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RESUMO 

 

Guilherme José Pastana de Figueiredo. Comércio Internacional de Serviços 

Ambientais. 121 p. Mestrado - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2017. 

 

O comércio internacional passou por alterações estruturais significativas nas 

últimas décadas. Dentre elas podemos destacar uma maior conscientização sobre 

o impacto do comércio internacional no meio ambiente e a busca por meios de 

produção mais limpos e eficientes, além de uma melhor percepção da importância 

dos serviços para a cadeia produtiva e para a economia mundial. 

Os últimos anos foram marcados por alguns dos maiores desastres 

ambientais da história, tais como o vazamento de petróleo no Golfo do México e o 

rompimento da barragem de Fundão localizada no subdistrito de Bento Rodrigues 

do Município de Mariana. 

Apesar dos avanços, muitos ainda não têm acesso a serviços básicos de 

fornecimento de água e de coleta de esgoto e parte do lixo urbano diariamente 

produzido continua sendo despejado em lixões a céu aberto sem qualquer tipo de 

tratamento, causando todos os tipos de doenças e de impactos ambientais 

negativos. 

No combate a todos esses problemas, o setor de serviços ambientais 

desempenha um papel de fundamental importância. Além dos tradicionais serviços 

de saneamento básico, abrange novos serviços que buscam dar uma resposta 

rápida aos novos desafios (pesquisa de tecnologias mais limpas, remediação de 

áreas contaminadas etc.). 

Surge então o debate sobre o papel da liberalização do comércio 

internacional como instrumento para o aumento da disponibilidade destes serviços, 

melhoria da qualidade, redução dos preços e estímulo a soluções inovadoras aos 

problemas ambientais. 

Se, por um lado, a liberalização pode levar a esses benefícios, por outro 

lado, também encontramos novos riscos. Diversos casos de abertura dos serviços 



ambientais para a iniciativa privada resultaram verdadeiros desastres com graves 

prejuízos para a população e para os governos envolvidos. 

Assim, a presente dissertação analisará quais são os fatores que levam ao 

sucesso das políticas de liberalização do comércio internacional de serviços 

ambientais e de que forma os acordos internacionais de comércio podem ajudar ou 

dificultar na realização desses objetivos. 

 

Palavras chave: Comércio Internacional. Acordo Geral sobre o Comércio de 

Serviços – GATS. Serviços Ambientais. Proteção do Meio Ambiente 

  



ABSTRACT 

 

Guilherme José Pastana de Figueiredo. International Trade in Environmental 

Services. 121 pages. Master of Laws – University of São Paulo Law School, São 

Paulo, 2017. 

 

International trade has undergone significant structural changes in recent 

decades. Among them we can highlight a greater awareness of the impact of 

international trade on the environment and the search for cleaner and more efficient 

means of production, as well as a better perception of the importance of services to 

the productive chain and to the world economy.  

Recent years have been marked by some of the greatest environmental 

disasters in history, such as the oil spill in the Gulf of Mexico and the breaching of 

the Fundão dam located at Bento Rodrigues, a subdistrict of the Municipality of 

Mariana.  

Despite the progress that has already been achieved, many people still do 

not have access to basic water supply and sewage services and part of the daily 

urban waste continues to be deposited in open dumps without having received any 

kind of treatment, causing all kinds of diseases and negative environmental impacts.  

The environmental services sector plays a key role in fighting against all 

these problems. In addition to traditional basic sanitation services, this sector 

encompasses new services that seek to respond quickly to new challenges 

(research of cleaner technologies, remediation of contaminated areas, etc.).  

Henceforth the relevance of the debate on the role of international trade 

liberalization as an instrument for increasing the availability of these services, 

improving their quality, reducing their prices and stimulating innovative solutions to 

environmental problems.  

If, on the one hand, liberalization can lead to these benefits, on the other 

hand, it also poses new risks. Many cases of opening up environmental services to 



the private sector have resulted in real disasters that have seriously damaged the 

population and governments involved. 

Thus, this dissertation shall analyze which factors lead to the success of the 

policies of liberalization of international trade in environmental services and how 

international trade agreements can help or hinder the achievement of these 

objectives. 

 

Key words: International Trade. General Agreement on Trade in Services – GATS. 

