de 

subsídios vinculados ao desempenho exportador. Ainda o mesmo artigo flexibiliza 

compromissos relativos a subsídios à exportação158, subsídios acionáveis159, valor de 

subsídios de minimis160, e perdão direto de dívidas161. 

Para alguns prazos de aplicação de compromissos, o artigo 27 também 

estabelece tratamento especial e diferenciado, como nos casos de eliminação de 

subsídios às exportações162. 

Acordos desenhados em Doha incluem uma série de critérios políticos e 

econômicos estabelecendo um limite de elegibilidade, por enquanto em tamanho e 

renda per capita. Outra possibilidade reside na extensão caso a caso, inclusive 

                                                
155  Artigo 27, parágrafo 10. 
156  Artigo 27, parágrafo 11. 
157  Condição de desenvolvimento determinada no Anexo VII do Acordo, a saber: “Os países em 

desenvolvimento Membros não sujeitos às disposições do parágrafo l(a) do Artigo 3 por força do 
estipulado no parágrafo 2(a) do artigo 27 são os seguintes: (a) Os países de menor 
desenvolvimento relativo como tal designados pelas Nações Unidas e que sejam membros da 
OMC; (b) Cada um dos seguintes países em desenvolvimento membros da OMC estará sujeito às 
disposições aplicáveis aos demais países em desenvolvimento Membros de acordo com o 
parágrafo 2(b) do artigo 27 quando seu PND per capita tenha atingido US$ 1.000,00 anuais 68: 
Bolívia, Camarões, Congo, Cote d'Ivoire, Egito Filipinas, Gana, Guatemala Guiana, Índia, Indonésia 
Quênia, Marrocos, Nicarágua, Nigéria, Paquistão, República Dominicana, Senegal, Sri Lanka e 
Zimbábue.”  

158  Parágrafos 4, 7 e 8. 
159  Parágrafo 9. 
160  Parágrafo 12.  
161  Parágrafo 13.  
162  Parágrafo 5. 
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fazendo referência a preocupações sobre a competitividade de países que tenham 

se beneficiado de subsídios às exportações, o que traria a especificidade necessária 

ao tratamento especial e diferenciado, e não afastaria o uso do mecanismo de 

subsídios às exportações como instrumento de desenvolvimento.  

Um exemplo da utilização de mecanismo que permite apoio doméstico às 

exportações muito utilizado por países em desenvolvimento são as Zonas de 

Processamento de Exportação (ZPEs), que contribuíram muito para a criação de 

empregos e para a geração de renda nos países em desenvolvimento. Por essa 

razão, os países em desenvolvimento veem mérito nas ZPEs, mesmo se as cadeias 

de exportações tenham permanecido baixas (devido ao fato de que uma grande 

quantidade de matéria-prima é importada) e investimentos concentrados em 

operações de baixa tecnologia163. Em alguns casos, as ZPEs realmente produziram 

resultados positivos, em consequência da demonstração de efeitos de habilidades 

empresariais que foram copiadas e transferidas para outras indústrias.  

Até mesmo sob considerações puramente domésticas, subsídios podem 

frequentemente não ser o melhor instrumento para alcançar alguns dos objetivos 

normalmente alcançados pelos países em desenvolvimento. No sentido de 

determinar se o tratamento especial e diferenciado deve ser garantido, pode ser útil 

considerar se as Zonas de Processamento de Exportações são um passo em 

direção a reformas econômicas mais amplas ou se elas reduzem a necessidade de 

liberalizar o resto da economia. Mais tarde, pode ser o caso de o setor exportador 

subsidiado ganhar o comércio exterior, criando novas oportunidades de emprego em 

uma quantidade que o governo considere suficiente. Isso pode levar à prorrogação 

de políticas de alta proteção a indústrias que competem com importados. Mesmo 

que esse seja o caso, políticas de exportação que meramente compensem os 

efeitos de proteção nas importações, tal como regimes aduaneiros especiais como o 

“drawback”, é preferível a políticas com um componente de subsídio à exportação. 

Outro risco a ser considerado frente à concessão de um tratamento especial e 

diferenciado seria a competição de subsídios entre os próprios países em 

desenvolvimento quando de uma diferenciação limitada que englobe em uma 

mesma categoria países com níveis de desenvolvimento muito discrepantes. Nesse 

                                                
163  KECK, Alexander; LOW, Patrick. Special and Differential Treatment in the WTO: Why, When and 

How? In: EVENETT, Simon J.; HOEKMAN, Bernard M. Economic Development and Multilateral 
Trade Cooperation. Washington DC: World Bank and Palgrave Macmillan, 2005. p. 167. 
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prisma, é questionável que o tratamento especial e diferenciado frente ao panorama 

atual de diferenciação seja benéfico aos países em desenvolvimento no que diz 

respeito a subsídios às exportações, especialmente para países em desenvolvimento 

menores e mais fracos. Parece importante que princípios comuns na previsão de 

incentivos sejam respeitados.  

Muitas outras formas de subsídios são usadas no mundo inteiro que não são 

proibidas e nem mesmo acionáveis, e isto quer dizer que não podem sofrer com 

medidas compensatórias segundo as regras da OMC. Benefícios contra o 

desemprego, subsídios gerais à saúde e programas educacionais são de particular 

importância para os menos favorecidos em todas as sociedades. Alguns países em 

desenvolvimento enxergam como uma alternativa interessante a expansão dos 

subsídios específicos considerados não acionáveis em termos de tratamento 

especial e diferenciado.  

Melhor que buscar amplas isenções para propósitos de alguma forma não 

específicos segundo o tratamento especial e diferenciado, o restabelecimento de 

categorias de subsídios não acionáveis pode ser um passo em direção a uma 

perspectiva analítica dos impactos dos subsídios à exportação e do seu uso ótimo 

no que concerne ao desenvolvimento. A verificação das reais necessidades pode 

permitir a extensão de benefícios sujeitos a determinados conjuntos de condições, 

que podem incluir a expansão das possibilidades já existentes de subsídios para 

pesquisa, regiões menos privilegiadas, e para adaptação de novas empresas a 

regulamentos ambientais. Propostas de como tornar essa categoria mais relevante 

para países em desenvolvimento ficaram por muito tempo em um nível generalizado, 

referidos a subsídios voltados a pesquisas tecnológicas, diversificação da produção 

e desenvolvimento. Somente quando as especificidades dessas ideias forem 

conhecidas ficará claro se o conceito de subsídios “verdes” será apoiado para incluir 

apenas aqueles que tenham pouco ou nenhum impacto no comércio.  

Os subsídios às exportações devem ser vistos como instrumentos 

importantes dentro das políticas comerciais de desenvolvimento domésticas, e a sua 

consistência frente às normas da OMC atualmente é imperativa, por isso, para que 

este instrumento não traga efeitos distorcivos de comércio, é importante que seja 

realizada um análise econômica sobre os impactos do tratamento especial e 

diferenciado frente ao sistema multilateral. Em alguns momentos, o apoio 

governamental mostra-se decisivo, como no caso de países em desenvolvimento 
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que concedem subsídios à produção, limitados a medidas distorcivas de comércio 

mínimas, como o apoio de subsistência a agricultores.  

 

 

4.8 Medidas relacionadas a investimentos 

 

As políticas industriais, segundo Umberto Celli Jr., são indispensáveis como 

parte de uma política de desenvolvimento, pois constituem um “conjunto coordenado 

de ações que envolvem tanto o setor público como o privado, cujo objetivo é o de 

dotar a indústria de maior competitividade, impulsionando o crescimento econômico 

e gerando, consequentemente, maior oferta de emprego”164. 

O crescimento do setor produtivo faz parte de um conjunto de políticas 

industriais que incluem o investimento estrangeiro e os incentivos a indústrias 

nascentes como parte de seus programas de desenvolvimento. Os meios de 

incentivar o crescimento do setor produtivo devem ser avaliados segundo seu 

enquadramento perante o sistema multilateral de comércio. O Acordo TRIMs da 

OMC afirma em seu preâmbulo o desejo de  
 
promover a expansão e a liberalização progressiva do comércio 
mundial e facilitar o investimento através das fronteiras internacionais, 
a fim de aumentar o crescimento econômico de todos os parceiros 
comerciais, em particular dos países em desenvolvimento, 
garantindo ao mesmo tempo a livre competição. 

 

Da mesma forma que outros acordos, o Acordo TRIMs também leva em conta 

em seu preâmbulo a especial necessidade comercial de desenvolvimento dos 

países em desenvolvimento, especialmente quanto aqueles países com menor grau 

de desenvolvimento relativo. 

Como medida de clara limitação à utilização de medidas restritivas 

relacionadas a investimentos, o acordo TRIMs estende a aplicação do artigo III do 

GATT165 (tratamento nacional) e veda a aplicação de restrições quantitativas (artigo 

XI do GATT) a medidas relativas a investimentos no comércio, ou seja, 

                                                
164  CELLI JR., Umberto. O Impacto dos Acordos de Investimentos sobre os Estados-Membros do 

MERCOSUL. Cadernos PROLAM/USP, ano 4, v. 1, p. 86, 2005. 
165  Acordo TRIMs – “Artigo 2 – Tratamento Nacional e Restrições Quantitativas – Sem prejuízo de 

outros direitos e obrigações sob o GATT 1994, nenhum Membro aplicará qualquer TRIM 
incompatível com as disposições do Artigo III ou do Artigo XI do GATT 1994”. 



 

 

150 

simplesmente reafirma a necessidade de aplicação de regras específicas do GATT 

em matéria de investimentos. Mas esta reafirmação expressa a limitação buscada 

pelo TRIMs da capacidade dos países em restringirem a atuação dos investidores 

estrangeiros a partir de uma diferenciação entre investidor estrangeiro e nacional166. 

A justificativa utilizada no próprio acordo é o reconhecimento de que certas medidas 

de investimento podem causar efeitos restritivos e distorcivos ao comércio.  

Especificamente, as provisões de tratamento especial e diferenciado dentro 

do Acordo TRIMs abrangem a flexibilidade de compromisso para a efetivação de 

instrumentos de política (artigo 4167), períodos de transição (artigo 5168, parágrafos 1, 

2 e 3) e disposições relativas a países membros menos desenvolvidos (artigo 5, 

parágrafo 2). O tratamento especial e diferenciado para medidas relacionadas a 

investimentos se refere a medidas que os países em desenvolvimento podem adotar 

como resultado de exceções temporais a essas regras da OMC.  

O artigo 4, visando facilitar a utilização de instrumentos de política comercial 

pelos países em desenvolvimento, isenta-os temporariamente do compromisso 

relacionado à aplicação de restrições quantitativas e tratamento nacional169 quanto a 

salvaguardas ao balanço de pagamentos, sem, porém, excluir a aplicabilidade do 

artigo XVIII do GATT170.  

                                                
166  Idem, p. 89. 
167  “Artigo 4 – Países em Desenvolvimento Membros – Um país em desenvolvimento membro estará 

temporariamente livre do cumprimento das disposições do artigo 2 em conformidade e na medida 
em que o Artigo XVIII do GATT 1994, o Entendimento sobre as Disposições Relativas ao Balanço 
de Pagamentos, adotado em 28 de novembro de 1979 (BISD 26S/205-209), permita ao referido 
Membro deixar de cumprir as disposições dos Artigos III e XI do GATT 1994)” 

168  “Artigo 5 – Notificação e Disposições Transitórias – 1. Todo membro, no período de 90 dias a 
partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, notificará o Conselho para o 
Comércio de Bens as TRIMs que estiver aplicando que não sejam compatíveis com as 
disposições do presente Acordo. Essas TRIMs de aplicação geral ou específica serão notificadas 
juntamente com suas características principais. 2. Cada membro eliminará todas as TRIMs 
notificadas ao amparo do parágrafo 1 no prazo de dois anos a partir da data de entrada em vigor 
do Acordo Constitutivo da OMC; no caso dos Membros desenvolvidos, no prazo de cinco anos, no 
caso dos Membros em desenvolvimento, e no prazo de sete anos nos casos de Membros de 
menor desenvolvimento relativo. 3. Mediante solicitação, o Conselho para o Comércio de Bens 
poderá estender o período de transição para a eliminação das TRIMs notificadas ao amparo do 
parágrafo 1 para um membro em desenvolvimento, inclusive um Membro de menor 
desenvolvimento relativo que demonstrar dificuldades particulares na implementação das 
disposições do presente Acordo. Ao examinar a solicitação, o Conselho para o Comércio de Bens 
levará em consideração as necessidades específicas de desenvolvimento financeiras e de 
comércio do Membro em questão.”  

169  Artigo 2 do TRIMs e artigos III e XI do GATT. 
170  Uma notificação relativa à aplicação do artigo quarto usada por países em desenvolvimento pode 

ser exemplar nesse sentido: G/TRIMS/M/9, párrafos 30 a 37 y G/TRIMS/M/10, párrafos 16 a 22.  



 

 

151 

No que concerne a períodos de transição aos compromissos assumidos, o 

artigo 5, parágrafos 1 e 2, é bem claro em conceder um tratamento especial e 

diferenciado aos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo 

quando estende o prazo para a eliminação de medidas restritivas a investimentos 

relacionados ao comércio. 

Certamente, as restrições impostas pela OMC não agradam aos países em 

desenvolvimento, ao passo que estes buscam a flexibilização das normas e a 

aplicação mais efetiva de um tratamento especial e diferenciado. Mas, no mesmo 

sentido da aplicação de tratamento especial e diferenciado em outros setores, a 

flexibilização dos compromissos, principalmente em termos de política industrial, é 

de grande importância para os países em desenvolvimento, porém devem ser 

buscadas alternativas para que o uso de isenções a compromissos não cause 

distorções e maiores restrições ao acesso a mercados de países em 

desenvolvimento por países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, o que 

reforça uma previsão de tratamento especial e diferenciado mais consistente com as 

necessidades de desenvolvimento dos países-membros da OMC.  

O Acordo TRIMs não define de maneira taxativa quais medidas seriam 

incompatíveis com os objetivos traçados pelo acordo e que estariam 

especificamente violando os artigos III e XI do GATT 1994; simplesmente apresenta 

uma lista ilustrativa de medidas incompatíveis com o tratamento nacional e com o 

compromisso de eliminação de restrições quantitativas. O anexo apresenta como 

incompatíveis leis domésticas, decisões administrativas, ou determinações cujo 

cumprimento seja necessário para a obtenção de vantagens que imponham 

obrigações de conteúdo local; limitação das importações a um percentual das 

exportações; restrições ao acesso de divisas estrangeiras e a importações; e 

imposição de metas ou compromisso de exportação (desempenho importador)171, 

como bem sumarizado por Umberto Celli Jr.172. 

                                                
171  “Anexo – 1. As TRIMs incompatíveis com a obrigação de tratamento nacional prevista no 

parágrafo 4 do artigo III do GATT 1994 incluem as mandatórias ou aquelas aplicáveis sob a lei 
nacional ou decisões administrativas, ou cujo cumprimento é necessário para se obter uma 
vantagem e que determinam: a) que uma empresa adquira ou utilize produtos de origem nacional 
especificadas em termos de produtos individuais, em termos de volume ou valor de produtos, ou 
em termos de uma proporção do volume ou valor de sua produção local; b) que a aquisição ou 
utilização de produtos importados por uma empresa limite-se a um montante relacionado ao 
volume ou valor de sua produção local. 2. As TRIMs incompatíveis com a obrigação de 
eliminação geral das restrições quantitativas prevista no parágrafo 1 do Artigo XI do GATT 1994 
incluem as mandatórias, aquelas aplicáveis sob a lei nacional ou mediante decisões 
administrativas, ou aquelas cujo cumprimento é necessário para se obter uma vantagem que 
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Com apenas uma lista ilustrativa, o acordo TRIMs abre o leque de restrições 

para a utilização de medidas relacionadas a investimentos que possam proteger a 

indústria doméstica de países em desenvolvimento, o que realmente restringe o 

campo de atuação dos países membros da OMC no que concerne a políticas 

domésticas de desenvolvimento.  

Certamente, o uso indiscriminado de medidas restritivas a investimentos pode 

levar a efeitos distorcivos no comércio, como afirma o próprio preâmbulo do Acordo 

TRIMs. Mas, nesse caso, a máxima de que “remédios utilizados em excesso podem 

se transformar em veneno” não deve ser óbice a impedir a utilização do remédio; 

mas atestar a necessidade de regular o seu uso para a medida certa das 

necessidades do doente procede no caso das medidas relacionadas a investimentos 

e tratamento especial. No sistema multilateral de comércio devem ser considerados 

também os impactos da utilização do mesmo remédio frente aos outros países que 

também necessitam de medidas de desenvolvimento, tudo isso para evitar medidas 

que sejam restritivas e distorcivas de comércio entre os próprios países em 

desenvolvimento.  

Como exemplo dessa dualidade, dessa necessidade de análise específica 

para se permitir um tratamento especial e diferenciado de isenção de compromissos, 

está o próprio conteúdo nacional, que é listado como uma medida incompatível com 

o TRIMs. 

