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1. Introdução; 2. Direito Internacional Econômico e desenvolvimento;   
3. O debate sobre desenvolvimento na OMC; 4. Perspectivas da Rodada 
de Doha; 5. Conclusão. 

 
1. Introdução  
 

Um leitor contemporâneo que se dedique a ler os termos da Carta de Havana 
certamente se surpreenderia com grande número de vezes em que as menções 
sobre desenvolvimento se repetem. Em 1948, a reconstrução do mundo 
destroçado pela guerra parecia, mais que nunca, um esforço coletivo, que se 
materializaria com a distribuição eqüitativo do crescimento econômico mundial e 
com a busca pelo pleno emprego.  

 
A Carta de Havana era, sim, um documento caracteristicamente keynesiano. 

A ênfase constante, percebida em seu texto, no desenvolvimento e no pleno 
emprego refletia o consenso, naquele momento, segundo o qual as regras 
multilaterais do comércio constituiriam o fundamento relevante para garantir não 
apenas crescimento, mas também a paz.  

 
Como se sabe, a Carta de Havana nunca chegou a entrar em vigor, e a criação 

de uma organização multilateral dedicada a regulamentar os fluxos mundiais de 
comércio teve que aguardar no meio século, até materializar-se na Organização 
Mundial do Comércio (OMC). A frustração da Carta de Havana é explicada 
sobretudo pela resistência do congresso dos Estados Unidos, com base em 
argumentos políticos: na visão tradicional do unilateralismo norte-americano, a 
proposta da Carta de Havana implicava inaceitável redução da soberania dos 
EUA. O que se conseguiu alcançar, naquele momento histórico, foi tão somente 
um Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), despido da natureza 
institucional e das preocupações com o desenvolvimento.  

 
Nas décadas subseqüentes à entrada em vigor do GATT, as rodadas de 

negociação concentraram-se na redução de tarifas no comércio internacional. 
Minimizada qualquer pretensão de promover o desenvolvimento por meio de 
regras multilaterais do comércio, o GATT concentrou-se na liberalização 
comercial. Neste período, o debate e a promoção do desenvolvimento acabaram 
sendo relegados às atividades da Organização das Nações Unidas e da Comissão 
das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (Unctad). Embora o 
esforço realizado por essas organizações tenha sido notável, a grande verdade é 
que as tentativas de promover o desenvolvimento por meio da expansão do 
comércio internacional nunca geraram os frutos esperados. Como conseqüência, a 
participação dos países em desenvolvimento no comércio internacional é hoje 
inferior à de décadas atrás. Ao mesmo tempo, as iniciativas de utilização do 
comércio internacional como instrumento para o crescimento econômico tiveram 
sucesso mais na eficiência do planejamento dos Estados (como é o caso dos tigres 
asiáticos), do que nas iniciativas multilaterais neste sentido.  
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Apesar disto, o reconhecimento do impacto econômico do comércio 
internacional motivou, de tempos em tempos, a inclusão nas negociações 
multilaterais do debate sobre comércio e desenvolvimento. Já à época do GATT 
foi criado um comitê neste sentido. Na Rodada Uruguai, o tema foi recorrente, e 
justificou a inclusão de referências à preocupação com o desenvolvimento nos 
diversos acordos resultantes.  

 
Mas a grande verdade é que o substrato ideológico da Rodada Uruguai era a 

crença quase mítica no livre comércio. Concluída quando a alternativa socialista 
dava a seus últimos estertores, a Rodada Uruguai materializou, num 
impressionante conjunto normativo, a supremacia do livre comércio como 
fundamento de regulamentação das relações econômicas entre os Estados. Mesmo 
com ressalvas e concessões protecionistas, a criação da OMC parecia asseverar 
que o livre comércio promoveria o crescimento econômico de todos aqueles que 
concordassem com os termos dos acordos multilaterais.  

 
Uma década depois da histórica reunião em Marraqueche, onde foram 

firmados os acordos finais da Rodada Uruguai, há uma percepção entre os países 
em desenvolvimento de que o livre comércio deixou uma longa lista de promessas 
não cumpridas. Como conseqüência, nos últimos anos esses países adotaram uma 
postura mais agressiva de demandar tratamento diferenciado para os 
economicamente desiguais.  

 
Este embate entre países desenvolvidos e em desenvolvimento era muito 

visível em 2001, quando os Membros da OMC se reuniram em Doha para tentar 
lançar uma nova rodada de negociações. Os atentados terroristas nos EUA, dois 
meses antes da reunião em Doha, criaram um clima momentâneo de cooperação. 
O documento final, aprovado por consenso entre os Membros da OMC, previa 
não apenas o lançamento de novas negociações, mas também afirmava que o 
desenvolvimento seria o preocupação central dessas negociações.  

 
O presente capítulo explora a atual conjuntura das negociações comerciais 

multilaterais, no que se refere às pretensões, manifestadas em Doha, de incluir, no 
âmbito da OMC, uma preocupação mais efetiva com o desenvolvimento. Para 
tanto, a parte seguinte elabora um quadro geral das relações entre direito 
internacional e desenvolvimento, ressaltando as questões particulares advindas 
com a interdependência econômica que agravam esta delicada relação.  

 
A partir daí, este capítulo revisa os fundamentos da relação entre comércio e 

desenvolvimento, enfatizando alguns limites estruturais à crença bastante 
difundida de que o alargamento do comércio internacional é condição suficiente 
para uma estratégia nacional de desenvolvimento. Em seguida, apresenta-se a 
atual situação do debate sobre comércio e desenvolvimento no âmbito da OMC, 
buscando identificar alguns problemas que não vêm recebendo a devida atenção 
neste debate. Uma parte final condensa as principais conclusões deste capítulo, 
buscando traçar perspectivas e alternativas diante do corrente quadro institucional 
da OMC.  
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2. Direito internacional econômico e desenvolvimento 
 

Se o leitor voltasse aos textos econômicos de quarenta anos atrás, encontraria 
uma vasta literatura acadêmica, que proliferava à época sobretudo na América 
Latina, sobre o denominado "direito ao desenvolvimento". A idéia central era de 
que o desenvolvimento, entendido sobretudo em seu aspecto econômico, era um 
direito a ser garantido à grande parcela da humanidade que enfrentava - e enfrenta 
- um processo internacional de exclusão. 