Environmental Services. Environmental Protection. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a elaboração de cálculos mais precisos sobre o impacto dos serviços 

na economia mundial, a crescente interdependência entre bens e serviços e a maior 

internacionalização da cadeia produtiva, o setor de serviços passou a receber uma 

maior atenção nas negociações comerciais. 

O Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), parte do Acordo 

Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC), é apontado como um 

dos principais marcos dessa tendência, sendo o primeiro acordo a disciplinar a 

matéria em âmbito multilateral. 

No entanto, os avanços das negociações na OMC estão ocorrendo de forma 

muito mais lenta do que a planejada, sendo este um dos motivos pelos quais outros 

grandes acordos comerciais estão sendo negociados. 

As últimas décadas foram marcadas pela crescente conscientização da 

importância da preservação do meio ambiente, bem como da necessidade de 

universalização de serviços essenciais, dentre eles, os de saneamento básico. 

Nesse sentido, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que 

estabelecem importantes metas sobre meio ambiente e desenvolvimento, e o 

Acordo de Paris celebrado em 2015, que prevê medidas de redução de emissão de 

carbono para o combate ao aquecimento global, podem ser citados como dois dos 

inúmeros exemplos de acordos e declarações internacionais sobre o tema. 

Por outro lado, além dos graves problemas ambientais gerais (aquecimento 

global, poluição atmosférica, contaminação da água, perda da biodiversidade etc.), 

os últimos anos foram marcados por dois dos maiores desastres ambientais da 

história. 

Em 2010, após explosão na plataforma Deepwater Horizon, da empresa 

inglesa British Petroleum, houve o vazamento de cerca de 5 milhões de barris de 

petróleo no Golfo do México, que se espalharam por mais de 1500 km no litoral 

norte americano. Somente após 87 dias do acidente é que finalmente o vazamento 

foi estancado, mas os prejuízos para a biodiversidade local são inestimáveis. 
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Em 2015, por sua vez, ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, 

utilizada para armazenar os rejeitos provenientes da extração do minério de ferro 

das diversas minas da região. Após destruírem o subdistrito de Bento Rodrigues, 

localizado no município de Mariana, estes rejeitos escorreram pelo vale do Rio 

Doce até o Oceano Atlântico.  

Além da morte de ao menos 18 pessoas, o trágico acidente foi marcado pela 

perda da rica biodiversidade do Vale do Rio Doce, cuja recuperação se mostra 

altamente improvável. Não bastasse isso, muitos perderam seus imóveis e suas 

fontes de subsistência (principalmente proveniente da pesca, da agricultura e da 

criação de animais), passando a depender de indenização paga pela Samarco, 

empresa responsável pelo acidente. 

Diante deste cenário, o comércio internacional pode tanto contribuir com a 

preservação do meio ambiente, quanto agravar os problemas encontrados, a 

depender de sua estrutura, do comportamento dos agentes envolvidos e das regras 

nacionais e internacionais existentes. 

Por um lado, as indústrias são as grandes responsáveis pelos problemas 

ambientais existentes (aquecimento global, contaminação das águas e dos solos 

etc.), seja diretamente durante a produção dos bens ou prestação dos serviços, 

seja indiretamente pelo fornecimento de um produto causador destes problemas 

(ex.: ao vender um veículo que emite muitos poluentes). 

Nos dois casos apresentados, as graves falhas cometidas pelas empresas 

responsáveis e a ausência de uma resposta rápida e satisfatória foram fatores 

fundamentais para a ocorrência desses desastres. 

Por outro lado, o comércio também pode estimular práticas ambientalmente 

conscientes, seja adotando medidas menos nocivas ao meio ambiente na fase de 

produção do bem ou prestação do serviço (ex.: tratamento da água utilizada em 

lavanderias antes de seu despejo final), seja no fornecimento de um produto que 

cause menor impacto ambiental (ex.: fornecimento de embalagens 

biodegradáveis). 

Uma das questões mais sensíveis sobre a relação entre comércio 

internacional e meio ambiente envolve a análise da conveniência da liberalização 
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do comércio de serviços ambientais com a fixação de compromissos específicos 

em acordos internacionais de comércio. 

Este setor abrange coleta e tratamento de esgoto, coleta e destinação 

adequada de resíduos sólidos, remediação de áreas contaminadas, medição e 

controle da emissão de poluentes etc. 