Com o passar do tempo, e com a mudança de perspectiva em termos de 

políticas comerciais, vislumbra-se que altas tarifas em produtos acabados 

direcionados a estimular a produção doméstica nem sempre é o melhor caminho 

para estimular o aumento do valor agregado. Em algumas indústrias, componentes 

para a produção de produtos acabados podem ser importados como kits, levando 

operações meramente aparentes para o setor protegido, e ainda beneficiando-se de 

regras de origem, sem que haja efetiva transferência de tecnologia. Um exemplo 

                                                                                                                                                   
restringem: a) a importação por uma empresa de produtos utilizados ou relacionados com sua 
produção local em geral ou a um montante relacionado ao volume ou valor de sua produção local 
destinada à exportação; b) a importação por uma empresa de produtos utilizados em sua 
produção local ou relacionados com a mesma mediante a restrição de seu acesso a divisas 
estrangeiras em um montante equivalente à entrada de divisas estrangeiras atribuíveis a essa 
empresa; c) a exportação ou venda para exportação de produtos por uma empresa, restrição 
especificada em termos de produtos individuais, em termos de volume ou valor de produtos, ou 
em termos de proporção do volume ou valor de sua produção local.” 

172  CELLI JR., Umberto. O Impacto dos Acordos de Investimentos sobre os Estados-Membros do 
MERCOSUL. Cadernos PROLAM/USP, ano 4, v. 1, p. 90, 2005. 
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desses casos são os kits importados pelas montadoras de veículos, normalmente de 

partes que requerem alta tecnologia.  

Nessa esteira, as medidas relacionadas a investimentos no comércio 

internacionais, tal qual exigências de conteúdo local, adquirem importância no 

debate de comércio e desenvolvimento. As exigências de conteúdo local 

normalmente permitem ao produtor escolher os componentes específicos que 

deverão ser buscados internamente, ao mesmo tempo em que impõem uma 

proporção geral de conteúdo local a ser alcançada. No caso de indústrias 

nascentes173, os modelos de proteção tarifária da indústria final e o do conteúdo local 

não são permanentes, e tendem a diminuir com o passar do tempo no sentido de 

aumentar a pressão nos procedimentos para se tornarem mais competitivos.  

O conteúdo local pode sim ser um mecanismo que leva à melhoria das 

condições tecnológicas dos países em desenvolvimento, mas, muitas vezes, a 

experiência de utilização de regras de conteúdo nacional sugere uma fórmula 

analítica mais aproximada da realidade dos mercados domésticos, vez que em 

muitas instâncias as barreiras e distorções persistem, e produtores de produtos 

acabados continuam sem competitividade, abalando o crescimento dos setores 

protegidos e da cadeia produtiva. A exigência de conteúdo local garante o mercado 

interno, e este pode atrair investimentos nos setores de insumos, mesmo porque 

existe uma diminuição na competitividade. Uma compensação parcial pelas 

desvantagens de custos é, logicamente, determinada por altas proteções tarifárias 

no mercado doméstico. Dado que uma alta tarifa protetiva causará uma influência 

antiexportadora no setor de produtos acabados, requisitos de exportação são algumas 

vezes posteriormente introduzidos como tentativa de aumentar a produção, a 

eficiência e a orientação exportadora global da economia. Na forma de requisitos de 

equilíbrio do comércio, a performance exportadora está amarrada ao direito de 

importar insumos a uma base tarifária baixa174.  

Por este motivo, no que concerne à produção de tecnologia e alteração do 

fluxo de capitais em direção aos países desenvolvidos, as medidas relacionadas a 

investimentos e indústrias nascentes também devem ser consideradas frente ao 

                                                
173  Artigo XVIII Seções A e C do GATT.  
174  KECK, Alexander; LOW, Patrick. Special and Differential Treatment in the WTO: Why, When and 

How? In: EVENETT, Simon J.; HOEKMAN, Bernard M. Economic Development and Multilateral 
Trade Cooperation. Washington DC: World Bank and Palgrave Macmillan, 2005. p. 170. 
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debate do desenvolvimento e consequentemente do tratamento especial e 

diferenciado. Para tanto, a flexibilização do uso de medidas relacionadas a 

investimentos no comércio são necessárias, mas certamente devem ser melhor 

reguladas.  

De forma prática, a necessidade do uso de políticas industriais pode ser 

medida pelo tratamento especial frente ao acordo TRIMs. Somente um país com 

menor grau de desenvolvimento notificou a OMC sobre o uso de medidas 

relacionadas a investimentos no comércio, mas todos buscaram uma exceção total 

do acordo quanto à aplicação dos artigos III e XI do GATT. Certamente o acordo 

TRIMs constitui um contrapeso útil para pressões de grupos de lobby e indústrias 

em busca de políticas industriais favoráveis a determinados setores mais fortes da 

economia, porém a limitação de políticas industriais em países em desenvolvimento 

pode ser um obstáculo ao próprio desenvolvimento, assim como a total flexibilização 

da utilização de medidas restritivas.  

 

 

4.9  O Acordo Agrícola da OMC 
 

O Acordo Agrícola, em conjunto com a Decisão sobre medidas relacionadas 

aos possíveis efeitos negativos ao programa de reforma nos países menos 

desenvolvidos e países em desenvolvimento importadores de produtos alimentícios, 

contém 18 disposições sobre tratamento especial e diferenciado.  

As regras do acordo sobre agricultura da OMC em termos de tratamento 

especial e diferenciado podem ser definidas em regras que têm a finalidade de 

aumentar as oportunidades comerciais dos países em desenvolvimento; que geram 

tratamento especial e diferenciado em termos de períodos de transição; que dão 

flexibilidade aos compromissos assumidos em termos de instrumentos de política 

comercial aos países em desenvolvimento; e disposições concernentes a medidas 

relacionadas a países menos desenvolvidos.  

O preâmbulo do Acordo já abarca medidas positivas que devem adotar os 

países-membros da OMC em relação aos países em desenvolvimento, nesses 

compreendidos os países menos desenvolvidos, principalmente quando considera 

os países desenvolvidos no momento de implementação de seus compromissos de 
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acesso a mercados, determinando que estes levem em consideração as 

necessidades e condições particulares dos países em desenvolvimento ao 

proporcionarem uma melhoria de oportunidades e de condições de acesso para 

produtos agrícolas de especial interesse de tais países.  

O artigo 15 diz respeito a medidas que devem ser adotadas em consequência 

de isenções, consolidações ou qualquer estipulação do acordo, vez que reconhece 

que o tratamento diferenciado e mais favorável a países em desenvolvimento 

constitui parte integrante das negociações que envolvem a agricultura. Tal 

dispositivo considera que deverá ser concedido tratamento especial e diferenciado 

no que se refere a compromissos assumidos perante o Acordo, flexibilizando, no 

parágrafo 2, o prazo para implementação dos compromissos assumidos pelos 

países em desenvolvimento.  

O artigo 6, parágrafo 2, por sua vez, trata da flexibilização de compromissos 

de medidas governamentais de assistência direta ou indireta, isentando os países 

em desenvolvimento dos compromissos de redução do apoio interno que normal-

mente seriam aplicados a tais medidas, assim como isenção dos compromissos 

relativos ao apoio interno de produtores. Ainda, na mesma esteira de flexibilização 

de compromissos, encontra-se o parágrafo 4 do mesmo artigo.  

Em matéria de subsídios à exportação, questão tão polêmica nas 

negociações da OMC, o artigo 9175 estabelece, em matéria de compromissos de 

subsídios à exportação, um tratamento especial e diferenciado aos países em 

desenvolvimento, permitindo um desembolso orçamentário superior ao dos países 

desenvolvidos, e ainda uma isenção de compromissos assumidos176.  

O artigo 12, parágrafo 2, e o artigo 15, parágrafo 1, referem-se a 

possibilidades de flexibilização de compromissos e períodos de implementação 

relacionados a proibições e restrições baseadas em segurança alimentar, como a 

concessão de períodos mais longos de implementação de medidas necessárias e 

flexibilização dos compromissos assumidos. Exemplo interessante seria o tratamento 

especial para ajuda alimentar e apoio interno estabelecido pelo Anexo 2, parágrafo 3 

do acordo, que estipula que programas de governamentais de retenção de estoque 

com objetivo de segurança alimentar em países em desenvolvimento devem ser 

                                                
175  Parágrafo 2, letra “b”, inciso IV e parágrafo 4. 
176  Exemplos de países que utilizaram os benefícios do artigo 9, “b”, IV: Brasil, Colômbia, Chipre, 

Indonésia, Israel, México, Romênia, Turquia, Uruguai e Venezuela.  
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considerados compatíveis com o Acordo, denotando uma flexibilização dessa 

norma. O tratamento especial ainda pode ser encontrado nas disposições contidas 

no Anexo 5, no que concerne a tratamento especial quanto ao cálculo das medidas 

equivalentes de apoio. 

Os países menos desenvolvidos adotam medidas especiais estabelecidas na 

decisão sobre medidas relacionadas aos possíveis efeitos negativos ao programa de 

reforma nos países menos desenvolvidos e países em desenvolvimento importadores 

líquidos de produtos alimentícios177, como estipulado no artigo 16. 

As disposições da decisão enquadram como tratamento especial e 

diferenciado medidas de salvaguarda de interesses dos países em desenvolvimento 

e de assistência técnica. As principais questões dizem respeito à necessidade de 

estabelecer um nível de compromissos em matéria de ajuda alimentar, de acordo 

com as necessidades reais dos países em desenvolvimento durante o programa de 

reforma.  

 

 

4.10  Acordo relacionado à aplicação do artigo VI (medidas antidumping) do 

GATT 94 
 

O acordo relacionado à aplicação do artigo VI do GATT somente tem uma 

disposição acerca do tratamento especial e diferenciado, onde reconhece que os 

países desenvolvidos devem dar atenção especial à situação dos países em 

desenvolvimento no tratamento da aplicação de medidas antidumping, considerando, 

antes mesmo da efetiva aplicação de direitos antidumping, a necessidade de análise 

dos impactos desta prática de defesa comercial frente aos interesses essenciais dos 

países em desenvolvimento178.  

 

                                                
177  A lista de países-membros da OMC considerados em desenvolvimento importadores líquidos de 

alimentos são: Barbados, Botswana, Costa do Marfim, Cuba, Egito, Honduras, Jamaica, Quênia, 
Ilhas Mauricio, Marrocos, Paquistão, Peru, República Dominicana, Santa Lucía, Senegal, Sri 
Lanka, Trinidad e Tabago, Tunísia e Venezuela (G/AG/5/Rev.3, de fecha 28 de junio de 1999). 

178  Artigo 15 do Acordo sobre Implementação do Artigo VI do GATT 94. 
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4.11  Acordo sobre salvaguardas 

 

O Acordo sobre salvaguardas tem duas disposições de tratamento especial e 

diferenciado, limitadas ao seu artigo 9, as quais buscam proteger os interesses dos 

países em desenvolvimento.  

O artigo 9 estabelece que não serão aplicadas medidas de salvaguarda 

contra produtos procedentes de países em desenvolvimento quando a parcela que 

lhes corresponda nas importações efetuadas pelo importador do produto não seja 

superior a 3% (três por cento). O parágrafo 2 do mesmo artigo estabelece o direito 

de prorrogação dos períodos de aplicação de medida de salvaguarda por um prazo 

de dois anos além do período máximo estabelecido pelo artigo 7. 

 

 

4.12  Acordo geral sobre o comércio de serviços 
 

Para aumentar as possibilidades comerciais dos países em desenvolvimento, 

facilitar a participação crescente destes no comércio de serviços e impulsionar a 

expansão das suas exportações179, o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços 

prevê compromissos específicos que levam em consideração a condição de 

desenvolvimento dos seus países-membros para a construção de capacidades em 

matéria de serviços, eficiência competitiva e tecnológica, melhora de acesso a 

canais de distribuição e liberalização do acesso a mercados de prestação de 

serviços180.  

Para proteger os interesses dos países em desenvolvimento, o Conselho para 

o Comércio de Serviços deve efetuar uma avaliação do comércio de serviços 

globalmente, e em base setoriais, respeitando a facilitação da participação dos 

países em desenvolvimento para que essa ocorra de forma crescente181. Para tanto, 

o Acordo prevê a flexibilização apropriada para que os diferentes países em 

desenvolvimento abram menos setores, liberalizem menos tipos de transações, 

                                                
179  Preâmbulo do GATS.  
180  Artigo IV. 
181  Artigo XIX, parágrafo 3.  
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aumentem progressivamente o acesso a seus mercados em função de sua situação 

em matéria de desenvolvimento182. 

Nessa mesma esteira, o parágrafo 3 do artigo V, refere-se à flexibilização dos 

compromissos nos casos de participação de países em desenvolvimento em 

acordos de integração econômica que estabeleçam a ausência ou eliminação de 

toda discriminação entre as partes, segundo o tratamento nacional, em consonância 

com o nível de desenvolvimento dos países envolvidos. 

Em termos de assistência técnica, questão constante em termos de 

tratamento especial e diferenciado, o Acordo sobre Serviços transfere a 

responsabilidade pela assistência técnica em termos de comércio de serviços ao 

Secretariado da OMC183, e, no que diz respeito especificamente a serviços de 

telecomunicações, estabelece obrigações de cooperação técnica para gerar uma 

infraestrutura eficiente e avançada nos países em desenvolvimento.  

Os países com menor desenvolvimento relativo recebem um tratamento 

prioritário com vistas a incrementar a sua participação crescente no comércio de 

serviços, principalmente tendo em vista a participação destes na assunção de 

compromissos negociados específicos184.  

  

 

4.13  Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual 
relacionados ao comércio (TRIPs) 
 

O preâmbulo do Acordo TRIPs reconhece as dificuldades dos países em 

desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo na implementação interna de 

leis e regulamentos, reconhecendo também a necessidade de flexibilização em 

busca da criação de uma base tecnológica sólida e viável.  

Em termos de períodos de transição, o Acordo TRIPs trabalha em suas 

disposições transitórias condições especiais para os países em desenvolvimento 

quanto à postergação da data de aplicação do Acordo, assim como o adiamento da 

                                                
182  Artigo XIX, parágrafo 2.  
183  Artigo XXV, parágrafo 2. 
184  Artigo IV, parágrafo 3.  
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aplicação das disposições sobre patentes de produtos previstos da Seção 5 da Parte 

II185 do Acordo. 

O artigo 67 estabelece a obrigação dos países desenvolvidos em prestar 

cooperação técnica e financeira aos países em desenvolvimento e de menor 

desenvolvimento relativo para a elaboração de leis e regulamentos sobre proteção e 

aplicação de normas de proteção de propriedade intelectual, bem como sobre 

prevenção e seu abuso, incluindo apoio ao estabelecimento e fortalecimento de 

escritórios e agências nacionais competentes nesses assuntos, inclusive formação 

de pessoal. 

 

 

4.14  Entendimento relativo às normas e procedimentos sobre solução de 
controvérsias (ESC) 

 

Visando proteger os interesses dos países em desenvolvimento, o ESC 

determina que durante o procedimento de consultas186 e solução de controvérsias187, 

os Membros deverão dar atenção especial aos problemas e interesses específicos 

dos países em desenvolvimento. Consultas referentes a medidas tomadas por 

países em desenvolvimento poderão ter seu prazo estendido188. Quanto ao relatório 

do grupo especial, este indicará explicitamente a maneira pela qual foram levadas 

                                                
185 “Matéria Patenteável: 1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer 

invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde 
que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial 5. Sem prejuízo 
do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste 
Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem 
discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os 
bens serem importados ou produzidos localmente. 2. Os Membros podem considerar como não 
patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a 
ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou 
vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja 
feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação. 3. Os Membros também podem 
considerar como não patenteáveis: (a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o 
tratamento de seres humanos ou de animais; (b) plantas e animais, exceto microorganismos e 
processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os 
processos não biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a 
variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, 
seja por uma combinação de ambos.” 

186  Artigo 4, parágrafo 10. 
187  Artigo 21, parágrafo 2. 
188  Artigo 12, parágrafo 10.  
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em conta as disposições pertinentes ao tratamento diferenciado e mais favorável 

para os países em desenvolvimento189. 

O Órgão de Solução de Controvérsia deverá ainda atentar para quais outras 

providências seriam adequadas para a solução de questões levantadas por países 

em desenvolvimento, não apenas considerando o alcance comercial das medidas 

em discussão, mas também o seu impacto na economia dos países em 

desenvolvimento interessados190. 

O artigo 27, parágrafo 2, estabelece a obrigação do Secretariado em prestar 

assistências jurídicas adicionais em relação à solução de controvérsias aos países 

em desenvolvimento, mesmo que o Secretariado já tenha prestado assistência 

técnica prévia. 

Os casos envolvendo países de menor desenvolvimento relativo têm um 

procedimento especial por força do artigo 24, que estabelece a necessidade de uma 

atenção especial em todas as etapas da determinação das causas de uma 

controvérsia ou dos procedimentos de uma solução de controvérsias, e, quando nos 

casos que envolverem países com menor grau de desenvolvimento relativo não for 

encontrada uma solução satisfatória no decorrer das consultas realizadas, deverão 

ser feitas tentativas de solução da controvérsia antes do estabelecimento de um 

grupo especial. 

 

 

4.15 Tratamento especial e diferenciado e aplicação temporal  

  

Com o single undertaking da Rodada Uruguai, os países em desenvolvimento 

viram um aumento acentuado em suas obrigações perante o sistema multilateral. A 

implementação de alguns compromissos multilaterais geram reformas internas, e 

concomitantes reformas envolvem custos de ajustes, os quais muitos países em 

desenvolvimento não tinham em 1995, e não têm até hoje como suportar em alguns 

setores, o que fez com que houvesse uma desigualdade mesmo entre os países em 

desenvolvimento quanto ao cumprimento dos compromissos da Rodada Uruguai. 

