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adotaram políticas externas de liberalização comercial, baseando-se em modelos derivados das Teorias das Vantagens
Comparativas3 de David RICARDO e da Proporção dos Fatores4
de HECKSCHER-OLIN. Estas associam o bem-estar ao livre
comércio, posto que, de acordo com suas premissas, esse
promoveria o crescimento econômico e o aumento da eficiência alocativa dos Estados. Outras teorias, desenvolvidas
na segunda metade do século, como a do Gap Tecnológico5,
de Michael POSNER, e do Ciclo do Produto6, de Raymond
_______________________

tinção entre Estado Territorial e Estado Nacional, ver ainda: HABERMAS
(2001, p.80).
3
Em Princípios da Economia Política e Tributação, publicado em
edição definitiva em 1821, logo em seu capítulo I, “Sobre o Valor”,
RICARDO elaborou, de forma sistemática, a reformulação e ampliação da
“Teoria das Vantagens” defendida por Adam SMITH em seu livro Riqueza
das Nações, em 1776. Assim, propôs RICARDO que cada país deveria se
especializar na produção dos bens em que obtivessem mais vantagens
comparativas perante os demais, ou seja, bens em que a sua produção
fosse relativamente mais eficiente.
4
De acordo com o teorema elaborado pelos suecos HECKSCHER e
OHLIN, em 1933, cada país deveria se especializar na produção e exportação do bem que requeresse o uso intensivo do fator produtivo que
fosse mais abundante naquele Estado. A respeito da teoria da Proporção
dos Fatores, deve-se ver, ainda, as contribuições de SAMUELSON, em
1948, e de Wassaly LEONTIEF; este último, em análise empírica da teoria
da Proporção dos Fatores, comprovou o que viria a dar origem ao
chamado “Paradoxo de Leontief” (PORTO, 2001).
5
A teoria de Michael POSNER (PORTO, 2001) é interessante para
percebermos o papel da tecnologia nas relações comercias entre países
desenvolvidos e países em desenvolvimento, ou, entre países inovadores
e países imitadores, segundo a denominação utilizada pelo autor. A teoria, apesar de datar de 1961, pode ainda ser estudada com o intuito de
compreender como a incorporação de melhores técnicas proporciona
uma produção mais eficiente, com menos desperdícios e melhores
aproveitamentos dos recursos produtivos, inclusive os naturais. Dessa
forma, o gap tecnológico pode ser estudado na perspectiva de como as
inovações tecnológicas podem ocorrer e repercutir nas relações comerciais entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento.
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VERNON, também viriam a descrever e introduzir novos
objetos para uma mais completa análise dos fatores que afetam os fluxos comerciais mundiais.
Atualmente, entende-se que o fluxo comercial de um país
varia em função da sua capacidade em produzir com maior
ou menor grau de eficiência, preço, produtividade, qualidade e inovação, para além de outros fatores. Os ganhos do
comércio internacional resultariam das diferenças entre os
custos de produção – reflexos de diferentes dotações dos
fatores de produção – e entre as capacidades tecnológicas
dos Estados. Cada um dos supracitados fatores dependeria,
ainda, da dotação de outros, como por exemplo, a diversidade de recursos, mão-de-obra, especialização dos trabalhadores e tecnologia empregada, o que determinaria o maior
ou menor grau de competitividade dos produtos de dada
nação num âmbito de comércio multilateral. As atuais dinâmicas do comércio apontam, ainda, que, para que um país
consiga desenvolver-se e obter vantagens com a atividade
comercial necessita de uma dotação de fatores de produção
que se apresente superior, por um lapso temporal mínimo –
tendo-se em conta as especificidades de cada Estado7.
_______________________
6

A Teoria do Ciclo do Produto, publicada em 1966, ainda é capaz
de explicar, em certa medida, o que ocorre hodiernamente: a migração
das indústrias em função da dotação dos fatores. De acordo com VERNON, as maiores indústrias são, em geral, oriundas de países mais capitalizados, e por isso, dispõem de mais recursos e de mão-de-obra mais
especializada – sendo, portanto, mais ricos em tecnologia. Essas mesmas
empresas partem em busca de novos países que lhes ofereçam condições
mais produtivas, a fim de alcançar uma maior eficiência, condições essas,
via de regra, oferecidas por países em vias de desenvolvimento que
apresentam, entre outros fatores, uma legislação laboral mais flexível
(VERNON, 1966). No que concerne à legislação ambiental, se opera o
mesmo, de modo que nos países em desenvolvimento resultem mais
baixos standards ambientais.
7
Conforme CUNHA (2001).
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Nesse contexto, há uma maior necessidade de se avaliar
a crescente interdependência econômica dos Estados e o
surgimento de novas instituições reguladoras de comércio
num âmbito transnacional, especialmente a OMC, que conta
atualmente com 153 membros e responde por mais de 97%
do comércio internacional8. Essa Organização, entre outras,
veio a alterar os antigos modelos de trocas, já que fomentou
a progressiva redução das tarifas entre Estados, o que proporcionou, também, o surgimento de novas formas de barreiras não-pautais, entre as quais, as de ordem ambiental.
A maior participação dos países em vias de desenvolvimento no comércio internacional, de forma não somente
subalternizada, também propiciou a adoção das barreiras
comerciais não-pautais pelos países desenvolvidos. A adesão
à OMC dos Estados menos desenvolvidos9, que dispõem de
_______________________
8