Quando adequadamente prestados, estes serviços exercem um papel 

fundamental na proteção do meio ambiente e na promoção de direitos humanos 

básicos. A coleta e tratamento de esgoto, por exemplo, contribui na prevenção de 

inúmeras doenças, além de evitar a contaminação da água e dos solos. 

Nas duas tragédias mencionadas, os serviços ambientais são importantes 

instrumentos para minimizar os impactos sociais e ambientais negativos, podendo 

ser mencionados os serviços de contenção da mancha de petróleo no oceano, no 

caso do vazamento no Golfo do México, e os serviços de descontaminação e 

remoção da lama tóxica, no caso de Mariana. 

Por outro lado, até mesmo em razão de sua importância, a liberalização dos 

serviços ambientais deve ser feita com alguma cautela. Basta considerar que uma 

abertura mal planejada do setor pode dificultar a universalização de alguns serviços 

essenciais, caso do saneamento básico, e que a execução inadequada do serviço, 

como a destinação inadequada de resíduos hospitalares, por exemplo, também 

pode trazer riscos à saúde da população. Quando celebrados compromissos 

específicos no setor, os desafios ganham uma nova camada de complexidade. 

Tendo em vista as questões acima apresentadas, a análise do comércio 

internacional de serviços ambientais será dividida em três blocos. 

No primeiro bloco, serão apresentadas algumas questões gerais 

introdutórias sobre o comércio internacional com um breve histórico sobre a origem 

da OMC e da inserção da questão ambiental nas negociações comerciais, uma 

análise das tendências atuais, uma apresentação sobre algumas características 

fundamentais do GATS, além de considerações gerais sobre os principais acordos 

comerciais em negociação que envolvem de alguma forma o comércio de serviços 

ambientais (EGA, TiSA, TPP, TTIP, RCEP e CETA). 
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No segundo bloco, serão apresentadas as diversas definições de serviços 

ambientais e de conceitos relacionados. Dependendo do contexto, a expressão 

“serviços ambientais” pode ter significados muito distintos, motivo pelo qual será 

feita uma desambiguação do termo, evitando-se possíveis interpretações 

equivocadas sobre o escopo da presente dissertação. Há também conceitos 

relacionados aos serviços ambientais (indústria ambiental, produtos 

ambientalmente preferíveis e empregos verdes), merecendo ainda destaque a 

íntima relação entre bens e serviços ambientais, não sendo raros os estudos que 

optam por analisar as duas questões em conjunto. 

No terceiro bloco, com base na contextualização apresentada no primeiro e 

nos conceitos apresentados no segundo, será feita uma análise específica do 

comércio internacional de serviços ambientais. Além de considerações gerais, 

também será apresentado um panorama específico sobre a atuação das empresas 

privadas em alguns dos setores mais sensíveis (fornecimento de água, coleta e 

tratamento de esgoto e coleta e destinação adequada de resíduos). Em razão da 

particularidade do tema, também foi dedicado um capítulo específico ao 

fornecimento de água. 

Na conclusão, serão apresentadas algumas das principais questões 

apreciadas nestes três blocos, analisando-se a conveniência da liberalização dos 

serviços ambientais e da celebração de compromissos específicos sobre a matéria. 
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CONCLUSÃO 

 

O comércio internacional de serviços ambientais vem sofrendo profundas 

alterações nas últimas décadas. 

Inicialmente o setor envolvia basicamente o fornecimento de água, a coleta 

e tratamento de esgoto e a coleta de lixo urbano, sendo que, quase sempre, estes 

serviços eram prestados pelas municipalidades. 

Com o passar dos anos, houve um crescente reconhecimento da importância 

do setor. O desenvolvimento de novas tecnologias e uma maior conscientização 

ambiental permitiram a criação de novos serviços e o aprimoramento de outros. 

No setor de gestão de resíduos sólidos, por exemplo, houve uma crescente 

atuação das empresas de reciclagem e o lixo restante, que antes era jogado em 

grandes lixões a céu aberto, passou a receber um tratamento mais adequado com 

o surgimento de usinas de compostagem, aterros sanitários e incineração (que 

pode ser menos lesiva ao meio ambiente e à saúde pública, caso realizada 

adequadamente). 