Enquanto alguns países em desenvolvimento estavam em um processo de 

                                                
189  Artigo 12, parágrafo 11. 
190  Artigo 21, parágrafos 7 e 8.  
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liberalização unilateral a partir da redução de proteções transfronteiriças ao 

comércio, pois muitos tinham condições para isso, outros países também 

considerados em desenvolvimento não tinham capacidade suficiente para as 

reformas necessárias.  

Alguns dos acordos da OMC requerem investimentos na capacidade de 

apoiar a sua implementação e assegurar que os países tenham benefícios advindos 

deles. Exemplos disso são treinamento e infraestrutura para implementar 

compromissos assumidos, como seria o caso dos Acordos de Medidas Sanitárias e 

Fitossanitárias e o Acordo de Barreiras Técnicas.  

Um distinção precisa ser feita entre ajustes relacionados à falta de 

capacidade de implementação e ajustes relacionados a dificuldades políticas no 

alcance de cooperação, o qual normalmente refere-se aos custos de economia 

política originados das mudanças no emprego setorial e padrões de produção 

associados com a eliminação gradual de medidas distorcivas de comércio. A 

remoção de distorções deve ser considerada benéfica, como no caso de eliminação 

de proteção a setores tradicionais ineficientes que tenham impacto em setores 

essenciais ao desenvolvimento, a exemplo da liberalização de setores ineficientes 

que prejudiquem a competitividade do setor agrícola em países menos 

desenvolvidos.  

Mas isso não quer dizer que as medidas de proteção nos países em 

desenvolvimento são essencialmente distorcivas, e que estes deveriam desistir de 

usá-las, pois os países têm o direito, segundo as regras da OMC, de impor 

proteções através de barreiras tarifárias e quantitativas, conforme necessidade e 

segundo circunstâncias muito específicas191. Ou seja, deve-se reconhecer que 

existem custos de ajustes gerados por reformas comerciais, e esses custos devem 

ser considerados, assim como o prazo implementação dos compromissos.  

Em curto prazo, a existência de custos relacionados a ajustes requer que os 

governos elaborem políticas paralelas e desenvolvam medidas alternativas para 

perseguir alguns objetivos que não sejam de política de comércio. A pesar dos 

ganhos de um aumento na alocação de recursos em longo prazo, a liberalização 

pode implicar adversidades transitórias originadas nas mudanças dos padrões de 

                                                
191  HOEKMAN, Bernard; MICHALOPOULOS, Constantine; WINTERS, Alan. Special and Differential 

Treatment of Developing Countries in the WTO: Moving Forward After Cancun. Oxford: Blackwell 
Publishing, 2004. p. 490.  
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produção192. Para isso, as exceções temporárias quanto a compromissos muitas 

vezes são imperativas. Mas, no sentido de assegurar a possibilidade de previsão e 

fornecer os benefícios para realizar uma reforma, não meramente adiar o dia da 

consideração na esperança de futuras extensões, um prazo final para medidas 

distorcivas de comércio deve ser determinando, considerando-se uma possível 

margem de flexibilização segundo o nível de desenvolvimento dos países 

envolvidos193.  

Muitas das propostas de tratamento especial e diferenciado que geraram 

exceções das obrigações de implementação por um tempo não especificado não 

foram bem recebidas. Nas discussões pós-Doha, alguns países em desenvolvimento 

propuseram, por exemplo, que as extensões do período de transição para a 

implementação do acordo de valoração aduaneira, incluindo o direito de usarem 

valores mínimos, fosse renovado automaticamente a partir do pedido de um país-

membro em desenvolvimento. Dessa forma, os beneficiários do tratamento especial 

e diferenciado estariam fazendo uma autosseleção e determinando para eles 

mesmos quando estariam prontos para assumir um nível mais alto de obrigações. 

Muitos membros da OMC possuem reservas a tais arranjos, pois os países 

beneficiários seriam destituídos de qualquer previsibilidade e obrigação específica, 

sendo as concessões de tratamento especial e diferenciado amplas e dotadas de 

discricionariedade, o que não garantiria nenhum esforço de reforma significativo, e 

nem mesmo uma previsão temporal de reformas efetivas. 

Em muitos casos, o tempo de transição para a implementação dos acordos é 

determinado em uma extensão para um grupo de países em diferentes estágios de 

desenvolvimento194.  

É fato que o acesso ao tratamento especial e diferenciado será decidido 

através de pedido de um país em desenvolvimento, e em instituições baseadas no 

consenso como a OMC; a preocupação é se a característica de discricionariedade 

                                                
192  WTO. World Trade Report 2002 and Prospects 2003. Geneva: WTO.  
193  No caso de valoração aduaneira, por exemplo, extensões limitadas no tempo têm sido 

autorizadas pela OMC de forma casuística, país a país. 
194  Exemplos de tais provisões incluem um grande período de tempo para implementar a redução de 

compromissos sob o acordo Agrícola (Artigo 15. 2), um maior período de eliminação (artigo 5.2), 
períodos de implementação estendidos para requerer certas provisões do acordo de 
implementação do artigo VII do GATT 1994 (Valoração Aduaneira, artigo 20.2), e períodos 
transitórios para a implementação do TRIPs (artigo 65). 



 

 

163 

das decisões relativas ao tratamento especial e diferenciado pode levar a formas 

indesejáveis de condicionalidades e arbitrariedades195. 

As provisões de tratamento especial e diferenciado referem-se aos países em 

desenvolvimento, como o grupo de beneficiários, o que leva de volta à discussão de 

diferenciação quanto aos variados níveis de desenvolvimento e ao impacto da 

suspensão dos compromissos assumidos perante alguns acordos da OMC, vez que 

o status de país em desenvolvimento nunca foi formalmente definido no arcabouço 

normativo do GATT/OMC.  

Em suma, a grande maioria das provisões de tratamento especial e 

diferenciado são instrumentos políticos imprecisos em matéria temporal. Elas 

normalmente falham em distinguir entre membros em desenvolvimento em termos 

das suas necessidades reais de desenvolvimento, o acesso às provisões de 

tratamento especial e diferenciado é deixado à discricionariedade dos membros da 

OMC e a maioria das provisões define beneficiários como um específico grupo 

chamado de países em desenvolvimento, deixando a questão temporal também em 

um campo de discricionariedade.  

 

 

4.16  Tratamento especial e diferenciado e o equilíbrio das obrigações legais 
no sistema multilateral de comércio  

 

O debate que cerca as normas da OMC sobre tratamento especial e 

diferenciado tem como objetivo maior transformar as normas do sistema multilateral 

de comércio em normas mais sensíveis ao tema do desenvolvimento. O arcabouço 

normativo da OMC já possui um direcionamento ao desenvolvimento, e isso não 

quer dizer que normas orientadas ao desenvolvimento sejam suficientes para o seu 

alcance. O equilíbrio das normas que estabelecem um tratamento especial e 

diferenciado com a realidade empírica das relações comerciais entre países 

desenvolvidos e países em desenvolvimento e entre os próprios países em 

desenvolvimento é necessário, para não dizer urgente.  

                                                
195  Exemplos de tais provisões discricionárias incluem atrasos suportados complacentemente sob o 

Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (arts. 10.2 e 10.3), exceções 
limitadas no tempo para certas provisões do Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio (art. 
12.8), e extensões ao padrão das provisões de tratamento especial e diferenciado, segundo o 
acordo de implementação do artigo VII do GATT 1994 (Valoração Aduaneira, Anexos III.1 e III.2). 
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Para isso, o primeiro passo é melhorar a posição jurídica do próprio 

tratamento especial e diferenciado, assim como aperfeiçoar o sistema de 

diferenciação entre os diversos níveis de desenvolvimento, para depois estabelecer 

regras que possam corresponder às necessidades de desenvolvimento sem efeitos 

distorcivos, e, quando da ocorrência desses efeitos, mecanismos de compensação 

efetivos.  

Em reconhecimento ao fato de que um tratamento especial e diferenciado 

significativo pode ser alcançado somente se este responder de forma efetiva a 

diferentes necessidades dos países em desenvolvimento, todas as novas 

perspectivas para o tratamento especial e diferenciado que foram alcançadas por 

acadêmicos e outros pesquisadores nos últimos anos recomendam a diferenciação 

entre os países em desenvolvimento.  

Como bem resumem Alexander Keck e Patrick Low196, dentre os estudos 

sobre tratamento especial e diferenciado sobre diferenciação, três possibilidades 

podem ser destacadas, a saber: i) a concessão de total flexibilidade para todos os 

membros da OMC; ii) que os membros da OMC deixem de poder autodefinir o seu 

status de país em desenvolvimento e sejam categorizados em um número maior de 

subgrupos, como na proposta feita pelos técnicos do Banco Mundial Bernard 

Hoekman, Constantine Michalopoulos e Alan Winters197 quanto à divisão em países 

desenvolvidos, em desenvolvimento e menos desenvolvidos, determinados por 

tamanho e critério per capita, o que iria capturar de forma mais ampla aqueles 

países com reais necessidades de um tratamento especial e diferenciado no que diz 

respeito aos acordos da OMC; e iii) uma avaliação de custos e capacidade dos 

países para implementar os acordos da OMC, e, como resultado dessas avaliações, 

um intervalo de tempo seria determinado em face de quanto tempo o país estaria 

isento das regras. 

Todas as possibilidades mencionadas certamente são passíveis de crítica e 

possuem suas limitações, como a manutenção de elementos que dão ao tratamento 

especial e diferenciado menor funcionalidade, como é o caso da discricionariedade e 

politização do tratamento especial e diferenciado. Entretanto as propostas evoluem 
                                                
196  KECK, Alexander; LOW, Patrick. Special and Differential Treatment in the WTO: Why, When and 

How? In: EVENETT, Simon J.; HOEKMAN, Bernard M. Economic Development and Multilateral 
Trade Cooperation. Washington DC: World Bank and Palgrave Macmillan, 2005. p. 183. 

197  HOEKMAN, Bernard; MICHALOPOULOS, Constantine; WINTERS, Alan. Special and Differential 
Treatment of Developing Countries in the WTO: Moving Forward After Cancun. Oxford: Blackwell 
Publishing, 2004. p. 494. 
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no sentido de identificar a necessidade de modificação dos mecanismos de acesso a 

um tratamento especial e diferenciado, definindo que a questão política nesse caso 

não pode substituir um conjunto de provisões legalmente legitimadas. Um elemento-

chave de uma perspectiva voltada aos fundamentos consiste em identificar critérios 

mensuráveis que definam acesso ao tratamento especial e diferenciado. Para alguns 

casos, o acesso ao tratamento pode ser ligado diretamente ao alcance dos critérios 

estabelecidos.  

O grande desafio para se fundar uma nova perspectiva fundamental ao 

tratamento especial e diferenciado consiste em conseguir definir um critério analítico 

que seja relevante para questões de tratamento especial e diferenciado, e que seja 

mensurável com os dados existentes. Idealmente este processo deveria ser o mais 

despolitizado possível e construído com base no pensamento de que países 

relativamente mais avançados ainda ganham em se resignarem ao acesso a 

poucas, porém aplicáveis, provisões de tratamento especial e diferenciado. 

Enquanto não for percebido que o ponto central na definição dos fundamentos e 

critérios apropriados são os impactos para o desenvolvimento, o efeito do acesso ao 

tratamento especial e diferenciado continuará figurando em segundo plano.  

O equilíbrio para definir fundamentos implícitos para o acesso a provisões 

específicas de tratamento especial e diferenciado envolve de forma individualizada 

os acordos da OMC e os resultados das suas aplicações, o que exige uma 

perspectiva voltada aos requisitos específicos de cada acordo e uma diferenciação 

não só no que diz respeito ao tipo de país, se desenvolvido ou em desenvolvimento, 

mas no sentido da defesa dos frágeis interesses das sociedades que sofrem com a 

miséria e a desigualdade.  

Assim, as exceções criadas por um tratamento especial e diferenciado não 

deveriam ser vistas como meros benefícios concedidos aos países em 

desenvolvimento, mas sim como um reequilíbrio das regras da OMC frente aos 

efeitos da sua aplicação, tudo como resultado prático da análise dos impactos do 

comércio no desenvolvimento.  
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5  DIMENSÕES DO COMÉRCIO INTERNACIONAL E DESENVOLVIMENTO 

 

A utilização do comércio internacional como instrumento pressupõe 

primeiramente que a gênese deste seja a promoção do ser humano com a 

efetivação de sua autonomia.  

O Direito como heteronomia, limitador de condutas, pode e deve ser 

considerado como instrumento central na organização das relações comerciais 

internacionais na busca por desenvolvimento de forma sustentável. Porém, o Direito 

de forma alguma pode desconsiderar as diferenças fundamentais entre os atores 

deste processo de desenvolvimento, sob a pena de obter resultados totalmente 

contrários à sua essência.  

Dentro deste quadro, o tratamento especial e diferenciado cumpre uma 

função de extrema importância na instrumentalização do comércio internacional 

como vetor na promoção de desenvolvimento. Há que se considerar, entretanto, que 

a insuficiente regulamentação frente à necessidade de gerar obrigações 

diferenciadas aos atores do sistema multilateral de comércio transforma-se em 

obstáculo e não em engrenagem. 

Assim, passa a ser central, alem da análise dos instrumentos disponíveis ao 

sistema multilateral de comércio, a inserção destes nas dimensões particulares e 

contextualizadas do comércio internacional frente ao desafio do desenvolvimento.  

Com base na definição de desenvolvimento como expansão das liberdades, 

quatro tipos de privações, ou não liberdades, são relevantes para a discussão de 

desenvolvimento perante o sistema multilateral de comércio.  

Partindo da premissa de que privações podem resultar da impossibilidade de 

acesso a oportunidades econômicas e a consequências favoráveis disponibili-zadas 

pelos mercados, um sistema multilateral de comércio que não promova um comércio 

justo em termos de igualdade de oportunidade priva o ser humano do acesso a 

oportunidades econômicas.  

A capacidade de comercializar deve ser considerada como uma capacidade 

básica, pois a falta de elementos que sejam fundamentais ao bom desenvolvi-mento 

humano pode ser considerada em termos gerais como pobreza. Já que a pobreza 

não pode somente ser reconhecida em termos de baixa renda, a privação de uma 

capacidade básica de comercialização a partir de obstáculos à inserção no mercado, 

como é o caso da capacidade técnica (nesse sentido podem ser consideradas, por 
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exemplo, educação e infraestrutura), pode marginalizar, o que certamente limita a 

liberdade de ação dos países frente ao sistema. 

Amartya Sen argumenta que negar aos indivíduos direitos civis fundamentais, 

como a oportunidade de participação efetiva em decisões cruciais referentes às 

questões manifestamente de interesse público, é negar o direito de desenvolver e 

reforçar os laços democráticos como parte essencial do processo de 

desenvolvimento. Para alcançar essa autonomia efetiva, o sistema multilateral deve 

primar pelo aumento da participação de todos os seus atores, para que assim seja 

dada oportunidade de participação política sobre as decisões que os afetam direta 

ou indiretamente. A melhora das condições de governança através de um sistema 

mais transparente e inclusivo aumenta a capacidade de participação de todos, 

grandes ou pequenos, fortes ou fracos, ricos ou pobres, expandindo a liberdade 

política.  

Por sua vez, a regulação deve ter como objetivo permitir que os mercados 

trabalhem de forma mais eficaz em termos de desenvolvimento. Um sistema de 

regras baseado em políticas públicas e justiça social deve construir uma visão para 

o uso ótimo do mercado. Para que o uso do mercado possa ser algo baseado na 

cooperação e expansão de liberdades, parece ser imperativa a necessidade de 

regras equilibradas que visem promover uma participação mais ampla e voltada ao 

desenvolvimento. Então, as regras que moldam o sistema multilateral devem ser 

transparentes e assegurar a promoção da igualdade a partir do reconhecimento das 

desigualdades. 

O estabelecimento de regras que assegurem um equilíbrio justo entre custos 

e benefícios de um sistema de comércio aberto e a flexibilidade apropriada aos 

países em desenvolvimento de uma forma legítima e sustentável devem ser 

considerados como instrumento de expansão de liberdades e eliminação de 

privações, pois criam condições de participação mais efetiva e justa de todos os 

países inseridos no sistema multilateral de comércio. Nesse contexto, o tratamento 

especial e diferenciado pode ser visto como um mecanismo para assegurar este 

equilíbrio, considerando os diferentes níveis de desenvolvimento dos atores 

envolvidos. Portanto, o tratamento especial e diferenciado deve ser considerado 

numa perspectiva consistente com a promoção de um comércio justo, construção de 

capacidades, boa governança e regras balanceadas na OMC.  
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Introduzir a dimensão do desenvolvimento no debate do comércio 

internacional contribui para a legitimidade do sistema multilateral e para a garantia 

das liberdades humanas, as quais, segundo Amartya Sen, são as bases para o 

desenvolvimento.  

 

 

5.1  Fair Trade (Comércio Justo) 
 

Definir o que é comércio justo é uma tarefa árdua, o que não será buscado de 

forma exaustiva nesse momento. O que será considerado nesse momento é a 

condição de construção de um comércio mais justo a partir da necessidade de 

expansão das liberdades dos atores do sistema multilateral de comércio, 

principalmente no que diz respeito à oportunidade de participação nos benefícios 

apresentados pela liberalização comercial, transcendendo assim a perspectiva 

egoísta de ganhos individuais sem considerar o contexto das consequências das 

relações globais de comércio no que concerne à qualidade de vida.  