Conforme informações colhidas no site da OMC (2008g).
Em uma análise dos instrumentos normativos internacionais que
trazem disposições sobre standards ambientais é necessário ressaltar a importância de haver uma classificação sistemática entre países desenvolvidos,
países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos. Isso porque,
conforme observado, muitas normas contidas nesses instrumentos dependem, para a sua aplicação, de se saberem a quais Estados elas se destinam.
Pode-se notar que muitas normas prescrevem obrigações diferenciadas
conforme o grau de desenvolvimento do país, ou seja, para a adoção das
políticas que são específicas a cada grupo de países, é necessário, antes,
que se proceda a uma classificação criteriosa sobre quais Estados podem
ser enquadrados entre os países desenvolvidos, quais possuem características de países em desenvolvimento e, entre estes, quais seriam aqueles
que apresentam os menores níveis de desenvolvimento, sendo, pois, os
destinatários de um estatuto diferenciado dentro do Direito Internacional. Ou seja, as distinções são extremamente necessárias para que possa
proceder à concretização de algumas normas e, principalmente, são relevantes para a aferição da possibilidade material que têm os Estados de
cumpri-las. A ausência de uma classificação rigorosa pode levar a diversos
problemas sobre a concretização de normas internacionais ambientais
que, corretamente, prevêem uma responsabilidade comum, mas diferen9
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evidentes vantagens comparativas em alguns setores, veio a
fomentar ainda mais a consolidação de barreiras não-pautais,
essencialmente destinadas a setores cuja pauta de exportação
é dominada por commodities agrícolas, que são, essencialmente,
price-takers, e estão, assim, sujeitos a maiores variações de preço,
às práticas protecionistas e aos subsídios agrícolas que os países
desenvolvidos destinam aos seus produtores (TIGRE, 2002).
2. Dinâmicas atuais das relações comerciais entre
Estados
Há uma evidente mudança de paradigmas nas relações
comerciais atuais no que respeita ao meio ambiente. Se,
_______________________