O setor de serviços não relacionados à infraestrutura também cresceu muito, 

sendo a maioria deles prestada por empresas privadas, apesar de a demanda 

depender em grande parte da adoção de políticas públicas. 

Ao contrário do que ocorre na maioria dos outros setores, o crescimento da 

prestação de serviços ambientais gera basicamente externalidades positivas 

(melhora da qualidade da água, da terra, do ar e dos solos; redução de ruídos; 

redução de gastos no setor de saúde pública etc.), além de, em muitos casos, 

ajudar na redução dos custos de produção e ser lucrativa para os seus prestadores. 

Percebe-se, portanto, que há muitos fatores que justificam a busca pela 

maior ampliação possível desses serviços, tendo em vista as diversas vantagens 

encontradas. 

Por outro lado, a mera abertura dos mercados e a fixação de compromissos 

específicos não garante que os benefícios almejados serão alcançados.  
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Os países devem ter a cautela de criar uma estrutura regulatória prévia que 

estimule uma concorrência saudável entre as empresas, combatendo eventuais 

abusos de poder econômico e permitindo o crescimento de pequenas e médias 

empresas. 

Além disso, muitos serviços ambientais constituem serviços essenciais. 

Embora seja possível a atuação do setor privado para a prestação de serviços 

essenciais, o que já é aceito de forma praticamente pacífica no Brasil, os governos 

também devem considerar formas de garantir sua universalização com a expansão 

de sua prestação e a fixação de valores acessíveis para a população mais 

necessitada. 

Apesar de muitas críticas que podem ser levantadas, o sistema multilateral 

da OMC e, mais especificamente o GATS, permite que seus membros realizem 

uma abertura gradual de seus mercados, efetuando os ajustes necessários e 

fixando eventuais condicionantes para atuação do setor privado. Ainda assim, 

deve-se ter cautela quando da abertura dos mercados, uma vez que a fixação de 

imposições e restrições após o estabelecimento de compromissos específicos é 

algo muito mais complexo. 

Se esses fatores já são importantes no âmbito multilateral, maior atenção 

deve ser dada quando da participação nos acordos que se encontram atualmente 

em negociação.  

Apesar da falta de transparência nas negociações, alguns esforços recentes 

da União Europeia e o "vazamento" de alguns documentos restritos, nos ajudam a 

visualizar o panorama geral sobre o tema. 

A maioria desses acordos (TTIP, TPP, CETA etc.) provavelmente irá adotar 

um sistema de listas negativas ou híbridas (em parte positivas e em parte 

negativas) e irá apresentar disposições específicas sobre o comércio de bens e 

serviços ambientais.  

Mesmo quando considerados os reveses atuais nas negociações (eleição de 

Donald Trump para os EUA, plebiscito sobre o Brexit e crescimento das políticas 

protecionistas em geral), tendo em vista a importância econômica dos países 

envolvidos e a abrangência dos temas discutidos, justifica-se um acompanhamento 
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mais cuidadoso das negociações, que poderão alterar a própria estrutura do 

comércio internacional de serviços ambientais. 

Outro fator relevante envolve a classificação de determinados bens e 

serviços como bens e serviços ambientais. 

Nesse cenário, surge a questão sobre qual seria a melhor intepretação para 

a previsão da Declaração da Rodada Doha que destaca a importância da redução 

ou eliminação de barreiras ao comércio de bens e serviços ambientais, uma vez 

que não há um conceito destes termos. 

Como visto, há uma crescente conscientização da importância dos serviços 

para a economia mundial e a distinção entre o comércio de bens e de serviços 

torna-se cada vez mais tênue ou, até mesmo, artificial, fenômeno chamado por 

alguns especialistas como “servicificação”. Estas tendências são claras em 

diversas áreas, incluindo a de bens e serviços ambientais. 

Seguindo a classificação do GATS, podemos concluir que os serviços 

ambientais são interpretados como aqueles que, por si mesmos, apresentam 

características ambientais positivas. Coleta e tratamento de esgoto, limpeza 

urbana, gerenciamento de resíduos etc. são serviços que, quando adequadamente 

prestados, gerarão externalidades positivas, independentemente de outras 

questões. Abrange principalmente serviços de infraestrutura (ex.: saneamento 

básico), mas já indicava o crescente papel dos serviços não relacionados à 

infraestrutura ao prever uma categoria residual (D. Outros Serviços), a qual é 

interpretada como incluindo os serviços de limpeza de gases, controle de ruídos, 

proteção da natureza e da paisagem e outros serviços, previstos na CPC prov. 