A busca por um comércio justo, ou “fair trade”, parte do pressuposto de que 

os ganhos com a globalização e com o comércio internacional não são iguais, e que 

a balança da divisão de ganhos pende para o lado dos países desenvolvidos. Em 

um primeiro momento, pode-se dizer que isso se deve às enormes diferenças de 

poder econômico e níveis de desenvolvimento. No sistema multilateral de comércio, 

os países cooperam tendo por base um sistema e, que a balança de divisão dos 

ganhos com o comércio internacional passa a ser diretamente influenciada por esta 

estrutura normativa, a qual determina a forma de ação dos membros do sistema, 

sendo que o espaço de atuação dos países dentro do sistema pode refletir a 

concepção de justiça no comércio internacional. 

Nesse caso, em um sistema que congrega necessidades diversas de atores 

diversos, as abordagens sobre justiça no comércio internacional não poderiam ser 

simples, como nos casos de acesso a mercados, subsídios agrícolas e práticas 

comerciais internas. As definições de quais resultados são justos mudam de país 

para país, dependendo das necessidades e níveis de desenvolvimento, pois a 

estrutura legal reflete diretamente nas políticas econômicas domésticas, as quais 

podem produzir consequências externas negativas.  
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Políticas domésticas claramente distorcem os mercados globais, mas antes 

de tudo deve-se considerar que estas políticas domésticas são efetivadas segundo 

uma estrutura legal, e é essa estrutura legal em um contexto multilateral que deve 

ser avaliada frente ao conceito de justiça no comércio.  

Quando o sistema multilateral possibilita distorções comerciais que tornam 

desiguais as oportunidades de inserção e participação dos membros do sistema, 

este não promove justiça e priva atores deste cenário de participarem ativamente em 

igualdade de oportunidade, obstando assim as liberdades e, por conseguinte, o 

desenvolvimento.  

A criação de normas no contexto do sistema multilateral de comércio, 

principalmente da OMC, deve considerar a participação de todos, e essa 

participação deve existir em igualdade de oportunidade em busca da remoção de 

distorções que afetem a distribuição dos ganhos com o comércio internacional, de 

forma a aumentar as liberdades internas nos Estados, expandindo o desenvolvimento 

individual198.  

Removendo essas distorções e atingindo maior coerência nas políticas 

econômicas globais, principalmente quanto às políticas referentes a comércio e 

políticas de promoção de desenvolvimento, os países desenvolvidos podem 

contribuir de forma significativa, permitindo que as vantagens comparativas atuem. 

Uma política como essa estimularia crescimento e aumentaria o bem-estar 

econômico internacional, tanto para os países desenvolvidos como para os países 

em desenvolvimento, possibilitando então um sistema baseado na concepção de 

justiça no comércio internacional199.  

Para Joseph Stiglitz e Andrew Charlton200, para o alcance do comércio justo, 

qualquer acordo da OMC deve ser avaliado em termos do impacto ao 

desenvolvimento, e questões com impacto negativo no desenvolvimento devem ser 

retiradas da pauta de negociações, partindo do pressuposto de que as normas 

                                                
198  As políticas protecionistas dos países desenvolvidos na agricultura, por exemplo, são altamente 

distorcidas e impõem custos consideráveis aos produtores rurais dos países em desenvolvimento. 
Tais políticas pouco fizeram para corrigir as falhas de mercado, e ainda aumentaram os danos 
ambientais a partir do encorajamento de técnicas produtivas cada vez mais intensivas. 

199  ISMAIL, Faizel. Mainstreaming Economic Development in the Trading System. In: EVENETT, 
Simon J.; HOEKMAN, Bernard M. Economic Development and Multilateral Trade Cooperation. 
Washington DC: World Bank and Palgrave Macmillan, 2005. p. 214. 

200  STIGLITZ, Joseph; CHARLTON, Andrew. A Development Round of Trade Negotiations? Paper 
presented at the Annual World Bank Conference on Development Economics, May 2004, p. 11.  
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devem ser necessariamente justas. Os acordos devem ser cuidadosamente criados 

para promover desenvolvimento, e não proteger ortodoxias e interesses específicos 

de alguns grupos. Em outras palavras, a noção de comércio justo impõe uma 

verificação de quais políticas maximizam os ganhos para os países em 

desenvolvimento, devendo os resultados de liberalização agregar benefícios aos 

países mais pobres. 

No sentido de desenvolvimento, a partir do estabelecimento de um sistema 

que possibilite a todos a oportunidade de participar dos benefícios da liberalização, 

Andrew Brown e Robert Stern estabelecem que o alcance de um comércio justo tem 

duas características principais: igualdade de oportunidade e distribuição justa dos 

ganhos201. 

No caso da OMC, a igualdade de oportunidade deve ser, sim, vista como um 

princípio moral, mas, além de princípio moral, esta deve ser entendida como um 

critério objetivo na construção de um sistema legal que realmente efetive 

juridicamente a oportunidade, para que todos tenham acesso aos benefícios 

oferecidos pelo sistema multilateral de comércio, tornando-o mutuamente vantajoso, 

corrigindo as distorções e as desigualdades.  

A OMC deve garantir que as políticas dos países desenvolvidos sejam 

consistentes com os objetivos da OMC em liberalizar os mercados internacionais, 

permitindo que as exportações dos países em desenvolvimento cresçam e se 

expandam. Para isso, o grande desafio para um comércio justo dentro da OMC é a 

diminuição da utilização de políticas de comércio distorcivas, principalmente no que 

diz respeito ao acesso a mercados e desenvolvimento.  

O tratamento especial e diferenciado, como será visto posteriormente, pode 

ser utilizado como um instrumento interessante de aumento das oportunidades e 

ganhos mútuos no comércio internacional, desde que ele não traga medidas 

distorcivas subjacentes devido a sua pouca especialização.  

Atualmente, a Cláusula da Nação Mais Favorecida e o Tratamento Nacional 

(artigos I e III do GATT), como base para a não discriminação, constituem regras 

basilares na busca por um comércio justo e bem distribuído. Mas, de forma 

operacional, a aplicação rígida destes conceitos pode privar os atores da 

oportunidade de desfrutar da melhor forma possível do processo de liberalização, 

                                                
201  BROWN, Andrew; STERN, Robert. Concepts of Fairness in the Global Trading System. Pacifica 

Economic Review, 12:3, p. 295, 2007. 
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gerando desigualdades causadas pela simples impossibilidade de os países-

membros participarem dos ganhos do comércio internacional de forma justa, tendo 

como obstáculos elementares as diferenças de poder e desenvolvimento. 

A oportunidade de participação no comércio internacional deve induzir ganhos 

como consequência do uso deste sistema, e a justiça na distribuição desses ganhos 

gerados pelo comércio internacional significa a promoção de relações mutuamente 

vantajosas para os países com níveis de desenvolvimento diversos e características 

peculiares. Será somente significativo o equilíbrio na balança de benefícios advindos 

do acesso e uso do sistema multilateral do comércio se este permitir a aceleração do 

desenvolvimento, da expansão das liberdades humanas, da melhora na qualidade 

de vida, o que deve então nortear a avaliação de justiça no comércio internacional.  

As medidas que possibilitam uma melhor distribuição dos ganhos no comércio 

internacional vêm de um aumento das oportunidades e da busca por medidas que 

compreendam as condições especiais dos países em desenvolvimento e menos 

desenvolvidos. Modelos de acesso preferencial a mercados sem a necessidade de 

reciprocidade, como o SGP, têm sido um mecanismo usado na tentativa de melhorar 

a distribuição dos ganhos com o comércio internacional. A efetivação desses 

modelos está baseada em normas que compõem o sistema multilateral, e é por esse 

motivo que tais normas devem estar ligadas de forma bastante cuidadosa ao 

conceito de um comércio justo que promova a igualdade de oportunidades 

conjuntamente com a justa distribuição dos frutos advindos da utilização dos 

instrumentos colocados à disposição, tendo sempre como ponto de partida o 

reconhecimento das desigualdades.  

 

 

5.2  Capacidade de comercializar 

 

A expansão da liberdade é um fim prioritário e o principal instrumento para o 

desenvolvimento. Para Amartya Sen, o desenvolvimento consiste na remoção de 

vários tipos de restrições que deixam pouca escolha e poucas oportunidades para o 

exercício de ações racionais.  

Certas liberdades têm um papel instrumental na promoção de liberdades de 

outras espécies. A liberdade econômica, por exemplo, pode ser complementada por 

oportunidades sociais de educação, o que estimula atividades no sentido de superar 



 

 

172 

privações. O que se pode efetivamente realizar é influenciado pelas oportunidades 

econômicas, pelas liberdades políticas, pelos poderes sociais e condições 

individuais, como o acesso ao conhecimento e a possibilidade de utilização deste202.  

Certamente o simples aumento das oportunidades não faz com que os países 

em desenvolvimento, especialmente os mais marginalizados, aumentem a sua 

participação no comércio internacional e imediatamente se desenvolvam. É por isso 

que a expansão das liberdades deve ser entendida de forma coesa, sistêmica.  

O sistema multilateral de comércio, para que possa ser considerado justo e 

indutor de desenvolvimento, deve ter igualdade de oportunidade e uma distribuição 

justa dos possíveis ganhos com o processo de liberalização, mas, para que isso 

aconteça, o acesso tem que ser realmente efetivo, pois a simples oferta de acesso a 

mercados não contribui automaticamente para um crescimento orientado às 

exportações. 

 

 

5.2.1  Construção de capacidades 

 

Construir capacidades significa, de acordo com a definição fornecida pelo 

Comitê de Assistência ao Desenvolvimento no seu Guia sobre Fortalecimento da 

Capacidade de Comercializar para o Desenvolvimento da OCDE203:  

a)  aumentar a habilidade dos administradores públicos, empresas e sociedade 

civil nos países em desenvolvimento para colaborarem na formulação e 

implementação de estratégias de desenvolvimento; 

b)  aumentar o valor agregado das exportações, diversificando o mercado 

para exportação; 

c)  aumentar os investimentos estrangeiros para gerar empregos e exportações, 

o que envolve reforçar instituições responsáveis por políticas de comércio, 

assim como aumentar o potencial do setor privado de buscar 

oportunidades no mercado externo; e 

                                                
202  SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 14.  
203  OCDE. DAC Guidelines on Capacity Development for Trade in the New Global Context. OCDE, 

2001. Disponível em: <http://www.oecd.org/document/20/0,3343,en_2649_34665_1899092_1_1_ 
1_1,00.html>. Acesso em: 21 dez. 2007. 
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d)  participar de negociações e processos que moldem as políticas 

domésticas de comércio, regras e práticas de comércio internacional, o 

que exige participação ativa e qualificada na OMC e outros foros de 

negociação comercial para promover os interesses comerciais dos países.  

 

A capacidade dos países em desenvolvimento de exportar é limitada por uma 

série de fatores paralelos ao acesso a mercado, incluindo a falta de infraestrutura, 

baixo grau de produção acadêmica, pesquisa e inovação em termos de 

capacidades, falta de acesso a mecanismos de financiamento, e um ambiente de 

investimentos desfavorável.  

Melhoras na capacidade de comercializar buscam melhorar o ambiente 

comercial e político nos quais os negócios ocorrem, dando segurança jurídica e 

diminuindo os custos que a falta de capacidade pode gerar.  

As transações em termos de comércio internacional envolvem muitos 

processos complexos e muitos atores, e a capacidade técnica e estrutural certamente 

influencia os custos e o acesso aos mercados, e as incertezas, causadas pela 

ineficiência na capacidade de comercializar, podem criar obstáculos à inserção no 

mercado global de forma competitiva.  

Muitos dos países mais pobres não têm tido oportunidade de tirar vantagem 

das oportunidades comerciais globais, e aumentar a participação nos benefícios do 

comércio. Existem várias razões para isso, incluindo a dificuldade de perceber as 

oportunidades oferecidas pela complexa estrutura de comércio internacional, como a 

necessidade de alcance de padrões de qualidade e preço das cadeias produtivas 

globais, e a necessidade legal de construir infraestrutura física para a condução de 

transações de comércio internacional. 

A importância de uma abordagem sistêmica do comércio internacional e do 

desenvolvimento é reconhecida, entretanto, focar o desenvolvimento em simples 

reformas comerciais não é suficiente para fortalecer a capacidade de comercializar.  

Explorar oportunidades de produzir de forma competitiva e direcionada para o 

mercado exportador de bens e serviços no sistema multilateral de comércio requer 

conhecimento e habilidades. Enquanto os países mais pobres não conseguirem 

aumentar as suas exportações em termos de acesso a mercados de exportação, 

estes continuarão altamente vulneráveis. 
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Fatores subjacentes às políticas de exportação, como o fator educacional, 

diminuem a capacidade de comercializar dos países, limitando a sua possibilidade 

de participação mais eficaz no sistema multilateral, privando os países mais pobres 

de uma liberdade que pode resultar em obstáculo ao desenvolvimento. Capacidade 

institucional e material humano pobre contribuem para esta falta de capacidade. 

As regras internas, assim como a administração pública, podem ser 

obstáculos ao acesso de produtos importados, o que muitas vezes é desejável por 

alguns países, porém a deficiência na criação e implementação de políticas de 

comércio internacional pode se transformar em medidas que geram desigualdades, 

aumentando custos e dificultando a expansão das exportações dos produtos 

originários de países em desenvolvimento.  

O reconhecimento das diferenças de desenvolvimento e a criação de 

mecanismos eficazes de construção de capacidades de forma a gerar igualdade de 

oportunidades podem diminuir custos e aumentar as condições de competitividade, 

permitindo uma expansão das exportações de forma mais justa, eliminando a 

privação de utilização das capacidades individuais frente a um mercado global 

aberto.  

Assim, a construção de capacidades pode contribuir para a planificação de 

estratégias de comércio mais direcionadas às reais necessidades de 

desenvolvimento, sem que estas estratégias violem as regras do sistema multilateral 

de comércio, aumentando a eficiência dos países em comercializar e o acesso a 

mercados externos de forma mais competitiva.  

Enquanto a erosão de preferências é um tema importante para um grande 

número de países pobres, para a maioria dos países o maior desafio é explorar as 

oportunidades de acesso a mercados através da construção de capacidade. Um 

número significativo de medidas deve ser tomado para dar assistência a esses 

países na administração e implementação de estratégias de diversificação. 

 

 

5.2.2  Assistência técnica e facilitação de comércio 

 

Assistência técnica e facilitação ao comércio também devem ser 

consideradas, juntamente com construção de capacidades, na identificação da 
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capacidade para comercializar, como meio para alcance de um comércio 

internacional sensível à questão do desenvolvimento.  

A OMC centrou seus esforços em matéria de assistência técnica na busca de 

meios mais apropriados para promover e apoiar a colaboração entre organismos 

internacionais na área de assistência técnica e, na ajuda aos países em 

desenvolvimento e menos desenvolvidos, para que estes possam obter maiores 

benefícios das atividades de assistência técnica disponíveis, com o principal objetivo 

de avaliar as suas necessidades em termos de facilitação de comércio204. 

O plano de assistência técnica da OMC para os anos de 2008 e 2009 elegeu 

como principais atividades de assistência técnica questões relativas à qualidade dos 

produtos; transporte de mercadorias; assistência técnica e desenvolvimento; criação 

de capacidades humanas e institucionais sustentáveis; igualdade de oportunidades 

em matéria de acesso à assistência técnica regional; aplicação dos compromissos 

assumidos perante a OMC; simplificação, transparência e flexibilidade na aplicação 

do plano de assistência técnica com particular atenção às necessidades dos países 

em desenvolvimento e menos desenvolvidos; e o fortalecimento de parcerias 

estratégicas com outras organizações internacionais em matéria de assistência 

técnica205.  

Assistência técnica e facilitação de comércio têm se tornado cada vez mais 

importantes no âmbito das negociações multilaterais. Muitos países têm objetivado 

reformas que buscam reduzir os custos das transações, mas não estão devidamente 

equipados e tecnicamente aptos para encarar tais reformas. Neste caso, atenção 

especial deve ser dispensada aos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, 

vez que estes possuem recursos humanos e financeiros insuficientes para 

implementar as reformas necessárias para que possam efetivamente aproveitar os 

ganhos provenientes da liberalização.  

Não existe uma definição padrão de facilitação de comércio, mas as medidas 

de facilitação de comércio normalmente estão relacionadas a medidas para 

simplificar a logística da circulação de mercadorias em portos e fronteiras para 

melhorar as questões relacionadas às exigências, principalmente documentais, em 

comércio internacional; transparência nos procedimentos aduaneiros; capacitação 

                                                
204  CEPAL. The Role of Technical Assistance in WTO Trade. CEPAL, Boletim 238, jun. 2006. 
205  WT/COMTD/W/160, 2 de novembro de 2007. 
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técnica; estrutura regulatória e harmonização de regras conforme padrões regionais 

e multilaterais206.  

Altos custos de transação podem ser prejudiciais ao crescimento econômico 

nas economias emergentes, e reformas que diminuam os custos podem ser fatores 

indutores de crescimento interessantes, levando a uma maior eficiência 

administrativa e a uma maior competitividade. 

Entretanto, o argumento de que a facilitação de comércio pode gerar a 

diminuição dos instrumentos dos países em desenvolvimento para proteger o seu 

mercado de produtos mais competitivos deve ser considerado. Alguns países usam 

a falta de infraestrutura para aumentar os custos de importação e assim manter o 

seu mercado doméstico mais competitivo, sendo este um dos principais obstáculos a 

ser ultrapassado pela construção de capacidades e facilitação de comércio, 

principalmente de forma unilateral. A utilização desses mecanismos aumenta os 

custos dos produtos provenientes do mercado externo de forma considerável, o que 

diminui a competitividade dos produtos, os quais, muitas vezes, são originários de 

países em desenvolvimento e normalmente já têm uma margem de competitividade 

bastante restrita.  