 
Como toda onda acadêmica, o discurso do direito ao desenvolvimento 

entusiasmou muitos autores. Como muitas ondas acadêmicas, chegou a 
identificar-se com formulações de políticas externas, sobretudo na denominada 
Nova Ordem Econômica Internacional. E como várias ondas acadêmicas, acabou 
se esgotando pela ausência de um discurso coerente e de substrato empírico mais 
substancial. A verdade é que o direito ao desenvolvimento materializou-se em 
declarações principiológicas, sobretudo no âmbito da ONU, mas sua eficácia no 
mundo econômico é praticamente nulo. Mesmo assim, há tentativas recentes de 
avançar no debate sobre um direito ao desenvolvimento: a Assembléia Geral da 
ONU adotou uma declaração sobre o tema em 1986,1 e um programa de ação 
adotado em 1993 reconheceu o direito ao desenvolvimento “como um direito 
universal e inalienável, e parte dos direitos humanos fundamentais”.2 

 
A ânsia de defender um direito ao desenvolvimento pode ser explicada pela 

tentativa de modificar o cenário não eqüitativo da distribuição de riqueza no 
planeta. Regiões com diferenças sociais gritantes, como a América Latina, 
acabam gerando naturalmente idéias inconformistas, que pretendem a reforma das 
estruturas de divisão de renda, no plano nacional e no plano internacional. A 
questão, entretanto, é que muitas dessas idéias são tolhidas pelo excesso de 
idealismo (no sentido de considerarem irrealisticamente as estruturas políticas e 
sociais que se pretende reformar) ou pelas mudanças históricas que refutam 
pressupostos necessários à consecução dessas idéias. 

 
As iniciativas reformistas na América Latina, ao longo do Século XX, são um 

longo exemplo do que se diz no parágrafo anterior. Desconsiderando iniciativas 
de reforma política ou econômica, vale recordar a difícil relação entre 
desenvolvimento econômico e comércio internacional nos países latino-
americanos. 

 
De forma simplificada, pode-se caraterizar o século após o processo de 

independência da América Latina como caracterizado pelo processo de 
especialização decorrente do livre comércio. Neste período, os países da região 
continuaram a estrutura de divisão internacional do trabalho formatado durante o 

                                                 
1  United Nations, 1986. Apesar do ceticismo corrente a propósito da eficácia das iniciativas multilaterais que 
tentam consagrar um direito ao desenvolvimiento, Howse (2004, p. 7) argumenta que “in the context of trade 
liberalization the right to development conveys a set of quite definite, and powerful normative messages, and 
that mainstreaming the right into the WTO actually yields a very concrete agenda for transformation of practice 
and even structure”. 
2  United Nations, 1993. 
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período colonial. Esta estrutura passou a ser questionada após a década de 1930, 
quando a retração do mercado internacional, decorrente da Grande Depressão, 
colocou em xeque a capacidade de desenvolvimento nacional baseada em 
demandas externas. Neste período, no qual se gestaram as primeiras críticas 
consistentes ao modelo baseado na exportação de produtos primários, 
testemunhou em alguns países (os casos brasileiro e mexicano são 
paradigmáticos) a crescente intervenção do Estado na ordem econômica, e a 
criação de uma estrutura jurídica e institucional que legitimasse esta intervenção. 

 
Este cenário redundou no auge do desenvolvimentismo, ao longo das décadas 

de 1950 a 1970.3  No que se refere ao comércio internacional, a face mais visível 
do desenvolvimentismo foi a política de substituição de importações: a utilização 
de mecanismos protecionistas para impelir a estruturação e crescimento de uma 
indústria nacional  na região. 

 
Os argumentos a favor de uma política de substituição de importações são 

conhecidos, e suas origens intelectuais são remotas.  A obra de List, no século 
XIX, é talvez a organização mais metódica dos argumentos favoráveis à restrição 
à entrada de concorrentes estrangeiros como forma de promoção do 
desenvolvimento nacional. 

 
Em síntese, esses argumentos se baseiam na idéia de que a indústria nascente 

necessita de proteção temporária para enfrentar concorrentes estrangeiros já 
consolidados. No caso da América Latina, a proteção da indústria nascente 
deveria, nesta lógica, ser ainda mais severa, uma vez que a volatilidade do preços 
de produtos primários no mercado internacional e o declínio dos termos de troca 
(tendência à queda histórica do valor dos produtos primários), urgia a 
industrialização como estratégia de crescimento. Ademais, a industrialização 
serviria como promotora de efeitos dinâmicos nas economias e da ascensão da 
renda dos trabalhadores. 

 
A avaliação da política de substituição de importações ainda gera intenso 

debate entre economistas e formuladores de políticas. Há os que asseveram que 
aquela política econômica foi essencial para a criação de um parque industrial na 
América Latina. No outro extremo, há aqueles para quem os custos desta política 
eram injustificáveis, mesmo que esta correlação entre substituição de importações 
e industrialização pudesse ser demonstrada. 

 
Fato é que a política de substituição de importações se esgotou como 

estratégia viável e genérica para induzir o desenvolvimento industrial. À medida 
em que avançava a década de 1980, os custos fiscais dos subsídios e isenções 
fiscais passaram a ser insuportáveis para os Estados latino-americanos altamente 
endividados. Ainda, os efeitos negativos - captura de vantagens, programas 
ineficazes e insustentáveis, promoção de setores econômicos ineficientes - 
acabaram retirando a legitimidade de novas iniciativas neste sentido. 

 

                                                 
3  Sobre o desenvolvimentismo no Brasil, veja-se Furtado (2000). 
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Ao mesmo tempo, o panorama intelectual se modificou nos anos 1980, a 
primeira década perdida da América Latina. O ideário da liberalização comercial, 
inclusive como mecanismo de corrigir falhas de mercado, foi inserido na região, e 
consolidou reformas institucionais domésticas (redução da intervenção estatal e 
do protecionismo) e internacionais (sobretudo com a conclusão da Rodada 
Uruguai do GATT). 