ciada, para os Estados. Ou seja, a indefinição dos conceitos de desenvolvimento leva a indefinições também nos sujeitos das normas e, por isso,
faz-se imprescindível a classificação dos países, conforme seu grau de
desenvolvimento, de acordo com critérios mais científicos possíveis.
A fixação desses critérios poderia conduzir a uma maior justiça na aplicação das normas, de modo a dificultar as classificações baseadas em
critérios políticos. Segundo FERREIRA (2004, p.187-189), as organizações
internacionais têm admitido a classificação dos Estados em desenvolvidos,
em desenvolvimento e menos desenvolvidos, sem que, contudo, haja
uma harmonização de seus entendimentos. Segundo o mesmo autor
(2004, p.330), a carência de conceitos precisos leva a diversos problemas
no seio do OMC, visto que muitos de seus acordos referem-se aos países
em desenvolvimento. Embora o GATT de 1994, através de seu artigo
XVIII, verse que países em desenvolvimento são aqueles “cuja economia
não pode assegurar à população senão um fraco nível de vida e se
encontra nos primeiros estágios de desenvolvimento” e que o Anexo I
do Acordo tenha vindo a esclarecer melhor as disposições do artigo
XVIII, não foram, contudo, cessados os problemas relativos às definições.
Prova disso é que a classificação da Organização das Nações Unidas sobre
os países desenvolvidos, em desenvolvimento e menos desenvolvidos tem
sido utilizada pelos Acordos da OMC, como ocorre com a definição de
“países menos avançados” do Anexo VII do Acordo Sobre Subvenções e
Medidas Compensatórias (OMC, 2008a).
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antes, as regiões periféricas eram exploradas sem qualquer
preocupação com os impactos ecológicos que resultavam
dessa forma de exploração, agora o sistema mundial tende a
impor a essas mesmas regiões rígidos padrões produtivos.
Isso em virtude da intensificação das relações de troca, que
trouxe à tona não somente a disputa pelas fatias de mercado
consumidor, mas também realçou os diferentes sistemas de
mercado, dado que esses influenciam a capacidade concorrencial das empresas transnacionais para adentrar nos market
shares. A dimensão da concorrência passou, então, a ser entendida como sistêmica, visto que o espaço territorial onde
estão situadas essas empresas ganhou uma importância maior
nesse contexto. Isto é, as vantagens oferecidas pelas instituições governamentais e as políticas nacionais passaram a ser
essenciais para delinear o ambiente em que essas empresas
estão situadas, o que afetou diretamente a sua competitividade em termos de comércio mundial. A concorrência entre
empresas, nesse sentido, é entendida também como uma
concorrência entre sistemas e há, portanto, pouca tolerância
às system frictions.
Em função das diversidades de sistemas e com escopo
de tornar a concorrência internacional um processo mais
seguro e previsível, emergiu uma nova prioridade em termos
de política internacional: a promoção da convergência das
políticas nacionais que afetam a concorrência das empresas
no plano internacional. Essa convergência pode acontecer
com base em diferentes modelos de adequação, eminentemente através dos processos de harmonização. A harmonização internacional, em suas diversas modalidades, surgiu,
pois, como uma consequência da intensificação dos fluxos
comerciais, já que o estabelecimento de standards internacionais é decorrência natural da necessidade de adequação aos
diferentes mercados e sistemas. Num outro viés de análise, a
adoção dos standards internacionais poderia fomentar o comérBOLETIM DE CIÊNCIAS ECONÓMICAS LII
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cio, posto que poderiam promover a facilitação das relações
de troca em função da adequação dos produtos aos novos
mercados. Poder-se-ia dizer, sucintamente que poderiam ser
os standards internacionais, causa e consequência do aumento
dos fluxos comerciais.
A harmonização das normas jurídicas permitiria ao
mercado a redução de vários desníveis entre as diferentes
economias. Teoricamente, haveria um maior investimento
do capital internacional nos países onde há escassez do
mesmo, o que proporcionaria uma equalização dos níveis
de produtividade e do poder de compra nas diversas nações.
A alocação dos fatores de produção se faria, então, com a
mobilidade de capital e de mercadorias, de acordo com critérios de otimização das vantagens. A expansão do comércio, a mobilidade de capitais e dos fatores de produção,
segundo esse modelo, estimularia a especialização, mantendo
a produtividade elevada e aumentaria os ganhos multilaterais. O aumento dos fluxos comerciais, dada a especialização
produtiva, por sua vez, promoveria uma crescente integração das diferentes economias. A OMC, nesse contexto, veio
a garantir a instrumentalização do anunciado processo de
harmonização, visto que a convergência de normas tornou-se uma proposição suscetível de ser mais facilmente negociada no plano internacional. A Organização, além de dispor
de acordos próprios que se centram na harmonização de
procedimentos e na adoção de determinados padrões ambientais, como o Acordo sobre Obstáculos Técnicos ao Comércio ou o Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e
Fitossanitárias, entre outros, também apóia a criação de normas
internacionais como uma medida adequada para a redução
das barreiras ao comércio, tendo em vista o princípio basilar
da não-discriminação, no qual se ampara a Organização.
A partir desse modelo, poder-se-ia inferir que essa conseqüente integração levaria a uma maior harmonização das
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normas, num sequencing livre-cambista, de certo modo, utópico. Essa matriz operaria num nível ótimo de maximização
dos lucros através das trocas entre Estados, atendendo perfeitamente aos objetivos preambulares da Organização. Ocorrem,
entretanto, deficiências na sua efetividade visto que as trocas
não se operam nesse nível ideal. Isso se deve ao fato de
serem as estruturas econômicas dos países muito heterogêneas, de modo que essa interdependência aconteça de forma
muito assimétrica. Isto porque as pequenas economias são
mais dependentes do mercado comum – inserindo-se nele,
muitas vezes, de forma subalternizada – e a via do mercado,
nessas hipóteses, não é suficiente para reduzir ou corrigir
essas assimetrias10.
O processo de globalização11 repercute em uma maior
especialização produtiva dos Estados e em uma interpenetração maior da economia mundial, de modo que as medidas
relacionadas à produção dos bens ou serviços de uma empresa que atue internacionalmente no mercado afetem não
somente aos produtores e consumidores, mas a toda a comunidade internacional. Num contexto de desmobilização
pautal, identifica-se a emergência de novos elementos que
afetam a concorrência internacional, apontados por THORSTENSEN (1998) como quotas, barreiras de natureza técnica,
subsídios, práticas de dumping, práticas estatais e padrões de
propriedade intelectual. Entre os padrões ditos técnicos, nos
ateremos àqueles de natureza ambiental.
Entendemos que os standards ambientais internacionais
são exigências que se manifestam através da persecução de
_______________________
10

Em consonância com IZERROUGENE (2006).
Apesar da compreensão da globalização como um fenômeno que
abrange diversos e distintos âmbitos, nos ateremos, no presente trabalho,
a uma perspectiva econômica do termo, que inclui a maior facilitação
nos fluxos de bens, serviços e capital entre os diversos Estados. Sobre o
tema ver: WATERS (1999) e BECK (1998).
11
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