Algumas propostas de facilitação de comércio são: o aumento da 

transparência a partir da publicação de regulamentos relativos a comércio na 

internet; a criação de sistemas computadorizados que eliminem os altos graus de 

discricionariedade; o uso de padrões internacionais; procedimentos de embarque 

mais ágeis; e análises de risco.  

Medidas relacionadas à circulação de mercadorias incluem a redução e 

simplificação das formalidades de trânsito e documentação, como seria o caso de 

requerimentos para acesso a aduanas de países sem saída para o mar207.  

Além da falta de vontade política de alguns países em reformar, a ausência 

de capacidade técnica é um fator de entrave às reformas unilaterais que facilitem o 

comércio e diminuam os custos das transações, por isso as reformas a partir de 

iniciativas unilaterais são mais complexas, pois o acesso a mercados é determinado 

por uma relação sistêmica, e não por modificações isoladas.  

                                                
206  ROY, Jayanta; BAGAI, Shweta. Key Issues in Trade Facilitation. World Bank Policy Research 

Working Paper 3703, p. 4, September 2005. 
207  CEPAL. The Role of Technical Assistance in WTO Trade. CEPAL, Boletim 238, jun. 2006. 
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A facilitação do comércio é para ser construída de forma coordenada, de 

maneira a eliminar as barreiras causadas pela falta de eficiência comercial dos 

países envolvidos. Por isso, a constituição de capacidades deve estar engajada no 

sentido de dotar os países de mecanismos suficientes à sua inserção no sistema 

multilateral de comércio, com a finalidade de eliminar desigualdades que restrinjam 

as oportunidades mais eficientes de exploração da capacidade exportadora dos 

países em desenvolvimento.  

Algumas instituições internacionais têm envidado esforços para melhorar a 

capacitação e facilitar o fluxo de mercadorias de forma a eliminar os obstáculos de 

acesso a mercados para os países em desenvolvimento, como é o caso da World 

Customs Organization (WCO), a Comissão das Nações Unidas para Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD) e a Câmara de Comércio Internacional (CCI)208. 

Em termos de tratamento especial e diferenciado, a principal questão de 

facilitação ao comércio reside em avaliar quais as reais necessidades e possibilidades 

para que somente assim possam ser efetivadas reformas e concedida a assistência 

técnica necessária, excepcionando assim alguns compromissos assumidos perante o 

sistema multilateral de comércio.  

 

 

5.2.3  Capacidade de comercializar no sistema multilateral de comércio 

 

A Declaração de Doha afirma que cooperação técnica e construção de 

capacidades são elementos centrais para a dimensão do desenvolvimento do 

sistema multilateral de comércio, reconhecendo que os programas de construção de 

capacidades sustentáveis têm um papel importante no debate do desenvolvimento.  

Isso só reafirma a necessidade de que os países em desenvolvimento, e 

especialmente os menos desenvolvidos, sejam providos de assistência técnica em 

questões relacionadas a comércio e auxiliados na construção de capacidades para 

melhorar a sua efetiva participação nas negociações para facilitar a implementação 

das regras da OMC, permitindo que estes ajustem e diversifiquem suas 

economias209.  

                                                
208  A sobreposição de regulamentações e iniciativas pode criar um emaranhado de obrigações 

(spaghetti bowl), gerando diferenças gritantes quanto a obrigações frente à facilitação de comércio. 
209  Declaração de Doha, de 20 de novembro de 2001, parágrafo 38. “Confirmamos que a cooperação 
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Deve ser ressaltado que o mais importante é que a Declaração de Doha 

identificou a importância da construção de capacidades como um elemento crítico 

para o desenvolvimento dentro do sistema multilateral de comércio, devido ao papel 

do comércio internacional nos planos referentes à redução da pobreza, 

particularmente em relação aos países menos desenvolvidos, reconhecendo que o 

comércio não pode ser visto como um fim em si mesmo, mas sim um instrumento 

para o alcance de um objetivo muito maior que é o desenvolvimento210.  

Desde Doha, houve um aumento considerável das relações de cooperação 

em matéria de construção de capacidades entre as instituições internacionais, como 

é o caso da OMC, Banco Mundial e OCDE. 

A Conferência Ministerial da OMC de 2005, realizada em Hong Kong, indicou 

de forma bastante clara que a as questões relativas à construção de capacidades e 

assistência técnica continuam na pauta da agenda sobre comércio e 

desenvolvimento, clamando pela assistência ao comércio por parte dos países 

desenvolvidos a partir do aumento das doações aos fundos de ajuda aos países em 

desenvolvimento e menos desenvolvidos. 

Por sua vez, o relatório conjunto OMC/OCDE211 de 2006 sobre Assistência 

Técnica e Construção de Capacidades estabelece duas categorias para alocação de 

recursos: atividades relacionadas à assistência técnica e construção de capacidades 

em política comercial e regulamentação, e comércio e desenvolvimento212.  

                                                                                                                                                   
técnica e a criação de capacidades são elementos básicos na dimensão de desenvolvimento do 
sistema multilateral de comércio, e respaldamos a Nova Estratégia de Cooperação Técnica da 
OMC para a Criação de Capacidade, Crescimento e Integração. Encomendamos à Secretária 
que, em coordenação com os demais organismos competentes, apóie os esforços internos de 
incorporação do comércio aos planos nacionais de desenvolvimento econômico e às estratégias 
de redução da pobreza. A prestação de assistência técnica da OMC será encaminhada para 
ajudar os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, assim como aos países de baixa 
renda em transição, a ajustarem-se às normas e disciplinas da OMC e cumprirem as obrigações e 
exercerem os direitos que correspondem aos Membros, incluso o de aproveitar dos benefícios de 
um sistema multilateral de comércio aberto e baseado em normas. Será atribuída prioridade às 
economias menores e mais vulneráveis, às economias em transição, assim como aos Membros e 
observadores que não tenham representação em Genebra.”  

210 Tal visão reafirmou o disposto no relatório da OCDE/DAC de 2001. “Trade is not an end it itself. 
Nor is it sufficient on its own to generate dynamic and sustainable development. But trade can 
enhance a country's access to a wider range of goods, services, technologies and knowledge. It 
stimulates the entrepreneurial activities of the private sector. It creates job. It fosters vital “learning” 
processes. It attracts private capital. It increases foreign exchange earnings. Above all, it 
generates the resources for sustainable development and the alleviation of poverty.” (DCD/DAC 
2001). 

211  WTO/OECD 2006 Joint Report n. Trade-Related Technical Assistance and Capacity Building 
(TRTA/CB), April, 2007. 

212  WTO/OECD 2006 Joint Report n. Trade-Related Technical Assistance and Capacity Building 
(TRTA/CB), April, 2007, p. 10. 
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A alocação de recursos em política comercial e regulamentação cobre apoio 

para participação em negociações multilaterais, análise e implementação de acordos 

multilaterais de comércio, política comercial e padrões técnicos, facilitação ao 

comércio, incluindo estrutura tarifária e regimes aduaneiros, apoio a comércio 

regional e desenvolvimento de material humano para o comércio.  

Em termos de comércio e desenvolvimento, estão as atividades relacionadas à 

melhora do ambiente de negócios, acesso de financiamentos a atividades de 

comércio e promoção de comércio no setor produtivo (agricultura, pecuária, pesca, 

indústria, mineração, turismo e serviços), incluindo os setores institucionais e 

empresariais.  

A assistência técnica e a construção de capacidades são consideradas pela 

OMC como essenciais na busca por um comércio internacional mais justo, e por 

esse motivo, muitas das provisões de tratamento especial e diferenciado tratam de 

questões referentes a estes dois assuntos. Mas a simples previsão não quer dizer 

que estas sejam realmente eficazes no aumento da participação dos países em 

desenvolvimento no mercado global, porém o reconhecimento de que a construção 

de capacidades é um instrumento essencial ao desenvolvimento reafirma a posição 

de que a ausência de capacidade de comercializar é excludente e gera 

desigualdades.  

 

 

5.2.4  Boa Governança  

 

Uma questão discutida por Amartya Sen é sobre qual tema deve ser 

precedente na busca pelo desenvolvimento: se os esforços de eliminação da 

pobreza e miséria ou a luta por assegurar liberdades políticas e direitos cívicos. 

Para ele, a precedência das liberdades políticas e da democracia é 

fundamental para a erradicação da pobreza e da miséria na busca por um 

desenvolvimento sustentável, pois a observância de direitos políticos básicos é de 

importância direta para a vida humana, tendo em vista o seu papel instrumental na 

expressão e na defesa das pretensões do todos, assim como a sua relevância na 

determinação mais condizente com realidade das necessidades dos participantes.  
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Contrário às teorias que opõem o argumento de precedência das liberdades 

políticas em forma de democracia, as quais estão fundamentadas na lógica de que 

liberdades políticas impedem o crescimento econômico e o desenvolvimento, que os 

pobres claramente têm preferência pela satisfação das necessidades econômicas ao 

gozo de liberdades políticas, e que a ênfase na participação política é um valor 

político ocidental, Sen afirma a necessidade de consagração das liberdades políticas 

como mecanismo para o alcance de um desenvolvimento sustentável.  

Nesse caso, passam a ser fundamentais para o desenvolvimento a garantia 

de direitos políticos e cívicos como o debate, a crítica, a oposição e a participação 

na tomada de decisões, os quais devem ser exercidos livremente, fazendo com que 

a discussão pública e transparente ganhe um lugar de destaque no alcance do 

desenvolvimento. 

Estas práticas são exemplos de participação e comunicação, e o uso dessas 

oportunidades é fundamental para o alcance de um ambiente livre e democrático, 

tendo um papel central na expressão e defesa das pretensões de todos, e na 

identificação e, muitas vezes, priorização de necessidades.  

Um mecanismo para melhorar as condições de desenvolvimento dos países 

mais pobres é dar a eles meios de aproveitar as oportunidades que aparecem, 

aumentar os níveis de vida em longo prazo, e possibilitar que eles possam ser 

ouvidos quanto às suas expectativas e aspirações. Somente a partir de uma 

participação ativa nas negociações podem os países em desenvolvimento articular 

de forma efetiva os seus interesses e negociarem com outros membros 

compromissos justos e sustentáveis. 

Nesse sentido, a boa governança seria o instrumento de participação mais 

efetivo nas decisões, ou seja, um incremento das liberdades políticas de forma 

democrática e transparente que assegure direitos de uma forma igualitária e 

orientados ao desenvolvimento. 

Nas negociações da OMC, uma das principais reclamações dos países em 

desenvolvimento é que grande parte das regras tem sido criada à margem das 

necessidades e diferenças institucionais existentes na OMC, vez que estes não têm 

condição de participação nas tomadas de decisão de forma ativa, principalmente 

devido à falta de transparência213.  

                                                
213  BROWN, Andrew. STERN, Robert. Concepts of Fairness in the Global Trading System. Pacifica 

Economic Review, 12:3, p. 308, 2007. 
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Isso não quer dizer que em um sistema tão complexo como o multilateral de 

comércio deva haver uma unificação de objetivos de todos os países sobre toda e 

qualquer regra. Entretanto, a participação e ao menos a exposição de forma efetiva 

das necessidades reais deve ser possibilitada.  

Apesar do progresso alcançado em algumas negociações na OMC, em parte 

alcançado devido à formação de grupos de países, fica claro que a legitimidade da 

OMC e a sustentabilidade das suas decisões depende diretamente do desenvolvimento 

de um sistema de tomada de decisões mais democrático e inclusivo, o que ajudaria 

a melhorar a governança no sistema multilateral de comércio. 

Em resposta às críticas da sociedade civil e dos países em desenvolvi-mento, 

principalmente devido ao fracasso de vários encontros ministeriais, o então Diretor 

Geral da OMC, Dr. Supachai Panitchpakdi, pediu ao seu corpo consultivo, presidido 

por Peter Sutherland, que fizesse um estudo sobre os desafios da OMC para o 

milênio, e que incluíssem nas discussões propostas para um sistema de tomada de 

decisões mais democrático e efetivo214.  

O Relatório sobre os desafios futuros da OMC tratou de questões diversas, 

como erosão da não discriminação, soberania, coordenação da OMC com outras 

organizações intergovernamentais, transparência e participação da sociedade civil, 

sistema de solução de controvérsias, entre outras. No que diz respeito à boa 

governança na OMC, o relatório revisou a tomada de decisão na OMC, o papel dos 

ministros e conferências ministeriais, o papel do secretariado e do diretor geral da 

OMC, e a necessidade de reforçar a coordenação entre a OMC e as outras agências 

multilaterais.  

O relatório constatou um aumento nas oportunidades de participação dos 

países em desenvolvimento e menos desenvolvidos nas negociações e nas tomadas 

de decisão, muito devido ao aumento da construção de capacidades e assistência 

técnica, porém reconheceu que o consenso é progressivamente mais difícil, vez que 

a OMC era, àquele momento, composta por quase 150 países, em comparação com 

os 86 membros da Rodada Uruguai215. 

O single undertaking é reafirmado, e adicionalmente a OMC consagra o 

tratamento especial e diferenciado na aplicação das decisões tomadas, reforçando a 
                                                
214  WTO – Consultative Board. The Future of The WTO: Addressing institutional challenges in the 

new millennium. WTO, 2004.  
215  WTO – Consultative Board. The Future of The WTO: Addressing institutional challenges in the 

new millennium. WTO, 2004. p. 62. 
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necessidade de períodos de implementação dos compromissos de forma distinguida. 

Tal concepção, de forma nenhuma, aumenta a participação e a transparência no 

sistema multilateral, mas ao menos retrata a preocupação da instituição com as 

diferenças.  

O consenso e a força de negociação e participação dos países mais pobres 

ganham destaque nos desafios da OMC para o milênio. Com a reafirmação do 

single undertaking e do tratamento especial no que se refere a períodos de 

implementação dos acordos, o debate acaba recaindo no consenso, vez que a maior 

participação nas negociações estaria assentada em questões diversas, tais como a 

construção de capacidades, assistência técnica e o respeito à soberania dos 

Estados, como estabelece o próprio relatório.  
 
A OMC, assim como o GATT, são notáveis instrumentos do 
multilateralismo. Por causa disso, deve restar aos governos 
soberanos decidir, quais são os seus interesses nacionais, para 
demandar que estes interesses estão totalmente refletidos em tudo 
que a OMC decide. Isso pode ser um pouco frustrante quando 
Membros querem avançar e outros preferem ficar na mesma 
posição. 
(...) 
Certamente, a solução mais dramática do problemático sistema de 
tomada de decisões na OMC seria revisitar a regra do consenso216. 

 

A prática da OMC tem sido até agora a exclusão da votação e a tomada de 

decisão realizada pela regra do consenso, o que, segundo o relatório, significa 

alcançar um ponto em que nenhum Membro seja contrário a qualquer decisão 

tomada, o que dá uma participação mais ativa aos países em desenvolvimento em 

termos de comércio global. Isso quer dizer que até mesmo as nações mais fracas e 

os países menos desenvolvidos têm direito a veto, o que impediria que as nações 

mais ricas e poderosas passassem por cima das necessidades dos mais fracos e 

pobres. 

Tal concepção pode ser criticada, tendo em vista a impossibilidade de 

modificação de regras criadas anteriormente e que sejam prejudiciais aos países em 

desenvolvimento e menos desenvolvidos, o que se deu principalmente devido à falta 

de participação ativa destes naquele tempo, e perpetua, assim, uma privação. Dessa 

maneira, por mais que sejam incrementadas a capacitação e a assistência técnica, 

                                                
216  Idem, p. 63. 
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continua havendo uma marginalização das necessidades dos países em 

desenvolvimento e menos desenvolvidos. 

A título de conclusão, o relatório reforça a crença no sistema de consenso, 

porém considera este um tema central para estudos mais aprofundados, até mesmo 

no que diz respeito à possibilidade de distinções a serem feitas em termos de 

decisões e consenso, como no caso de questões exclusivamente procedimentais. 

Além disso, o relatório também enxerga a possibilidade de consideração do bloqueio 

somente com base em votos fundamentados por escrito e baseados em interesse 

nacional.  

Em termos de funções do Diretor-Geral e do Secretariado, o relatório afirma 

que a performance da OMC deve ser melhorada com uma participação política mais 

efetiva, e para isso apresenta a necessidade de as Conferências Ministeriais da 

OMC ocorrerem anualmente, de o Diretor-Geral reportar-se sobre as políticas de 

comércio por escrito a cada seis meses, e da realização de um encontro a cada 

cinco anos de líderes mundiais. No que diz respeito à transparência e inclusão, o 

Diretor-Geral deve realizar todos os esforços necessários para, conjuntamente com 

os grupos relevantes formados no âmbito das negociações, aumentar a 

transparência e a representatividade nas reuniões de grupos restritos.  

Uma geometria variável217 para se alcançar o consenso é uma alternativa 

indicada, a qual enquadra algumas possibilidades, como acordos regionais de 

comércio e tratamento especial e diferenciado, o que facilitaria a negociação de 

acordos e o alcance do consenso.  