 
Entretanto, dez anos depois da assinatura dos Acordos da Rodada Uruguai, 

ressurgem, por todo o mundo, questionamentos a propósito de modelos nacionais 
ou regionais de desenvolvimento, uma vez que as promessas da liberalização 
comercial tampouco se cumpriram. 

 
Esta breve revisão histórica talvez consiga demonstrar como, mesmo no início 

do século XXI, o desafio de construir um modelo coerente da relação entre 
comércio internacional e desenvolvimento ainda é recorrente. Sobretudo na 
América Latina, a construção deste modelo enfrenta desafios temerários, como a 
estrutura jurídica consolidada na OMC e nos acordos multilaterais em vigor. 

 
Em outras palavras, no plano intelectual existe um questionamento sobre o 

próprio conceito de desenvolvimento. Há cinqüenta anos, este conceito era 
imediatamente relacionado com crescimento econômico e com industrialização. 
Esta correlação não é hoje automaticamente aceita, e o conceito de 
desenvolvimento deve levar em conta outros adjetivos condicionadores, como o 
de que também deve ser sustentável, deve ser humano, deve ser libertário.4 Novos 
problemas, que adquiriram relevância nas últimas décadas - como a situação do 
meio ambiente, dos conflitos étnicos ou de gênero - acabaram tornado mais 
complexo ainda o conceito de desenvolvimento.5 

 
Entretanto, este imbróglio teórico se assenta numa estrutura jurídico-

institucional que privilegia o conceito de desenvolvimento vinculado ao 
crescimento econômico. Conforme se detalhará abaixo, o crescimento do 
comércio ainda é, na definição normativa da OMC, o principal elemento 
caracterizador do desenvolvimento. Ou seja, há uma afasia entre o conceito hoje 
em formulação, e os objetivos materializados nas normas multilaterais em vigor. 

 
Além dessa afasia conceitual, a construção de um modelo teórico sobre 

comércio internacional e desenvolvimento ainda tem que considerar outro 
problema recente do Direito Internacional: de forma muito diferente de há 
cinqüenta anos, as regras multilaterais contemporâneas limitam diretamente a 
intervenção estatal na economia e trazem impactos jurídicos consideráveis para a 
ordem jurídica interna. Em outras palavras: as iniciativas nacionais de promoção 
do desenvolvimento (qualquer que seja sua definição), encontram um 
                                                 
4  A redefinição recente do conceito de desenvolvimento encontra uma referência obrigatória na obra de 
Amartya Sen (2000), que transferiu o centro das preocupações do crescimento econômico para a garantia de 
liberdade, como objetivo e como elemento instrumental para alcançar-se o desenvolvimento. 
5  Neste sentido, Abbott (2003, p. 5-6) observa que o entendimento de desenvolvimento como “combate à 
pobreza” implicaria reavaliação das várias facetas de pobreza, que passariam a incluir: oportunidades 
econômicas, demandas por saúde e educação, limites à liberdade de escolha política, vulnerabilidade à violência 
e desigualdade. 
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complicador nas limitações das regras multilaterais, que privilegiam o livre 
mercado como mecanismo natural de crescimento econômico. Os efeitos deste 
cenário são de duas ordens: no plano internacional, tornam ilegais determinadas 
iniciativas estatais, sobretudo quando calcadas em mecanismo tradicionais, como 
subsídios; no plano interno, podem criar instabilidade jurídica, a depender da 
estrutura constitucional de cada país, do valor que as convenções internacionais 
ocupam nesta estrutura e da autonomia do Judiciário em interpretar e determinar a 
implementação de compromissos internacionais. Como conseqüência, várias 
estratégias de política industrial, usadas extensivamente no início da 
industrialização dos Estados Unidos ou mesmo dos tigres asiáticos, são hoje 
consideradas ilegais pelas regras multilaterais do comércio.6 

 
A avaliação desses problemas será retomada no final deste capítulo. Antes 

disso, a seção seguinte focaliza mais especificamente o debate sobre 
desenvolvimento na OMC, recordando os pressupostos econômicos em que se 
baseiam as normas multilaterais. Em seguida, listam-se os principais problemas 
desses pressupostos, e como a ordem jurídica multilateral busca resolver estes 
problemas por meio de exceções, cuja eficácia será aliás questionada. 
 
3.  O debate sobre desenvolvimento na OMC 

 
De forma bastante simplificada, pode-se afirmar que o pressuposto central da 

regulamentação multilateral do comércio é a de que o aumento dos fluxos 
comerciais é vantajoso para as economias nacionais participantes. A tradição 
intelectual do liberalismo comercial, que evolui desde Adam Smith e sua teoria 
das vantagens absolutas, identifica no aumento do comércio as vantagens 
econômicas da especialização produtiva, da economia de escala, de ganhos em 
razão da competitividade e da racionalização dos recursos, além da maior 
variedade de produtos para os consumidores. 

 
Nesta lógica, a liberalização comercial serviria como indutor da concorrência 

e da conseqüente redução de preços. Ao mesmo tempo, quanto mais próximo 
esteja a produção nacional do custo marginal, mais eficiente será a alocação dos 
recursos no processo produtivo. Uma das implicações deste quadro de eficiência 
econômica seria a redistribuição de renda como conseqüência da variação de 
preços. 

 
Esta visão otimista do comércio internacional vem prevalecendo, mesmo com 

alguns percalços, nos últimos dois séculos. Mesmo críticas mais ferrenhas, como 
as de base marxista, não conseguiram eliminar a crença no aspecto positivo do 
livre comércio, embora os críticos tenham conseguido agregar várias 
condicionantes a essas vantagens.7 

                                                 
6  “Together the agreements make comprehensively illegal many of the industrial policy instruments used in 
the successful East Asian developers to nurture their own firms, industries and technological capacities. They are 
likely to lock in the position of Western countries at the top of the world hierarchy of wealth” (Wade, 2003, p. 
2). 
7  Por exemplo, Dani Rodrik enumera as seguintes condições, para que a liberalização comercial possa ser 
positiva para um determinado país: inexistência de imperfeições no mercado, abrangência da liberalização, 
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Mas o sistema multilateral do comércio se assenta no pressuposto liberal: a 
regra geral é a da defesa da liberalização comercial, cujos eventuais problemas 
devem ser tratados por regras excepcionais. Esta declaração de princípios, como 
se verá, não necessariamente se coaduna com o mundo real dos embates 
econômicos, mas continua a ser repetida como fundamento de legitimidade das 
regras multilaterais, sobretudo por aquelas que se consolidaram nos Acordos da 
Rodada Uruguai. 