Para que seja possível a prestação da maioria destes serviços, é necessária 

a utilização de diversos bens (ambientais ou não), bem como de outros serviços 

(ambientais ou não). 

Nesse sentido, a prestação de serviços de saneamento básico, por exemplo, 

demanda, dentre outros elementos essenciais, a construção de uma estação de 

tratamento de esgoto, atividade que abrange diversas espécies de serviços 

(engenharia, consultoria, etc.). Demanda também uma grande quantidade de bens 

(material de construção em geral, tubulações, filtros, produtos químicos etc.), os 
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quais muitas vezes não são enquadrados como bens ambientais, pois podem ser 

utilizados em diversas outras áreas. 

Por outro lado, o comércio de bens ambientais também inclui cada vez mais 

a prestação de certos serviços. A venda de painéis solares, de turbinas para usinas 

eólicas, de filtros etc. frequentemente se encontra associada a serviços de 

instalação, manutenção, orientação técnica etc., os quais muitas vezes não se 

enquadram nas hipóteses tradicionais de serviços ambientais. 

Se, como visto, a abertura do mercado de serviços ambientais “tradicionais” 

apresenta uma série de dificuldades, a liberalização do comércio de bens 

indispensáveis para a prestação destes serviços é algo relativamente mais simples 

e seus possíveis efeitos benéficos diretos são significativos (aumento da 

competitividade, redução de custos para a prestação dos serviços, emprego de 

novas tecnologias, etc.).  

É claro que continuarão existindo questões a serem consideradas, tais como 

o impacto desta abertura para a indústria local e a importância da fiscalização para 

garantir a qualidade do bem produzido, mas, de qualquer forma, são fatores mais 

simples do que a busca do difícil equilíbrio entre liberalização e universalização de 

alguns serviços ambientais essenciais (em especial, os de fornecimento de água, 

coleta e tratamento de esgoto e gestão de resíduos sólidos) 

Da mesma forma, também é possível analisar a importância da liberalização 

dos serviços essenciais para o comércio de bens ambientais 

Nesse sentido, a liberalização de bens ambientais mostra-se, via de regra, 

mais simples, mas, para que seja mais efetiva, demanda a liberalização de 

determinados serviços diretamente relacionados a estes bens. 

Apesar de não serem intrinsicamente ambientais, tais serviços, quando 

prestados com esta finalidade específica de promover o comércio de bens 

ambientais, desempenham um inegável papel ambiental positivo.  

Além disso, por abranger apenas uma parte pequena daquele setor (basta 

comparar a relação entre o setor de construção de estações de tratamento de 

esgoto e o de construção civil como um todo para se ter uma ideia desta diferença) 
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e, em muitos casos, trazer consigo riscos muito menores quando da abertura dos 

mercados (ex.: permitir que empresas estrangeiras instalem filtros em estações de 

tratamento de água e esgoto é algo mais simples e que traz menos riscos do que 

a liberalização dos serviços ambientais de coleta e tratamento de esgoto), a 

probabilidade de se chegar a um consenso entre as partes negociantes é muito 

maior. 

Por tais razões, entendemos que, sob o ponto de vista ambiental, poderia 

ser interessante uma interpretação ampliativa do termo bens e serviços ambientais, 

para incluir não apenas os bens e serviços tradicionalmente enquadrados como tal, 

mas também os bens e serviços indispensáveis para seu comércio. 

Vale acrescentar que esta interpretação é possível no âmbito do GATS, uma 

vez que a classificação (W/120) não é obrigatória, sendo possível a fixação de 

outros critérios, desde que fiquem claramente delimitados os compromissos 

assumidos. 

Considerando-se o impasse nas negociações multilaterais, essa perspectiva 

também poderia ser aproveitada nas negociações em curso para a celebração dos 

dois grandes acordos plurilaterais relevantes sobre a matéria (Acordo de Bens 

Ambientais – EGA e Acordo sobre o Comércio de Serviços – TiSA). 
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