Portanto, a participação democrática, com oportunidades e aumento de 

liberdades políticas dentro da OMC, pode trazer consigo a voz dos países que estão 

quase à margem do sistema, possibilitando um melhor entendimento e definição de 

quais as reais necessidades de desenvolvimento, para que somente assim possam 

ser criadas medidas eficazes e sensíveis às particularidades de desenvolvimento 

dos membros do sistema multilateral de comércio. Esta maior participação na 

criação de regras certamente leva à outra discussão, o equilíbrio destas frente às 

diferenças de nível de desenvolvimento.  

 

 
5.2.5  Regras equilibradas 
                                                
217  Significa que as obrigações diferem de acordo com as diferenças entre os membros da OMC. 
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A globalização e a liberalização do comércio levaram a um aumento no fluxo 

de comércio. A partir da segunda metade do século XX, nota-se um incremento na 

regulação das transações comerciais mundiais, principalmente devido aos arranjos 

pós-Segunda Guerra Mundial, que levaram à criação do Banco Mundial, do Fundo 

Monetário Internacional e à assinatura do GATT.  

A partir desse momento, por mais que aparente uma forma tímida se 

comparada com os avanços da OMC em termos de regulação internacional do 

comércio, a configuração normativa aumenta a sua importância como instrumento 

de um processo de liberalização, assim como um mecanismo importante na busca 

por desenvolvimento.  

Um dos temas que desde então tem povoado as discussões acerca do 

sistema regulatório de comércio multilateral é o equilíbrio dessas regras no sentido 

de congregar os anseios e aspirações de todos os participantes.  

Devido à configuração voluntarista, e também normativa do Direito 

Internacional Público, o reflexo das normas internacionais no âmbito interno dos 

países também passa a aumentar, o que leva à busca por uma harmonia entre os 

sistemas doméstico e internacional. Os impactos das normas internacionais no 

âmbito interno, e vice-versa, exigem cada vez mais um maior equilíbrio entre 

compromissos internacionais e necessidades domésticas. Existe, portanto, uma 

regulação de mercado em nível nacional para assegurar justiça social, ao mesmo 

tempo em que os fluxos internacionais requerem uma regulação para proteger o 

meio ambiente, a saúde humana e animal e os pobres de riscos sistêmicos. O 

sistema multilateral de comércio está, então, posicionado no meio desta dualidade 

normativa de congregar objetivos multilaterais com necessidades domésticas.  

Por sua vez, a legitimidade de qualquer norma deve estar baseada na forma 

como ela congrega os anseios da sociedade com a limitação e determinação das 

ações dos destinatários da estrutura legal criada. Por isso, a formulação de 

comandos equilibrados com o alcance dos objetivos sociais tem como uma de suas 

bases o reconhecimento das diferenças intrínsecas aos atores do sistema, sendo 

este reconhecimento condição essencial para a legitimação de uma estrutura 

normativa direcionada à realização humana e que permita a todos aproveitarem 

igualmente as oportunidades econômicas criadas. 
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Para isso, deve-se levar em consideração o seguinte questionamento: como 

equilibrar a legitimidade de um sistema normativo com a necessidade de normas 

eficazes, porém flexíveis?  

Se as normas de comércio não forem equilibradas para promover os 

interesses dos países em desenvolvimento, elas certamente sofrerão com a falta de 

legitimidade, devendo então ser de interesse da OMC levar em conta o desafio de 

flexibilizar regras para os países em desenvolvimento sem, no entanto, enfraquecer 

a sua efetividade.  

Isso pode ser alcançado se as regras reconhecerem que os interesses dos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento podem não convergir totalmente. Isso 

sugere que devem existir mecanismos que assegurem uma avaliação cuidadosa 

sobre o impacto de novas regras, para que a análise dos custos e benefícios dos 

compromissos assumidos possa ser a mais transparente possível. Este mecanismo 

é importante para fornecer a base para uma maior flexibilidade na implementação de 

compromissos e para permitir que, caso esteja faltando capacidade, possa ser 

implementada a assistência necessária. 

De forma mais geral, as regras devem permitir intervenção quando voltadas 

ao alcance de objetivos de desenvolvimento. Entretanto, os pedidos por aumento de 

flexibilidade feitos pelos países em desenvolvimento, que leva ao aumento do 

espaço político, devem ser equilibrados com o mandamento de não enfraquecer o 

sistema normativo da OMC.  

Caso este equilíbrio não seja possível, os países mais fortes e poderosos 

poderiam recorrer a medidas unilaterais, discriminando os países em 

desenvolvimento mais fracos, privando-os de uma participação mais efetiva no 

sistema multilateral de comércio. Além disso, poderiam criar mecanismos que 

limitam as oportunidades dos países mais fracos de aproveitarem os benefícios da 

liberalização. Por esses motivos, a flexibilização das normas e a legitimidade do 

sistema normativo que regula as relações multilaterais de comércio devem passar, 

entre outras questões, pelo debate do tratamento especial e diferenciado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Independentemente da dimensão contextualizada que a ética imprime à 

economia e ao direito, deve-se ter como fundamento a realização do ser humano 

como um fim em si mesmo. E, nesse sentido, a abordagem do desenvolvimento a 

partir da expansão de liberdades reafirma o ser humano como fim em si mesmo e 

como um mecanismo de emancipação e autonomia, e, por isso, aos mecanismos 

econômicos e legais resta a afirmação dessas liberdades, enquanto ao comércio 

internacional cabe ser um instrumento para expandir liberdades e, finalmente, gerar 

desenvolvimento.  

A Cláusula da Nação Mais Favorecida e o Tratamento Nacional (artigos I e III 

do GATT), como base para a não discriminação, constituem regras basilares na 

busca por um comércio justo e bem distribuído. Mas, de forma operacional, a 

aplicação rígida destes conceitos pode privar os atores da oportunidade de desfrutar 

da melhor forma possível do processo de liberalização, gerando desigualdades 

causadas pela simples impossibilidade de os Estados participarem dos ganhos do 

comércio internacional de forma justa, tendo como obstáculos elementares as 

diferenças de poder e desenvolvimento. 

Fica claro que a metodologia de diferenciação adotada atualmente pela OMC 

é insuficiente para fundamentar uma correta aplicação dos instrumentos de 

tratamento especial e diferenciado legalmente previstos, pois cada caso de 

desenvolvimento exige uma análise específica, o que faz com que haja uma 

fraqueza, uma lacuna na metodologia de análise atualmente adotada. Isso pode 

muito bem ser verificado a partir de uma análise mais detida do caso da América 

Latina, a qual historicamente possui elementos semelhantes de padrões de 

desenvolvimento, mas, quando verificados de forma mais detalhada, diferenças 

estruturais fundamentais são reveladas, o que certamente altera as alternativas de 

desenvolvimento que podem ou não surtir efeitos em cada caso.  

Com a diferenciação atualmente adotada na OMC, alguns Estados menos 

desenvolvidos são obrigados a arcar com as conseqüências do tratamento especial 

e diferenciado outorgado a Estados que possuem grau mais acentuado de 

desenvolvimento, o que provoca um desequilíbrio do sistema como um todo. 

Quando um país menos desenvolvido é classificado como sendo em 

desenvolvimento, as obrigações assumidas podem ser diametralmente opostas às 
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suas reais necessidades, e o fato de os mais pobres terem obrigações idênticas 

àqueles mais avançados leva a resultados prejudiciais em diversos aspectos, dentre 

eles a estagnação, a concorrência predatória e a deterioração dos termos de troca, o 

que produz efeitos inversos ao objetivado pelo próprio instrumento de tratamento 

especial e diferenciado.  

Portanto, antes de uma reforma legal das formas de concessão de um 

tratamento especial e diferenciado, é preciso que seja completamente revisada a 

metodologia de diferenciação entre os países, buscando uma maior individualização 

e objetividade 

Contudo, tal reforma na metodologia de diferenciação não exclui a 

necessidade de uma nova abordagem dos textos legais com a finalidade de tornar 

as regras do jogo mais equilibradas, permitindo uma evolução em direção a um 

comércio internacional justo e, dessa forma, promotor de desenvolvimento.  

Por estes motivos, a construção de um comércio mais justo deve partir da 

busca pela expansão das liberdades dos atores do sistema multilateral de comércio, 

conferindo-lhes maior participação nos benefícios apresentados pela liberalização 

comercial. Somente assim, será possível transcender  a perspectiva de ganhos 

individuais que desconsideram as conseqüências das relações globais de comércio 

no que concerne à qualidade de vida.  

A oportunidade de participação no comércio internacional deve induzir ganhos 

como consequência do uso deste sistema, e a justiça na distribuição desses ganhos 

gerados pelo comércio internacional significa a promoção de relações mutuamente 

vantajosas para os Estados com níveis de desenvolvimento diversos e características 

peculiares. O equilíbrio na balança de benefícios advindos do acesso e do uso do 

sistema multilateral do comércio somente será significativo se permitir a aceleração 

do desenvolvimento, da expansão das liberdades humanas, da melhora na 

qualidade de vida.Esses critérios ou elementos é  que devem nortear a avaliação de 

justiça no comércio internacional. 

Por isso, esta busca por um comércio justo deve ter como pressuposto 

fundamental o fato de que os ganhos com a globalização e com o comércio 

internacional não têm se mostrado equânimes, vez que a balança da divisão de 

ganhos tem pendido para o lado dos Estados mais desenvolvidos devido às 

inegáveis diferenças de poder econômico e níveis de desenvolvimento e, ainda, a 

uma ineficiência da ordem legal em eliminar diferenças, disparidades, vez que os 
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Estados cooperam tendo por base um sistema, sendo a balança de divisão dos 

ganhos com o comércio internacional diretamente influenciada por uma estrutura 

normativa que determina a forma de ação dos seus membros e destinatários das 

normas. Dessa forma, o espaço de atuação dos membros dentro do sistema reflete 

a concepção de justiça no comércio internacional. 

Nesse caso, em um sistema que congrega necessidades diversas de atores 

diversos, as abordagens sobre justiça no comércio internacional não poderiam ser 

simples. As definições de quais resultados são justos mudam de Estado para 

Estado, dependendo das necessidades e níveis de desenvolvimento, já que a 

estrutura legal multilateral reflete diretamente nas políticas econômicas domésticas, 

as quais podem produzir consequências externas negativas. Sistemicamente, estas 

políticas domésticas, efetivadas segundo uma estrutura legal, claramente acabam 

por distorcer os mercados globais, sendo que é esta estrutura legal multilateral que 

deve ser avaliada frente ao conceito de justiça no comércio.  

Verifica-se, então, que a legitimidade de qualquer norma deve estar baseada 

na forma como ela congrega os anseios da sociedade com a limitação e determinação 

das ações dos destinatários da estrutura legal criada. Por esse motivo, a formulação 

de comandos equilibrados com o alcance dos objetivos sociais tem como uma de 

suas bases o reconhecimento das diferenças intrínsecas aos atores do sistema, 

sendo este reconhecimento condição essencial para a legitimação de uma estrutura 

normativa direcionada à realização humana que permita a todos aproveitarem 

igualmente as oportunidades criadas. Portanto, o grande desafio da OMC, 

principalmente no que tange a excepcionar regras a partir de um tratamento especial 

e diferenciado, está em flexibilizar regras sem enfraquecer a sua legitimidade.  

Considerando o comércio internacional como mecanismo que pode gerar 

desenvolvimento, caso sejam verificadas de forma mais específica questões como 

tratamento especial e diferenciado e diferenciação, conclui-se que tal desafio 

somente poderá ser contornado se as regras criadas reconhecerem que os 

interesses dos Estados desenvolvidos e em desenvolvimento podem não convergir 

totalmente, o que exige a criação de mecanismos que assegurem uma avaliação 

cuidadosa sobre o impacto de novas regras, possibilitando que a análise dos custos 

e benefícios dos compromissos assumidos possa ser a mais transparente possível, 

o que daria suporte para uma maior flexibilidade na implementação de 
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compromissos, permitindo um maior ajuste das normas às realidades que esta 

busca regular.  

De forma mais geral, as regras devem permitir intervenção quando voltadas 

ao alcance de objetivos de desenvolvimento. Entretanto, deve também ser 

considerado que o aumento de flexibilidade pode levar ao aumento do espaço 

político, o que certamente deve ser corrigido e limitado, a fim de que o espaço 

político esteja equilibrado com o objetivo de não enfraquecer o sistema normativo da 

OMC. 

Portanto, a criação de normas no contexto do sistema multilateral de 

comércio, principalmente da OMC, , deve considerar a participação de todos em 

igualdade de oportunidade, objetivando a eliminação de distorções que afetem a 

distribuição dos ganhos com o comércio internacional. Eliminando distorções e 

atingindo maior coerência nas políticas econômicas globais, principalmente quanto 

às políticas referentes a comércio e políticas de promoção de desenvolvimento, os 

Estados desenvolvidos podem dar uma contribuição significativa, aumentando a 

participação de todos os membros do sistema, possibilitando, assim, um sistema 

previsível e seguro, baseado na concepção de justiça no comércio internacional. 

A revisão dos conceitos de diferenciação e a reestruturação dos instrumentos 

de tratamento especial e diferenciado seriam evoluções que contribuiriam 

sobremaneira para o alcance de um sistema multilateral de comércio mais justo e 

equilibrado, com um impacto significativo na expansão de liberdades e 

consequentemente no desenvolvimento. Normas justas e equilibradas eliminam a 

possibilidade de proteção a interesses específicos de alguns grupos, o que aumenta 

a participação de todos os membros do sistema multilateral de comércio ampliando 

ganhos e gerando benefícios aos Estados mais pobres, corrigindo distorções e 

desigualdades.  

A America Latina, por sua vez, pode ser tida como celeiro de ideias que 

influenciaram e continuam influenciando a construção deste debate, o qual permeia 

a temática do comércio internacional e desenvolvimento a partir da necessidade de 

diferenciação e entendimento científico dos padrões de desenvolvimento; além de 

ser uma das regiões do globo que bem exemplifica a necessidade de uma 

percepção detalhada das particularidades que envolvem os padrões de 

desenvolvimento de cada região, de cada Estado. 
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Em suma, os instrumentos de tratamento especial e diferenciado devem 

garantir que as políticas dos Estados desenvolvidos sejam consistentes com os 

objetivos da OMC de liberalizar os mercados internacionais, permitindo que as 

exportações dos Estados menos desenvolvidos cresçam e se expandam, para que 

assim o tratamento especial e diferenciado possa ser um instrumento de aumento 

das oportunidades e ganhos mútuos no comércio internacional, desde que não traga 

medidas distorcivas subjacentes devido à sua pouca especialização, vez que 

quando o sistema multilateral possibilita distorções comerciais que tornam desiguais 

as oportunidades de inserção e participação dos membros do sistema, este não 

promove justiça, mas sim priva os atores deste cenário de participarem ativamente e 

em igualdade de oportunidade, obstando assim liberdades e, por conseguinte, 

desenvolvimento. 
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DIFFERENTIAL AND MORE FAVOURABLE TREATMENT 
RECIPROCITY AND FULLER PARTICIPATION 

OF DEVELOPING COUNTRIES 
 

("Enabling Clause") 
 
 

Decision of 28 November 1979 (L/4903) 
  
Following negotiations within the framework of the Multilateral Trade Negotiations, 
the CONTRACTING  
 
PARTIES decide as follows:  
  
1. Notwithstanding the provisions of Article I of the General Agreement, contracting 
parties may accord differential and more favourable treatment to developing 
countries1, without according such treatment to other contracting parties.  
  
2. The provisions of paragraph 1 apply to the following:  
  

(a) Preferential tariff treatment accorded by developed contracting parties to 
products originating in developing countries in accordance with the Generalized 
System of Preferences, 3  
  
(b) Differential and more favourable treatment with respect to the provisions of 
the General Agreement concerning non-tariff measures governed by the 
provisions of instruments multilaterally negotiated under the auspices of the 
GATT;  
  
(c) Regional or global arrangements entered into amongst less-developed 
contracting parties for the mutual reduction or elimination of tariffs and, in 
accordance with criteria or conditions which may be prescribed by the 
CONTRACTING PARTIES, for the mutual reduction or elimination of non-tariff 
measures, on products imported from one another;  
  
(d) Special treatment on the least developed among the developing countries in 
the context of any general or specific measures in favour of developing 
countries.  

  
3. Any differential and more favourable treatment provided under this clause:  
  

(a) shall be designed to facilitate and promote the trade of developing countries 
and not to raise barriers to or create undue difficulties for the trade of any other 
contracting parties;  
  
(b) shall not constitute an impediment to the reduction or elimination of tariffs 
and other restrictions to trade on a most-favoured-nation basis;  
  
(c) shall in the case of such treatment accorded by developed contracting 
parties to developing countries be designed and, if necessary, modified, to 
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respond positively to the development, financial and trade needs of developing 
countries.  

 
4. Any contracting party taking action to introduce an arrangement pursuant to 
paragraphs 1, 2 and 3 above or subsequently taking action to introduce modification 
or withdrawal of the differential and more favourable treatment so provided shall:  
  

1. The words "developing countries" as used in this text are to be understood to 
refer also to developing territories.  
2. It would remain open for the CONTRACTING PARTIES to consider on an ad 
hoc basis under the GATT provisions for joint action any proposals for 
differential and more favourable treatment not falling within the scope of this 
paragraph.  
3. As described in the Decision of the CONTRACTING PARTIES of 25 June 
1971, relating to the establishment of “generalized, non-reciprocal and non 
discriminatory preferences beneficial to the developing countries” (BISD 18S/24).  
4. Nothing in these provisions shall affect the rights of contracting parties under 
the General Agreement.  