 
Se o livre comércio é (ou deveria ser) a regra geral, a principal exceção é a 

que reconhece a necessidade de tratamento diferenciado para países com situação 
desigual de desenvolvimento. A aceitação desta diferenciação em razão do 
desenvolvimento - econômico - existe desde o início do sistema multilateral do 
comércio; o que varia é a aceitação ou a efetividade das regras com tratamento 
diferenciado para os Estados partícipes do comércio internacional. 

 
Na situação atual, na OMC, mais de uma centena dos Membros são países em 

desenvolvimento. Para eles, os Acordos estipulam regras específicas e 
diferenciadas. Ao mesmo tempo, ao Comitê sobre Comércio e Desenvolvimento 
foi entregue o mandato de acompanhar os esforços no tema e prover assistência 
técnica (sobretudo sob a forma de treinamento) para os países em 
desenvolvimento. 

 
Desde o GATT, as principais regras diferenciadoras em favor dos países em 

desenvolvimento foram: 
 
- o princípio da não-reciprocidade: como exceção genérica, este princípio 

permite que vantagens concedidas por países desenvolvidos a países em 
desenvolvimento não necessariamente implicarão concessões recíprocas dos 
países em desenvolvimento beneficiados; 

 
- “cláusula de habilitação”: pela qual concessões comerciais a países em 

desenvolvimento não  se estendem automaticamente aos demais Membros da 
OMC, o que se tornou uma ressalva à cláusula da nação mais favorecida; 

 
- concessão de maior prazo para a implementação dos compromissos 

assumidos nos Acordos; 
 
-  regras que requerem que os Membros da OMC observem os interesses dos 

países em desenvolvimento quando aplicarem medidas que afetem seu comércio, 
como medidas de defesa comercial ou barreiras técnicas ao comércio. 

 
Em suma, o pressuposto implícito nas regras multilaterais do comércio é o de 

que a liberalização comercial trará efeitos positivos, e de que a falta de eqüidade 
econômica entre os países será minorada por essas regras excepcionais. Mesmo 
que este pressuposto pudesse ser aceito (o que está muito longe de constituir um 
                                                                                                                          
economia doméstica deve ser pequena em relação ao mercado internacional, pequeno índice de desemprego, 
efeitos distributivos de renda, ausência de efeitos fiscais adversos, e sustentabilidadade política. Cf. Rodrik, 
2003, p. 11-12. 
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consenso), há problemas de coerência em sua construção normativa que devem 
ser reconhecidos em qualquer tentativa de construção de um modelo 
contemporâneo para o processo de desenvolvimento. 

 
Em primeiro lugar, há que se atentar que a maioria das regras especiais e 

diferenciadas constantes no conjunto normativo da OMC tem caráter apenas 
retórico ou principiológico. Por exemplo, o Entendimento sobre Solução de 
Controvérsias determina que os Membros deverão, durante as consultas, dar 
atenção especial aos problemas e interesses específicos dos países em 
desenvolvimento”.8 Ora, a eficácia desta norma é nenhuma. Países em 
desenvolvimento continuam a se crescentemente demandados na OMC, havendo-
se reduzido o grau de tolerância em relação a políticas nacionais de promoção de 
desenvolvimento. Desta forma, em grande parte as regras especiais dos Acordos 
contêm apenas frases vagas, sem qualquer efeito de verdadeira diferenciação no 
tratamento para países com menor grau de desenvolvimento econômico. 

 
Em segundo lugar, mesmo considerando as regras que criam algumas 

obrigações materiais de diferenciação, essas regras estão distantes de criar uma 
relação mais equilibrada entre os Membros da OMC. Por exemplo, os prazos 
maiores para a implementação do acordo sobre propriedade intelectual apenas 
adiaram, para os países em desenvolvimento, os custos decorrentes desta 
implementação; em nada este acordo mencionou esforços para reduzir a exclusão 
tecnológica ou mecanismos de transferência de tecnologia para os países mais 
pobres.9 

 
Em terceiro lugar, mesmo os mecanismos tradicionais e de diferenciação no 

comércio internacional, como o princípio da não-reciprocidade, mostra sinais de 
esgotamento e de ineficácia como instrumento de equalização econômica entre os 
Membros da OMC. De fato, mesmo princípio da não-reciprocidade suscita 
problemas de comprimento e de implementação. Primeiro, porque gera 
competição a entre os próprios países em desenvolvimento, na busca de 
concessões mais vantajosas. Segundo, porque essas concessões muitas vezes são 
condicionadas ao outros requisitos comerciais, e até mesmo políticos, que afastam 
os interesses dos supostos beneficiários. Terceiro, permanece o problema da 
depauperação dos termos de troca e da persistência dos mecanismos 
protecionistas.  