 
Enabling Clause  
  

(a) notify the CONTRACTING PARTIES and furnish them with all the 
information they may deem appropriate relating to such action;  
  
(b) afford adequate opportunity for prompt consultations at the request of any 
interested contracting party with respect to any difficulty or matter that may 
arise. The CONTRACTING PARTIES shall, if requested to do so by such 
contracting party, consult with all contracting parties concerned with respect to 
the matter with a view to reaching solutions satisfactory to all such contracting 
parties.  

  
5. The developed countries do not expect reciprocity for commitments made by them 
in trade negotiations to reduce or remove tariffs and other barriers to the trade of 
developing countries, i.e., the developed countries do not expect the developing 
countries, in the course of trade negotiations, to make contributions which are 
inconsistent with their individual development, financial and trade needs. Developed 
contracting parties shall therefore not seek, neither shall less-developed contracting 
parties be required to make, concessions that are inconsistent with the latter's 
development, financial and trade needs.  
  
6. Having regard to the special economic difficulties and the particular development, 
financial and trade needs of the least-developed countries, the developed countries 
shall exercise the utmost restraint in seeking any concessions or contributions for 
commitments made by them to reduce or remove tariffs and other barriers to the 
trade of such countries, and the least-developed countries shall not be expected to 
make concessions or contributions that are inconsistent with the recognition of their 
particular situation and problems.  
  
7. The concessions and contributions made and the obligations assumed by 
developed and less-developed contracting parties under the provisions of the 
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General Agreement should promote the basic objectives of the Agreement, including 
those embodied in the Preamble and in Article XXXVI. Less-developed contracting 
parties expect that their capacity to make contributions or negotiated concessions or 
take other mutually agreed action under the provisions and procedures of the 
General Agreement would improve with the progressive development of their 
economies and improvement in their trade situation and they would accordingly 
expect to participate more fully in the framework of rights and obligations under the 
General Agreement.  
  
8. Particular account shall be taken of the serious difficulty of the least-developed 
countries in making concessions and contributions in view of their special economic 
situation and their development, financial and trade needs.  
  
9. The contracting parties will collaborate in arrangements for review of the operation 
of these provisions, bearing in mind the need for individual and joint efforts by 
contracting parties to meet the development needs of developing countries and the 
objectives of the General Agreement.  
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ANEXO 2 

Waiver sobre Tratamento Especial e Diferenciado de 1999 
Organização Mundial do Comércio 
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WORLD TRADE 
ORGANIZATION 

WT/L/304 
17 June 1999 

 (99-2452) 
  
  

 
 
 

PREFERENTIAL TARIFF TREATMENT FOR  
LEAST-DEVELOPED COUNTRIES 

 
Decision on Waiver 

 
Adopted on 15 June 1999218 

 
 
Considering that the Parties to the World Trade Organization Agreement have 
recognized the need for positive efforts designed to ensure that developing countries, 
and especially the least-developed among them, secure a share in the growth in 
international trade commensurate with the needs of their economic development; 
 
Considering the statements contained in the Comprehensive and Integrated WTO Plan 
of Action for the Least-Developed Countries adopted at the Singapore Ministerial 
Conference on 13 December 1996 and in the Ministerial Declaration of 20 May 1998 
concerning integration of least-developed countries into the world trading system and 
providing predictable and favourable market access conditions for the products of such 
countries;  
 
Considering the 1979 Decision on Differential and More Favourable Treatment, 
Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries and the 1994 Decision on 
Measures in Favour of Least-Developed Countries, and without prejudice to rights of 
Members to continue to act pursuant to the provisions contained in those Decisions; 
 
Desiring to provide an additional means for developing country Members to offer 
preferential tariff treatment to products of least-developed countries notwithstanding 
the obligations of paragraph 1 of Article I of the General Agreement; 
 
Having regard to the Guiding Principles to be followed in considering applications for 
waivers adopted on 1 November 1956, the Understanding in Respect of Waivers of 
Obligations under the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, and paragraphs 
3 and 4 of Article IX of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 
Organization (the "WTO Agreement"); 
 

                                                
218  Adopted in accordance with the Decision-Making Procedures under Articles IX and XII of the WTO 

Agreement agreed by the General Council (WT/L/93). 
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Members, acting pursuant to the provisions of paragraph 3 of Article IX of the WTO 
Agreement, 
Decide that: 
 
1. Subject to the terms and conditions set out hereunder, the provisions of 

paragraph 1 of Article I of the GATT 1994 shall be waived until 30 June 2009, to 
the extent necessary to allow developing country Members to provide preferential 
tariff treatment to products of least-developed countries, designated as such by 
the United Nations, without being required to extend the same tariff rates to like 
products of any other Member. 

 
2. Developing country Members wishing to take actions pursuant to the provisions of 

this Waiver shall notify to the Council on Trade in Goods the list of all products of 
least-developed countries for which preferential tariff treatment is to be provided 
on a generalized, non-reciprocal and non-discriminatory basis and the preference 
margins to be accorded. Subsequent modifications to the preferences shall 
similarly be notified. 

 
3. Any preferential tariff treatment implemented pursuant to this Waiver shall be 

designed to facilitate and promote the trade of least-developed countries and not 
to raise barriers or create undue difficulties for the trade of any other Member. 
Such preferential tariff treatment shall not constitute an impediment to the 
reduction or elimination of tariffs on a most-favoured-nation basis. 

 
4. In accordance with the provisions of paragraph 4 of Article IX of the WTO 

Agreement, the General Council shall review annually whether the exceptional 
circumstances justifying the Waiver still exist and whether the terms and 
conditions attached to the Waiver have been met. 

 
5. The government of any Member providing preferential tariff treatment pursuant to 

this Waiver shall, upon request, promptly enter into consultations with any 
interested Member with respect to any difficulty or any matter that may arise as a 
result of the implementation of programmes authorized by this Waiver. Where a 
Member considers that any benefit accruing to it under GATT 1994 may be or is 
being impaired unduly as a result of such implementation, such consultation shall 
examine the possibility of action for a satisfactory adjustment of the matter. This 
Waiver does not affect Members' rights as set forth in the Understanding in 
Respect of Waivers of Obligations under GATT 1994. 

 
6. This waiver does not affect in any way and is without prejudice to rights of 

Members in their actions pursuant to the provisions of the 1979 Decision on 
Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation 
of Developing Countries. 

 
__________ 
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ANEXO 3 

Declaração de Doha (Doha Declaration – November, 2001) 
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 WORLD TRADE 

ORGANIZATION WT/MIN(01)/DEC/1 
20 November 2001 

 (01-5859) 

  
MINISTERIAL CONFERENCE 
Fourth Session 
Doha, 9 - 14 November 2001 

 

 
 
 

MINISTERIAL DECLARATION 
 

Adopted on 14 November 2001 
 
 
1. The multilateral trading system embodied in the World Trade Organization has 

contributed significantly to economic growth, development and employment 
throughout the past fifty years. We are determined, particularly in the light of the 
global economic slowdown, to maintain the process of reform and liberalization 
of trade policies, thus ensuring that the system plays its full part in promoting 
recovery, growth and development. We therefore strongly reaffirm the principles 
and objectives set out in the Marrakesh Agreement Establishing the World 
Trade Organization, and pledge to reject the use of protectionism. 

 
2. International trade can play a major role in the promotion of economic 

development and the alleviation of poverty. We recognize the need for all our 
peoples to benefit from the increased opportunities and welfare gains that the 
multilateral trading system generates. The majority of WTO Members are 
developing countries. We seek to place their needs and interests at the heart of 
the Work Programme adopted in this Declaration. Recalling the Preamble to the 
Marrakesh Agreement, we shall continue to make positive efforts designed to 
ensure that developing countries, and especially the least-developed among 
them, secure a share in the growth of world trade commensurate with the needs 
of their economic development. In this context, enhanced market access, 
balanced rules, and well targeted, sustainably financed technical assistance and 
capacity-building programmes have important roles to play. 

 
3. We recognize the particular vulnerability of the least-developed countries and 

the special structural difficulties they face in the global economy. We are 
committed to addressing the marginalization of least-developed countries in 
international trade and to improving their effective participation in the multilateral 
trading system. We recall the commitments made by Ministers at our meetings 
in Marrakesh, Singapore and Geneva, and by the international community at the 
Third UN Conference on Least-Developed Countries in Brussels, to help least-
developed countries secure beneficial and meaningful integration into the 
multilateral trading system and the global economy. We are determined that the 
WTO will play its part in building effectively on these commitments under the 
Work Programme we are establishing. 
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4. We stress our commitment to the WTO as the unique forum for global trade 
rule-making and liberalization, while also recognizing that regional trade 
agreements can play an important role in promoting the liberalization and 
expansion of trade and in fostering development. 

 
5. We are aware that the challenges Members face in a rapidly changing 

international environment cannot be addressed through measures taken in the 
trade field alone. We shall continue to work with the Bretton Woods institutions 
for greater coherence in global economic policy-making. 

 
6. We strongly reaffirm our commitment to the objective of sustainable 

development, as stated in the Preamble to the Marrakesh Agreement. We are 
convinced that the aims of upholding and safeguarding an open and non-
discriminatory multilateral trading system, and acting for the protection of the 
environment and the promotion of sustainable development can and must be 
mutually supportive. We take note of the efforts by Members to conduct national 
environmental assessments of trade policies on a voluntary basis. We recognize 
that under WTO rules no country should be prevented from taking measures for 
the protection of human, animal or plant life or health, or of the environment at 
the levels it considers appropriate, subject to the requirement that they are not 
applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable 
discrimination between countries where the same conditions prevail, or a 
disguised restriction on international trade, and are otherwise in accordance 
with the provisions of the WTO Agreements. We welcome the WTO´s continued 
cooperation with UNEP and other inter-governmental environmental 
organizations. We encourage efforts to promote cooperation between the WTO 
and relevant international environmental and developmental organizations, 
especially in the lead-up to the World Summit on Sustainable Development to 
be held in Johannesburg, South Africa, in September 2002. 

 
7. We reaffirm the right of Members under the General Agreement on Trade in 

Services to regulate, and to introduce new regulations on, the supply of 
services. 

 
8. We reaffirm our declaration made at the Singapore Ministerial Conference 

regarding internationally recognized core labour standards. We take note of 
work under way in the International Labour Organization (ILO) on the social 
dimension of globalization. 

 
9. We note with particular satisfaction that this Conference has completed the 

WTO accession procedures for China and Chinese Taipei. We also welcome 
the accession as new Members, since our last Session, of Albania, Croatia, 
Georgia, Jordan, Lithuania, Moldova and Oman, and note the extensive market-
access commitments already made by these countries on accession. These 
accessions will greatly strengthen the multilateral trading system, as will those 
of the 28 countries now negotiating their accession. We therefore attach great 
importance to concluding accession proceedings as quickly as possible. In 
particular, we are committed to accelerating the accession of least-developed 
countries. 
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10. Recognizing the challenges posed by an expanding WTO membership, we 
confirm our collective responsibility to ensure internal transparency and the 
effective participation of all Members. While emphasizing the intergovernmental 
character of the organization, we are committed to making the WTO’s 
operations more transparent, including through more effective and prompt 
dissemination of information, and to improve dialogue with the public. We shall 
therefore at the national and multilateral levels continue to promote a better 
public understanding of the WTO and to communicate the benefits of a liberal, 
rules-based multilateral trading system. 

 
11. In view of these considerations, we hereby agree to undertake the broad and 

balanced Work Programme set out below. This incorporates both an expanded 
negotiating agenda and other important decisions and activities necessary to 
address the challenges facing the multilateral trading system. 

 
 
WORK PROGRAMME 
 
IMPLEMENTATION-RELATED ISSUES AND CONCERNS 
 
12. We attach the utmost importance to the implementation-related issues and 

concerns raised by Members and are determined to find appropriate solutions to 
them. In this connection, and having regard to the General Council Decisions of 
3 May and 15 December 2000, we further adopt the Decision on 
Implementation-Related Issues and Concerns in document WT/MIN(01)/17 to 
address a number of implementation problems faced by Members. We agree 
that negotiations on outstanding implementation issues shall be an integral part 
of the Work Programme we are establishing, and that agreements reached at 
an early stage in these negotiations shall be treated in accordance with the 
provisions of paragraph 47 below. In this regard, we shall proceed as follows: 
(a) where we provide a specific negotiating mandate in this Declaration, the 
relevant implementation issues shall be addressed under that mandate; (b) the 
other outstanding implementation issues shall be addressed as a matter of 
priority by the relevant WTO bodies, which shall report to the Trade Negotiations 
Committee, established under paragraph 46 below, by the end of 2002 for 
appropriate action. 

 
AGRICULTURE 
 
13. We recognize the work already undertaken in the negotiations initiated in early 

2000 under Article 20 of the Agreement on Agriculture, including the large 
number of negotiating proposals submitted on behalf of a total of 121 Members. 
We recall the long-term objective referred to in the Agreement to establish a fair 
and market-oriented trading system through a programme of fundamental 
reform encompassing strengthened rules and specific commitments on support 
and protection in order to correct and prevent restrictions and distortions in 
world agricultural markets. We reconfirm our commitment to this programme. 
Building on the work carried out to date and without prejudging the outcome of 
the negotiations we commit ourselves to comprehensive negotiations aimed at: 
substantial improvements in market access; reductions of, with a view to 
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phasing out, all forms of export subsidies; and substantial reductions in trade-
distorting domestic support. We agree that special and differential treatment for 
developing countries shall be an integral part of all elements of the negotiations 
and shall be embodied in the Schedules of concessions and commitments and 
as appropriate in the rules and disciplines to be negotiated, so as to be 
operationally effective and to enable developing countries to effectively take 
account of their development needs, including food security and rural 
development. We take note of the non-trade concerns reflected in the 
negotiating proposals submitted by Members and confirm that non-trade 
concerns will be taken into account in the negotiations as provided for in the 
Agreement on Agriculture. 

 
14. Modalities for the further commitments, including provisions for special and 

differential treatment, shall be established no later than 31 March 2003. 
Participants shall submit their comprehensive draft Schedules based on these 
modalities no later than the date of the Fifth Session of the Ministerial 
Conference. The negotiations, including with respect to rules and disciplines 
and related legal texts, shall be concluded as part and at the date of conclusion 
of the negotiating agenda as a whole. 

 
SERVICES 
 
15. The negotiations on trade in services shall be conducted with a view to 

promoting the economic growth of all trading partners and the development of 
developing and least-developed countries. We recognize the work already 
undertaken in the negotiations, initiated in January 2000 under Article XIX of the 
General Agreement on Trade in Services, and the large number of proposals 
submitted by Members on a wide range of sectors and several horizontal 
issues, as well as on movement of natural persons. We reaffirm the Guidelines 
and Procedures for the Negotiations adopted by the Council for Trade in 
Services on 28 March 2001 as the basis for continuing the negotiations, with a 
view to achieving the objectives of the General Agreement on Trade in Services, 
as stipulated in the Preamble, Article IV and Article XIX of that Agreement. 
Participants shall submit initial requests for specific commitments by 30 June 
2002 and initial offers by 31 March 2003. 

 
MARKET ACCESS FOR NON-AGRICULTURAL PRODUCTS 
 
16. We agree to negotiations which shall aim, by modalities to be agreed, to reduce 

or as appropriate eliminate tariffs, including the reduction or elimination of tariff 
peaks, high tariffs, and tariff escalation, as well as non-tariff barriers, in 
particular on products of export interest to developing countries. Product 
coverage shall be comprehensive and without a priori exclusions. The 
negotiations shall take fully into account the special needs and interests of 
developing and least-developed country participants, including through less than 
full reciprocity in reduction commitments, in accordance with the relevant 
provisions of Article XXVIII bis of GATT 1994 and the provisions cited in 
paragraph 50 below. To this end, the modalities to be agreed will include 
appropriate studies and capacity-building measures to assist least-developed 
countries to participate effectively in the negotiations. 
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TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
 
17. We stress the importance we attach to implementation and interpretation of the 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS 
Agreement) in a manner supportive of public health, by promoting both access 
to existing medicines and research and development into new medicines and, in 
this connection, are adopting a separate Declaration. 

 
18. With a view to completing the work started in the Council for Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights (Council for TRIPS) on the 
implementation of Article 23.4, we agree to negotiate the establishment of a 
multilateral system of notification and registration of geographical indications for 
wines and spirits by the Fifth Session of the Ministerial Conference. We note 
that issues related to the extension of the protection of geographical indications 
provided for in Article 23 to products other than wines and spirits will be 
addressed in the Council for TRIPS pursuant to paragraph 12 of this 
Declaration. 

 
19. We instruct the Council for TRIPS, in pursuing its work programme including 

under the review of Article 27.3(b), the review of the implementation of the 
TRIPS Agreement under Article 71.1 and the work foreseen pursuant to 
paragraph 12 of this Declaration, to examine, inter alia, the relationship between 
the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity, the protection 
of traditional knowledge and folklore, and other relevant new developments 
raised by Members pursuant to Article 71.1. In undertaking this work, the TRIPS 
Council shall be guided by the objectives and principles set out in Articles 7 and 
8 of the TRIPS Agreement and shall take fully into account the development 
dimension. 

 
RELATIONSHIP BETWEEN TRADE AND INVESTMENT 
 
20. Recognizing the case for a multilateral framework to secure transparent, stable 

and predictable conditions for long-term cross-border investment, particularly 
foreign direct investment, that will contribute to the expansion of trade, and the 
need for enhanced technical assistance and capacity-building in this area as 
referred to in paragraph 21, we agree that negotiations will take place after the 
Fifth Session of the Ministerial Conference on the basis of a decision to be 
taken, by explicit consensus, at that Session on modalities of negotiations.  