 
Sobre estes últimos dois fenômenos, algumas palavras merecem ser 

mencionadas. O problema da depauperação dos termos de troca há muito é 
discutido e foi inclusive um dos fundamentos teóricos, defendidos pela CEPAL, 
para a política de substituição de importações da América Latina. Segundo esta 

                                                 
8  Entendimento sobre Solução de Controvérsias, art. 4.10. 
9  O Acordo sobre Propriedade Intelectual Relacionado ao Comércio (TRIPS) é provavelmente um dos que 
mais suscitam questionamentos quanto ao caráter desenvolvimentista da OMC. Embora fundamentado na crença 
de que a proteção da propriedade intelectual servirá, no longo prazo, para estimular o investimento e a inovação, 
a verdade é que, no curto prazo, há críticas de que o Acordo: (a)  favorece os países desenvolvidos, onde a maior 
parte da propriedade intelectual é produzida, e transferindo renda dos países em desenvolvimento; (b) impõe um 
modelo único, que desconsidera os diversos níveis de desenvolvimento tecnológico; (c) requer instituições e 
procedimentos que impõe custos consideráveis para os países mais pobres. Cf. Abbott, 2003, p. 14. 
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teoria, o preço mundial dos produtos primários tende a decrescer ao longo do 
tempo. Isto pode ser explicado pela redução da demanda (caso dos produtos 
minerais) ou pelo aumento da oferta (o que sempre ocorre com produtos 
agrícolas).10 A conseqüência é a perda do poder aquisitivo ao longo da história. 
Ao mesmo tempo, compreende-se mais e mais o efeito dinâmico das indústrias de 
maior valor agregado na economia regional, sobretudo pelo pagamento de 
maiores salários e com melhor distribuição de renda do que ocorre setores 
primários.  

 
Autores ligados ao liberalismo econômico vão refutar a relevância desta 

depauperação dos termos de troca, alegando que podem ser facilmente 
compensados pelo aumento de produtividade dos setores submetidos à 
competição internacional. Nesta visão, os preços se reequilibrariam, no médio 
prazo, pela melhor alocação dos recursos disponíveis.  

 
Apesar desta refutação, a verdade é que a interdependência e instabilidade nos 

preços mundiais dos produtos primários aumentam o impacto das crises nos 
países monoexportadores. Além disso, a relação entre a indústria de maior valor 
agregado e crescimento econômico parece ser claramente positiva, malgrado o 
debate sobre a extensão dessa relação.  

 
De qualquer forma, mesmo os teóricos neoclássicos reconhecem que a 

depauperação dos termos de troca pode ser um fator relevante para impedir que o 
crescimento econômico, quando reunidos com mecanismos protecionistas que 
impedem o acesso das exportações dos países em desenvolvimento.  E o pior: via 
de regra, as barreiras protecionistas são maiores justamente no setores em que os 
países em desenvolvimento detêm maiores vantagens comparativas. 

 
O mecanismo usual para barrar a entrada de produtos estrangeiros foi, 

historicamente, as barreiras tarifárias. Na realidade, a quase totalidade dos relatos 
das rodadas do GATT referiam-se a tentativa de reduzir tarifas, como forma de 
permitir o fluxo internacional de mercadorias. Em perspectiva, entretanto, pode-se 
verificar que à redução de barreiras tarifárias sempre correspondeu o aumento de 
barreiras não tarifárias. Ou seja, o protecionismo não é o oposto do livre 
comércio, e sim uma decorrência natural, motivada normalmente por pressões 
políticas internas,  do aumento da concorrência de produtos estrangeiros.  

 
Desta forma, grande parte dos resultados da Rodada Uruguai preocuparam-se 

e buscaram regulamentar o uso de barreiras não tarifárias. A aprovação inédita de 
um acordo específico sobre barreiras técnicas ao comércio representa bem esta 
preocupação com o uso crescente de barreiras não tarifárias. Sob o pretexto de 
preocupações legítimas, relacionadas normalmente com o meio ambiente ou com 
a saúde humana, a verdade é que as barreiras não tarifárias representam hoje um 
desafio enorme para o comércio internacional, e sobretudo para os países em 
                                                 
10  Recorde-se que houve tentativas repetidas, entre os países exportadores de commodities, de unificar 
estratégias de produção, a fim de manter equilibrados os preços nos mercados internacionais. Em regras, esses 
acordos falharam, e foram incapazes de criar mecanismos contra a depauperação dos termos de troca. Cf. 
Unctad, 2002. 
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desenvolvimento, a quem faltam os recursos técnicos e humanos necessários para 
compreender e enfrentar essas barreiras.11 

 
Esses recursos técnicos e humanos são tão mais necessários quando se 

observa a complexidade das regras multilaterais e de seus impactos para as 
economias dos países em desenvolvimento. Veja-se por exemplo um fenômeno 
cada vez mais ressaltado no comércio internacional, que é a questão da escalada 
tarifária: países desenvolvidos impõem tarifas diferenciadas para produtos com 
maior valor agregado. Esta estratégia, de um lado, força países em 
desenvolvimento a permanecerem especializados na produção primária; de outro, 
acabam determinando que uma parte relevante do processo produtivo, relacionado 
à distribuição, design e marketing, acabe se concentrando no mercado importador. 
Ou seja, esta estratégia é perversa não apenas como barreira ao crescimento do 
comércio do país em desenvolvimento, mas também como mecanismo de 
distribuição negativa de renda.  

 
Como se vê, os exemplos citados permitem questionar a eficácia do comércio 

internacional como indutor exclusivo do processo de desenvolvimento, mesmo 
que o desenvolvimento seja caracterizado apenas por sua faceta de crescimento 
econômico. Com isso, quer-se dizer que, mesmo considerando apenas o conceito 
mais ultrapassado de desenvolvimento, as regras do comércio internacional 
assentam-se sobre pressupostos discutíveis, e cuja materialização empírica vem 
sendo negada pela experiência das últimas décadas, como demonstra a trágica 
experiência latino-americana.  

 
O caráter discutível destes pressupostos torna-se ainda mais visível quando 

diante da pretensão de alargar o conceito de desenvolvimento para além do 
econômico. Ou, formulando em outras palavras: as regras do comércio 
internacional mostram-se ineficazes para assegurar desenvolvimento econômico, 
embora garantam irrefutavelmente crescimento econômico. Mas, se é assim, o 
que dizer então dessas regras quando contrastadas com um conceito mais amplo 
de desenvolvimento, que abranja preocupações não econômicas?  

 
Este questionamento vem à pauta quando se recorda que o conceito 

contemporâneo de desenvolvimento, como já mencionado acima, não pode deixar 
de considerar novos fatores como a proteção do meio ambiente e o grau de 
liberdade dos indivíduos numa dada sociedade. Confrontando esta definição com 
as regras multilaterais do comércio, a pergunta necessária será quanto à 
capacidade da OMC de servir como uma estrutura normativa e política que possa 
considerar esses novos fatores.  

 
Este problema será retomado na seção seguinte, a partir da análise das 

declarações de desenvolvimento presentes na declaração final da Conferência 

                                                 
11  “Mecanismos protecionistas cada vez mais imaginativos, que buscam se sustentar na boa intenção de 
proteger valores sociais, constituem hoje a forma mais tenaz de proteção às indústrias nacionais. E tenaz 
justamente porque difíceis de serem identificadas e categorizadas como medidas protecionistas ilegais. Neste 
cenário, pode-se parodiar o bordão, para dizer que o caminho da aduana também está cheio de boas intenções” 
(Barral, 2002, p. 19). 
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Ministerial de Doha. O que se pretende verificar é se essa declaração vislumbra 
mecanismos menos retóricos e mais eficazes direcionados à busca de 
desenvolvimento além do crescimento econômico e da crença quase mítica na 
mão invisível do mercado.  

  
4.   Perspectivas da Rodada de Doha 

 
Quando a declaração final da Conferência Ministerial de Doha foi firmada, o 

momento político relacionava-se diretamente com os atentados terroristas 
ocorridos, dois meses antes, contra cidades norte-americanas. Aquele momento 
concentrava certo consenso de que um resultado positivo em Doha afugentaria os 
temores de uma crise econômica mundial e, ao mesmo tempo, seria um sinal de 
solidariedade internacional contra os extremismos.  

 
Como se sabe, aquele momento de solidariedade durou pouco, e já no início 

do ano seguinte os Estados Unidos adotaram um perigoso unilateralismo em suas 
relações externas, tanto no plano militar quanto no plano comercial. Desde então, 
o temor tem sido justamente o de que o acirramento do unilateralismo norte-
americano possa ameaçar a credibilidade das instituições multilaterais.  

 
Mas voltemos ao final de 2001. Para alcançar o resultado concreto em Doha, 

foram necessárias concessões dos países desenvolvidos, concessões essas que 
seriam inimagináveis alguns meses antes. A Comunidade Européia concordou em 
inserir na pauta de negociações o tema da agricultura e a polêmica questão da 
redução dos subsídios agrícolas. Os EUA concordaram com textos que restringiria 
os direito de propriedade intelectual nos casos de ameaça à saúde pública. A 
questão do desenvolvimento foi colocada como um ponto central das 
negociações: o texto das Declaração Ministerial traz, por 40 vezes, a palavra 
desenvolvimento, numa impressionante média de 4 vezes por página.  

 
Entretanto, uma avaliação realista do que representa o texto de uma 

Conferência Ministerial é necessária, para compreender o que de fato resultou de 
Doha.  Desde 1999, buscava-se lançar uma nova rodada de negociações no âmbito 
da OMC. O objetivo central de uma nova rodada seria aumentar o comércio 
internacional por meio de novas barganhas e instâncias reguladoras, resolvendo 
também problemas de implementação que restavam da Rodada Uruguai.  

 
A tentativa de lançar a nova rodada de negociações em 1999 foi frustrada em 

Seattle, e os dois anos seguintes buscaram recuperar esta agenda, o que finalmente 
se conseguiu em Doha. Em outras palavras, o texto resultante da Conferência 
Ministerial de Doha não traz modificações normativas quanto às obrigações 
assumidas perante a OMC; o texto implica apenas a obrigação de negociar os 
temas ali inseridos, nas modalidades e de acordo com a sistemática apontada.  

 
Segundo a agenda de Doha, a negociação adotará a modalidade de single 

undertaking, ou seja, nada estará negociado até que tudo esteja negociado, num 
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“pacote único” que supostamente facilitará as barganhas cruzadas entre os 
diversos interesses e Membros da OMC.12 A Declaração Ministerial especifica 
também a forma de negociação, e inclui um prazo final (2005), que já se sabe 
irrealizável. 

 
Desta forma, as referências constantes a desenvolvimento no texto da 

Conferência Ministerial não são garantia de que, efetivamente, preocupações 
correlatas se materializarão nos acordos resultantes da Rodada Doha, se vierem a 
existir acordos resultantes. A relevância fundamental da Declaração Ministerial é 
quanto à delimitação dos temas negociados, e à forma com que serão negociados. 

 
Como conseqüência dessa constatação, duas análises polarizadas acabam 

surgindo da análise do texto advindo de Doha. Para os mais otimistas, a 
Declaração Ministerial, ao asseverar a preocupação central com o 
desenvolvimento, traça uma linha principiológica que será seguida ao longo de 
toda a negociação, e que garantirá benefícios futuros para os países em 
desenvolvimento. No outro extremo, os céticos dirão que as referências a 
desenvolvimento são meramente retóricas, e se conseguiram, em 2001, 
açambarcar positivamente a opinião pública mundial e a boa vontade de alguns 
desavisados, perde sentido à medida em que a “politics as usua” volta a marcar a 
evolução das negociações multilaterais. 

 
Antes de uma conclusão - nem otimista, nem cética - ao texto de Doha, alguns 

trechos da Declaração Ministerial merecem ser ressaltados. Em seu preâmbulo, a 
Declaração identifica diretamente crescimento econômico e desenvolvimento, ao 
observar que “o sistema multilateral do comércio vem contribuindo 
significantemente para o crescimento econômico, o desenvolvimento e o 
emprego”, e seus Membros se comprometem a manter o processo de reforma e 
liberalização, “assegurando que o sistema possa promover a reconstrução, 
crescimento e desenvolvimento”.13 

 
Na visão da Declaração Ministerial, o desenvolvimento econômico seria 

garantido ao países em desenvolvimento pela “maior parcela do comércio 
internacional”, que por sua vez será alcançado com “maior acesso a mercado, 
regras equilibradas e assistência técnica e programas de qualificação”.14 

 
Em seguida, a cada um dos temas listados para negociação, a Declaração 

Ministerial repete as preocupações com o desenvolvimento. Em geral, por meio 
de frases vagas, como ao afirmar que o Acordo TRIPs deverá levar em 
consideração “a dimensão do desenvolvimento”15, ou que as negociações levarão 