 
21. We recognize the needs of developing and least-developed countries for 

enhanced support for technical assistance and capacity building in this area, 
including policy analysis and development so that they may better evaluate the 
implications of closer multilateral cooperation for their development policies and 
objectives, and human and institutional development. To this end, we shall work 
in cooperation with other relevant intergovernmental organisations, including 
UNCTAD, and through appropriate regional and bilateral channels, to provide 
strengthened and adequately resourced assistance to respond to these needs. 

 
22. In the period until the Fifth Session, further work in the Working Group on the 

Relationship Between Trade and Investment will focus on the clarification of: 
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scope and definition; transparency; non-discrimination; modalities for pre-
establishment commitments based on a GATS-type, positive list approach; 
development provisions; exceptions and balance-of-payments safeguards; 
consultation and the settlement of disputes between Members. Any framework 
should reflect in a balanced manner the interests of home and host countries, 
and take due account of the development policies and objectives of host 
governments as well as their right to regulate in the public interest. The special 
development, trade and financial needs of developing and least-developed 
countries should be taken into account as an integral part of any framework, 
which should enable Members to undertake obligations and commitments 
commensurate with their individual needs and circumstances. Due regard 
should be paid to other relevant WTO provisions. Account should be taken, as 
appropriate, of existing bilateral and regional arrangements on investment. 

 
INTERACTION BETWEEN TRADE AND COMPETITION POLICY 
 
23. Recognizing the case for a multilateral framework to enhance the contribution of 

competition policy to international trade and development, and the need for 
enhanced technical assistance and capacity-building in this area as referred to 
in paragraph 24, we agree that negotiations will take place after the Fifth 
Session of the Ministerial Conference on the basis of a decision to be taken, by 
explicit consensus, at that Session on modalities of negotiations. 

 
24. We recognize the needs of developing and least-developed countries for 

enhanced support for technical assistance and capacity building in this area, 
including policy analysis and development so that they may better evaluate the 
implications of closer multilateral cooperation for their development policies and 
objectives, and human and institutional development. To this end, we shall work 
in cooperation with other relevant intergovernmental organisations, including 
UNCTAD, and through appropriate regional and bilateral channels, to provide 
strengthened and adequately resourced assistance to respond to these needs. 

 
25. In the period until the Fifth Session, further work in the Working Group on the 

Interaction between Trade and Competition Policy will focus on the clarification 
of: core principles, including transparency, non-discrimination and procedural 
fairness, and provisions on hardcore cartels; modalities for voluntary 
cooperation; and support for progressive reinforcement of competition 
institutions in developing countries through capacity building. Full account shall 
be taken of the needs of developing and least-developed country participants 
and appropriate flexibility provided to address them.  

 
TRANSPARENCY IN GOVERNMENT PROCUREMENT 
 
26. Recognizing the case for a multilateral agreement on transparency in 

government procurement and the need for enhanced technical assistance and 
capacity building in this area, we agree that negotiations will take place after the 
Fifth Session of the Ministerial Conference on the basis of a decision to be 
taken, by explicit consensus, at that Session on modalities of negotiations. 
These negotiations will build on the progress made in the Working Group on 
Transparency in Government Procurement by that time and take into account 
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participants' development priorities, especially those of least-developed country 
participants. Negotiations shall be limited to the transparency aspects and 
therefore will not restrict the scope for countries to give preferences to domestic 
supplies and suppliers. We commit ourselves to ensuring adequate technical 
assistance and support for capacity building both during the negotiations and 
after their conclusion. 

 
TRADE FACILITATION 
 
27. Recognizing the case for further expediting the movement, release and 

clearance of goods, including goods in transit, and the need for enhanced 
technical assistance and capacity building in this area, we agree that 
negotiations will take place after the Fifth Session of the Ministerial Conference 
on the basis of a decision to be taken, by explicit consensus, at that Session on 
modalities of negotiations. In the period until the Fifth Session, the Council for 
Trade in Goods shall review and as appropriate, clarify and improve relevant 
aspects of Articles V, VIII and X of the GATT 1994 and identify the trade 
facilitation needs and priorities of Members, in particular developing and least-
developed countries. We commit ourselves to ensuring adequate technical 
assistance and support for capacity building in this area. 

 
WTO RULES 
 
28. In the light of experience and of the increasing application of these instruments 

by Members, we agree to negotiations aimed at clarifying and improving 
disciplines under the Agreements on Implementation of Article VI of the GATT 
1994 and on Subsidies and Countervailing Measures, while preserving the basic 
concepts, principles and effectiveness of these Agreements and their 
instruments and objectives, and taking into account the needs of developing and 
least-developed participants. In the initial phase of the negotiations, participants 
will indicate the provisions, including disciplines on trade distorting practices, 
that they seek to clarify and improve in the subsequent phase. In the context of 
these negotiations, participants shall also aim to clarify and improve WTO 
disciplines on fisheries subsidies, taking into account the importance of this 
sector to developing countries. We note that fisheries subsidies are also 
referred to in paragraph 31. 

 
29. We also agree to negotiations aimed at clarifying and improving disciplines and 

procedures under the existing WTO provisions applying to regional trade 
agreements. The negotiations shall take into account the developmental 
aspects of regional trade agreements. 

 
DISPUTE SETTLEMENT UNDERSTANDING 
 
30. We agree to negotiations on improvements and clarifications of the Dispute 

Settlement Understanding. The negotiations should be based on the work done 
thus far as well as any additional proposals by Members, and aim to agree on 
improvements and clarifications not later than May 2003, at which time we will 
take steps to ensure that the results enter into force as soon as possible 
thereafter. 
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TRADE AND ENVIRONMENT 
 
31. With a view to enhancing the mutual supportiveness of trade and environment, 

we agree to negotiations, without prejudging their outcome, on: 
 

(i) the relationship between existing WTO rules and specific trade 
obligations set out in multilateral environmental agreements (MEAs). The 
negotiations shall be limited in scope to the applicability of such existing 
WTO rules as among parties to the MEA in question. The negotiations 
shall not prejudice the WTO rights of any Member that is not a party to 
the MEA in question; 

 
(ii) procedures for regular information exchange between MEA Secretariats 

and the relevant WTO committees, and the criteria for the granting of 
observer status; 

 
(iii) the reduction or, as appropriate, elimination of tariff and non-tariff barriers 

to environmental goods and services. 
 
We note that fisheries subsidies form part of the negotiations provided for in 
paragraph 28. 
 
32. We instruct the Committee on Trade and Environment, in pursuing work on all 

items on its agenda within its current terms of reference, to give particular 
attention to: 

 
(i) the effect of environmental measures on market access, especially in 

relation to developing countries, in particular the least-developed among 
them, and those situations in which the elimination or reduction of trade 
restrictions and distortions would benefit trade, the environment and 
development; 

 
(ii) the relevant provisions of the Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights; and 
 
(iii) labelling requirements for environmental purposes. 

 
Work on these issues should include the identification of any need to clarify relevant 
WTO rules. The Committee shall report to the Fifth Session of the Ministerial 
Conference, and make recommendations, where appropriate, with respect to future 
action, including the desirability of negotiations. The outcome of this work as well as 
the negotiations carried out under paragraph 31(i) and (ii) shall be compatible with 
the open and non-discriminatory nature of the multilateral trading system, shall not 
add to or diminish the rights and obligations of Members under existing WTO 
agreements, in particular the Agreement on the Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measures, nor alter the balance of these rights and obligations, and 
will take into account the needs of developing and least-developed countries. 
 
33. We recognize the importance of technical assistance and capacity building in 

the field of trade and environment to developing countries, in particular the 
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least-developed among them. We also encourage that expertise and experience 
be shared with Members wishing to perform environmental reviews at the 
national level. A report shall be prepared on these activities for the Fifth 
Session. 

 
ELECTRONIC COMMERCE 
 
34. We take note of the work which has been done in the General Council and other 

relevant bodies since the Ministerial Declaration of 20 May 1998 and agree to 
continue the Work Programme on Electronic Commerce. The work to date 
demonstrates that electronic commerce creates new challenges and 
opportunities for trade for Members at all stages of development, and we 
recognize the importance of creating and maintaining an environment which is 
favourable to the future development of electronic commerce. We instruct the 
General Council to consider the most appropriate institutional arrangements for 
handling the Work Programme, and to report on further progress to the Fifth 
Session of the Ministerial Conference. We declare that Members will maintain 
their current practice of not imposing customs duties on electronic transmissions 
until the Fifth Session. 

 
SMALL ECONOMIES 
 
35. We agree to a work programme, under the auspices of the General Council, to 

examine issues relating to the trade of small economies. The objective of this 
work is to frame responses to the trade-related issues identified for the fuller 
integration of small, vulnerable economies into the multilateral trading system, 
and not to create a sub-category of WTO Members. The General Council shall 
review the work programme and make recommendations for action to the Fifth 
Session of the Ministerial Conference. 

 
TRADE, DEBT AND FINANCE 
 
36. We agree to an examination, in a Working Group under the auspices of the 

General Council, of the relationship between trade, debt and finance, and of any 
possible recommendations on steps that might be taken within the mandate and 
competence of the WTO to enhance the capacity of the multilateral trading 
system to contribute to a durable solution to the problem of external 
indebtedness of developing and least-developed countries, and to strengthen 
the coherence of international trade and financial policies, with a view to 
safeguarding the multilateral trading system from the effects of financial and 
monetary instability. The General Council shall report to the Fifth Session of the 
Ministerial Conference on progress in the examination. 

 
TRADE AND TRANSFER OF TECHNOLOGY  
 
37. We agree to an examination, in a Working Group under the auspices of the 

General Council, of the relationship between trade and transfer of technology, 
and of any possible recommendations on steps that might be taken within the 
mandate of the WTO to increase flows of technology to developing countries. 
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The General Council shall report to the Fifth Session of the Ministerial 
Conference on progress in the examination. 

 
TECHNICAL COOPERATION AND CAPACITY BUILDING 
 
38. We confirm that technical cooperation and capacity building are core elements 

of the development dimension of the multilateral trading system, and we 
welcome and endorse the New Strategy for WTO Technical Cooperation for 
Capacity Building, Growth and Integration. We instruct the Secretariat, in 
coordination with other relevant agencies, to support domestic efforts for 
mainstreaming trade into national plans for economic development and 
strategies for poverty reduction. The delivery of WTO technical assistance shall 
be designed to assist developing and least-developed countries and low-income 
countries in transition to adjust to WTO rules and disciplines, implement 
obligations and exercise the rights of membership, including drawing on the 
benefits of an open, rules-based multilateral trading system. Priority shall also 
be accorded to small, vulnerable, and transition economies, as well as to 
Members and Observers without representation in Geneva. We reaffirm our 
support for the valuable work of the International Trade Centre, which should be 
enhanced. 

 
39. We underscore the urgent necessity for the effective coordinated delivery of 

technical assistance with bilateral donors, in the OECD Development 
Assistance Committee and relevant international and regional intergovernmental 
institutions, within a coherent policy framework and timetable. In the coordinated 
delivery of technical assistance, we instruct the Director-General to consult with 
the relevant agencies, bilateral donors and beneficiaries, to identify ways of 
enhancing and rationalizing the Integrated Framework for Trade-Related 
Technical Assistance to Least-Developed Countries and the Joint Integrated 
Technical Assistance Programme (JITAP). 

 
40. We agree that there is a need for technical assistance to benefit from secure 

and predictable funding. We therefore instruct the Committee on Budget, 
Finance and Administration to develop a plan for adoption by the General 
Council in December 2001 that will ensure long-term funding for WTO technical 
assistance at an overall level no lower than that of the current year and 
commensurate with the activities outlined above. 

 
41. We have established firm commitments on technical cooperation and capacity 

building in various paragraphs in this Ministerial Declaration. We reaffirm these 
specific commitments contained in paragraphs 16, 21, 24, 26, 27, 33, 38-40, 42 
and 43, and also reaffirm the understanding in paragraph 2 on the important role 
of sustainably financed technical assistance and capacity-building programmes. 
We instruct the Director-General to report to the Fifth Session of the Ministerial 
Conference, with an interim report to the General Council in December 2002 on 
the implementation and adequacy of these commitments in the identified 
paragraphs. 
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LEAST-DEVELOPED COUNTRIES 
 
42. We acknowledge the seriousness of the concerns expressed by the least-

developed countries (LDCs) in the Zanzibar Declaration adopted by their 
Ministers in July 2001. We recognize that the integration of the LDCs into the 
multilateral trading system requires meaningful market access, support for the 
diversification of their production and export base, and trade-related technical 
assistance and capacity building. We agree that the meaningful integration of 
LDCs into the trading system and the global economy will involve efforts by all 
WTO Members. We commit ourselves to the objective of duty-free, quota-free 
market access for products originating from LDCs. In this regard, we welcome 
the significant market access improvements by WTO Members in advance of 
the Third UN Conference on LDCs (LDC-III), in Brussels, May 2001. We further 
commit ourselves to consider additional measures for progressive 
improvements in market access for LDCs. Accession of LDCs remains a priority 
for the Membership. We agree to work to facilitate and accelerate negotiations 
with acceding LDCs. We instruct the Secretariat to reflect the priority we attach 
to LDCs' accessions in the annual plans for technical assistance. We reaffirm 
the commitments we undertook at LDC-III, and agree that the WTO should take 
into account, in designing its work programme for LDCs, the trade-related 
elements of the Brussels Declaration and Programme of Action, consistent with 
the WTO's mandate, adopted at LDC-III. We instruct the Sub-Committee for 
Least-Developed Countries to design such a work programme and to report on 
the agreed work programme to the General Council at its first meeting in 2002.  

 
43. We endorse the Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance 

to Least-Developed Countries (IF) as a viable model for LDCs' trade 
development. We urge development partners to significantly increase 
contributions to the IF Trust Fund and WTO extra-budgetary trust funds in 
favour of LDCs. We urge the core agencies, in coordination with development 
partners, to explore the enhancement of the IF with a view to addressing the 
supply-side constraints of LDCs and the extension of the model to all LDCs, 
following the review of the IF and the appraisal of the ongoing Pilot Scheme in 
selected LDCs. We request the Director-General, following coordination with 
heads of the other agencies, to provide an interim report to the General Council 
in December 2002 and a full report to the Fifth Session of the Ministerial 
Conference on all issues affecting LDCs. 

 
SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT 
 
44. We reaffirm that provisions for special and differential treatment are an integral 

part of the WTO Agreements. We note the concerns expressed regarding their 
operation in addressing specific constraints faced by developing countries, 
particularly least-developed countries. In that connection, we also note that 
some Members have proposed a Framework Agreement on Special and 
Differential Treatment (WT/GC/W/442). We therefore agree that all special and 
differential treatment provisions shall be reviewed with a view to strengthening 
them and making them more precise, effective and operational. In this 
connection, we endorse the work programme on special and differential 
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treatment set out in the Decision on Implementation-Related Issues and 
Concerns. 

 
 
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF THE WORK PROGRAMME 
 
45. The negotiations to be pursued under the terms of this Declaration shall be 

concluded not later than 1 January 2005. The Fifth Session of the Ministerial 
Conference will take stock of progress in the negotiations, provide any 
necessary political guidance, and take decisions as necessary. When the 
results of the negotiations in all areas have been established, a Special Session 
of the Ministerial Conference will be held to take decisions regarding the 
adoption and implementation of those results. 

 
46. The overall conduct of the negotiations shall be supervised by a Trade 

Negotiations Committee under the authority of the General Council. The Trade 
Negotiations Committee shall hold its first meeting not later than 31 January 
2002. It shall establish appropriate negotiating mechanisms as required and 
supervise the progress of the negotiations. 

 
47. With the exception of the improvements and clarifications of the Dispute 

Settlement Understanding, the conduct, conclusion and entry into force of the 
outcome of the negotiations shall be treated as parts of a single undertaking. 
However, agreements reached at an early stage may be implemented on a 
provisional or a definitive basis. Early agreements shall be taken into account in 
assessing the overall balance of the negotiations. 

 
48. Negotiations shall be open to: 
 

(i) all Members of the WTO; and 
 

(ii) States and separate customs territories currently in the process of 
accession and those that inform Members, at a regular meeting of the 
General Council, of their intention to negotiate the terms of their 
membership and for whom an accession working party is established. 

 
Decisions on the outcomes of the negotiations shall be taken only by WTO Members. 
 
49. The negotiations shall be conducted in a transparent manner among 

participants, in order to facilitate the effective participation of all. They shall be 
conducted with a view to ensuring benefits to all participants and to achieving an 
overall balance in the outcome of the negotiations. 

 
50. The negotiations and the other aspects of the Work Programme shall take fully 

into account the principle of special and differential treatment for developing and 
least-developed countries embodied in: Part IV of the GATT 1994; the Decision 
of 28 November 1979 on Differential and More Favourable Treatment, 
Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries; the Uruguay 
Round Decision on Measures in Favour of Least-Developed Countries; and all 
other relevant WTO provisions. 
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51. The Committee on Trade and Development and the Committee on Trade and 
Environment shall, within their respective mandates, each act as a forum to 
identify and debate developmental and environmental aspects of the 
negotiations, in order to help achieve the objective of having sustainable 
development appropriately reflected. 

 
52. Those elements of the Work Programme which do not involve negotiations are 

also accorded a high priority. They shall be pursued under the overall 
supervision of the General Council, which shall report on progress to the Fifth 
Session of the Ministerial Conference. 

 
_________ 

 
 

 