                                                 
12  O único tema excluído do single undertaking foi a reforma do sistema de solução de controvérsias, que 
deveria ser concluído anteriormente: “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” (WTO, 2001). 
13     WTO, 2001,   par. 1. 
14     WTO, 2001, par. 2. 
15     WTO, 2001, par. 19. 
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em consideração “o aspecto desenvolvimentista (the developmental aspects) dos 
processo de integração regional”.16 

 
Mesmo ao abordar as regras excepcionais para os países menos 

desenvolvidos, a Declaração Ministerial aferra-se à suposta correlação direta entre 
livre comércio e desenvolvimento. Assim, as economias menores devem ser 
“mais integradas” ao sistema multilateral do comércio, mas "sem criar uma 
subcategoria de Membros”.17 E para isso, a integração dos países de menor 
desenvolvimento relativo requer “acesso a mercados, apoio para a diversificação 
produtiva e assistência técnica e capacitação”18. As regras excepcionais de 
tratamento especial e diferenciado, desta foram, necessitam apenas ser 
“fortalecidas, efetivas e operacionais”.19 

 
Destarte, como tendência geral, o tom da Declaração Ministerial reassevera a 

identificação entre desenvolvimento e crescimento econômico, e repete a crença 
de que este último poderá ser alcançado mediante maior liberalização comercial. 
As únicas duas passagens em que existem referências a “desenvolvimento 
humano e institucional” são nos parágrafos sobre investimento e sobre 
concorrência,20 mas ainda assim a receita é de que os países em desenvolvimento 
é maior apoio técnico e de qualificação, a fim de que possam “avaliar as 
implicações de maior cooperação multilateral” nessas matérias. 

 
Em certos momentos, a Declaração Ministerial tem que fazer malabarismos 

retóricos, para mencionar os temas sem criar compromissos ou orientações, o que 
parece ser o grande temor dos negociadores. Esse equilíbrio delicado é 
particularmente presente nos parágrafos que mencionam a relação entre comércio 
e meio ambiente, equacionando-a com a difícil definição de desenvolvimento 
sustentável. Por exemplo, a Declaração Ministerial instrui o Comitê sobre 
Comércio e Meio Ambiente da OMC a dar particular atenção às situações em que 
a eliminação de restrições comerciais “beneficiam o comércio, o meio ambiente e 
o desenvolvimento”.21 Uma tarefa assaz complexa para o Comitê. 

 
Da mesma forma, os Membros declaram estar convencidos que, de um lado,  

um sistema comercial aberto e, de outro, a proteção ao meio ambiente e a 
promoção do desenvolvimento sustentável “podem e devem se apoiar 
mutuamente”.22 Em nenhum momento, entretanto, a Declaração Ministerial 
descreve como este apoio mútuo poderia ser alcançado (a não ser  pela maior 
liberalização comercial), nem especifica mais adequadamente o que poderia ser 
desenvolvimento sustentável num contexto de livre comércio.   

 
Uma avaliação isenta na Declaração Ministerial de Doha, sob a ótica do 

desenvolvimento, não poderia então se muito otimista, uma vez considerados os 
                                                 
16     WTO, 2001, par. 29. 
17  WTO, 2001, par. 35. 
18  WTO, 2001,  par. 42. 
19  WTO, 2001, par. 44. 
20  WTO, 2001, pars. 21 e 24. 
21  WTO, 2001,  par. 32. 
22  WTO, 2001,  par. 6. 
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trechos citados acima. Embora a Declaração Ministerial tenha o mérito de 
reinserir, de uma forma inédita desde a Carta de Havana, a questão do 
desenvolvimento nas relações econômicas internacionais, deve-se reconhecer que 
esta reinserção foi elaborada de forma vaga, evitando-se compromissos mais 
específicos para os países desenvolvidos.  

 
A conseqüência desta vagueza conceitual vem sendo sentida ao longo das 

negociações da Conferência Ministerial de Doha. De um lado, há enorme 
dificuldade em avançar nas negociações, que continuam pendentes de prioridades 
políticas internas dos principais Membros. De outro, o conceito de 
desenvolvimento, apesar de declarado como central, acaba sendo relegado ao 
debate futuro, enquanto os negociadores ocupam-se de temas mais urgentes como 
a redução de barreiras tarifárias e não tarifárias.  

 
Além disso, não há como ignorar que as menções a desenvolvimento, ao 

longo da Declaração Ministerial de Doha, restringe-se a possibilidade de 
desenvolvimento econômico por meio da expansão dos mercados nacionais. Este 
conceito, hoje ultrapassado, será criticado abaixo, na parte final deste capítulo.  

 
5. Conclusão 

 
As reflexões expostas acima poderiam conduzir a uma única questão, no que 

se refere à relação entre comércio internacional e desenvolvimento: é 
conceitualmente possível e politicamente desejável que a promoção do 
desenvolvimento seja inserido no âmbito da OMC ?  

 
Explique-se: nos últimos anos, há reiterada tentativas de inserir no âmbito das 

negociações multilaterais problemas contemporâneos das relações internacionais, 
e que apenas indiretamente relacionam-se com o comércio internacional. Exemplo 
neste sentido foi a discussão sobre a inserção de cláusulas sociais nas regras 
comerciais, ou de estabelecer um vínculo jurídico entre comércio internacional e a 
proteção do meio ambiente.23 

 
A explicação para estas tentativas pode ser encontrada, paradoxalmente, no 

próprio sucesso da OMC. Sucesso, no sentido aqui empregado, quando 
comparada com outras organizações multilaterais, cujo grau de eficácia sempre 
foi mais reduzido.  

 
Dito cruamente: o grau de cumprimento das regras multilaterais do comércio 

é superior às regras incorporadas em outras organizações multilaterais, o que é 
explicável pela expectativa de reciprocidade inerente ao comércio e pelo sistema 
de solução de controvérsias da OMC. É neste sentido que a OMC é vítima de seu 
próprio sucesso, pois assiste às tentativas de incluir em seu conjunto normativo 
temas que originariamente não se relacionavam com comércio internacional ou 
que eram abordados por outras organizações.  

                                                 
23  Sobre a tentativa de inclusão de cláusula social nos acordos da OMC, veja-se Di Sena (2003). Sobre a 
relação entre comércio e meio ambiente, veja-se Cardoso (2002). 
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Para alguns, o alargamento de temas dentro da OMC seria uma conseqüência 

natural da inexistência de outras organizações que pudessem assumi-los. Para 
outros, entretanto, estas propostas levam apenas a enfraquecer a efetividade da 
OMC, colocando em risco a sua própria legitimidade, na medida em que seu 
objetivo central, a liberalização comercial, deixar de ser alcançada ou for 
colocada em segundo plano.  

 
Neste sentido, o argumento é de que o tema do desenvolvimento seria 

excessivo na pauta negociadora da OMC,24 por mais que servisse como discurso 
legitimador da existência da Organização, sobretudo perante a opinião pública 
mundial. Segundo este argumento, a promoção do desenvolvimento deveria ser 
incumbida ao outras instâncias multilaterais, como o Banco Mundial ou o 
Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento.  

 
Apesar dessa crítica, a verdade é que a demanda por legitimidade da OMC 

mais que  justifica a permanência do debate sobre desenvolvimento em seu seio. 
Além do que, pode-se estabelecer uma demonstração da relação entre comércio 
internacional e desenvolvimento econômico, embora esta relação nem sempre seja 
positiva, ao contrário que parece acreditar a Declaração Ministerial de Doha.  

 
Em suma, o desenvolvimento continuará seguramente a ser um tema 

obrigatório no sistema multilateral do comércio, e não apenas porque o 
desenvolvimento demanda comércio, mas sobretudo porque o sistema utiliza a 
promoção do desenvolvimento como discurso de legitimação.  

 
O parágrafo acima pode parecer um tanto cínico, e negligente quanto a alguns 

avanços conceituais inseridos em Doha, como a própria inserção do 
desenvolvimento como objetivo central das negociações, ou como o 
reconhecimento de falhas do sistema, a exemplo da restrição à participação de 
países em desenvolvimento nas instâncias decisórias. Mas é que o autor deste 
capítulo insiste em repisar o pecado maior da Declaração Ministerial e do próprio 
sistema multilateral do comércio, que é restringir o conceito de desenvolvimento 
apenas a sua faceta econômica. Ou seja, ressalvada uma breve menção ao aspecto 
institucional, o conceito de desenvolvimento da OMC ainda negligencia a questão 
da liberdade e do desenvolvimento humano, que hoje são considerados centrais 
para uma definição de um conceito contemporâneo de desenvolvimento.  

 
Uma segunda crítica é que, mesmo reduzindo desenvolvimento a crescimento 

econômico, os pressupostos da Declaração Ministerial são criticáveis. Em outras 
palavras, o livre comércio não garantirá sequer desenvolvimento econômico, 
entendido como uma distribuição mais equânime da riqueza no planeta. Não há 

                                                 
24  Desta forma, observa Finger (2002, p. 13), a tentativa de incluir preocupações com o desenvolvimento 
esbarraria na própria lógica das negociações comerciais. Enquanto a negociações de concessões comerciais 
baseia-se em benefícios recíprocos, sem grande necessidade de análise econômica, “development institutions 
were created to take on different issues with more difficult economics. To create or replace a transport system or 
an educational system is different from reaching an agreement to mutually reduce import restrictions, [it 
requires] a different set of tools, one that includes project design and cost-benefit analysis”. 
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dúvida de que o comércio traz crescimento econômico, mas sua concentração nos 
países desenvolvidos não é impedida pelas atuais regras de excepcionalidade em 
favor dos países em desenvolvimento. Essas regras são anuladas pelas falhas de 
mercado, pelo protecionismo e pela depauperação dos termos de troca. Assim, 
mesmo que o livre comércio funcionasse, é difícil acreditar no desenvolvimento 
acelerado dos países mais pobres.  

 
Uma reavaliação das propostas sobre comércio e desenvolvimento neste 

contexto, portanto, traz um cenário menos alvissareiro. As condicionantes 
políticas e a realidade econômica mesclam-se de forma pouco favorável aos 
interesses do desenvolvimento econômico, e menos ainda em favor de um 
conceito mais abrangente de desenvolvimento. Uma alteração neste cenário 
depende, em conseqüência, de mudança nas condições políticas. Em grande parte, 
evidentemente, esta última mudança depende da própria capacidade de articulação 
dos países em desenvolvimento. Estas a articulação, por sua vez, acaba 
prejudicada pela multiplicidade de interesses e desconfianças mútuas, numa 
representação do “dilema do prisioneiro”.  

 
Outra mudança se refere à compreensão do papel das instituições 

multilaterais. Enfraquecidas nos últimos anos pelo unilateralismo e por 
questionamentos de legitimidade, as instâncias multilaterais acabam aparecendo 
como instâncias imperfeitas, mas únicas, para garantia da estabilidade necessária 
à reforma das relações econômicas internacionais. O fortalecimento do debate 
sobre desenvolvimento no âmbito dessas instituições, inclusive na OMC, 
demanda uma estruturação teórica coerente em termos de novos consensos, 
inclusive a propósito de estratégias legítimas e conceitos ainda nebulosos, como o 
de governança. 

 
Em suma, pode-se afirmar que a análise aqui apresentada não é nem um 

otimista, nem cética. De um lado, reconhece-se o esforço dos negociadores e dos 
funcionários das organizações multilaterais. São admiráveis os esforços hercúleos 
de promover estabilidade e crescimento econômico num mundo onde o poder é 
distribuído de forma absolutamente díspar. Ao mesmo tempo, o trabalho de 
crítica, sobretudo acadêmica, é mais fácil do que enfrentar o cotidiano dos 
embates políticos travestidos em documentos burocráticos.  

 
De outro lado, isso não minimiza a crítica presente ao longo de todo este 

capítulo: a de que a crença no livre comércio - marca do conjunto normativo da 
OMC - acaba por entenebrecer o complexo conceito de desenvolvimento, sem 
garantir que mesmo sua faceta mais visível, a do desenvolvimento econômico, 
seja implementada. 
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