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RESUMO 

 

 

 

Refletindo sobre os conceitos de responsabilidade social, essa dissertação tem por objetivo 

fazer uma análise crítica da participação do setor privado na harmonização de regulamentos 

técnicos e seus procedimentos de avaliação da conformidade no Subgrupo de Trabalho Nº3 do 

Mercosul.  

 

A harmonização de regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da conformidade é 

um dos grandes desafios para a formação de blocos econômicos verdadeiramente integrados. 

Para o Mercosul, os interesses do governo e do setor privado têm de estar contemplados no 

andamento das negociações do Subgrupo de Trabalho Nº3 (Regulamentos Técnicos e 

Avaliação da Conformidade), isto é, aliando os interesses econômicos das empresas à 

preocupação do governo com a incolumidade do cidadão e o desenvolvimento sustentável.  

 

Por meio do estudo de caso sobre a criação do Regulamento Técnico Mercosul sobre 

Segurança em Brinquedos, este estudo busca aliar os conceitos de responsabilidade social ao 

arcabouço jurídico do Mercosul e da Organização Mundial do Comércio, recomendando a 

adoção pelo setor privado de códigos de conduta alinhados às premissas de responsabilidade 

social, visando a uma melhor participação nas negociações do Subgrupo de Trabalho Nº3. 

 

 

Palavras Chave: Responsabilidade Social, Mercosul, Regulamentos Técnicos, Códigos de 

Conduta. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Taking into account the concepts of social responsibility, this study aims to analyse critically 

the participation of private sector in the harmonisation process of technical regulations and 

conformity assessment procedures in Working Subgroup 3 of  Mercosur.  

 

The harmonisation of technical regulations and conformity assessment procedures is one of 

the outstanding  challenges to the creation of an actually integrated economic bloc. To 

Mercosur, the benefits to govern and private sector shall be regarded in the negotiations 

carried out by Working Subgroup 3 (Technical Regulations and Conformity Assessment), i.e., 

gathering companies’ economic interests and govern concerning on citizens’safety and 

sustainable development.  

 

By means of a case study about the establishment of the Mercosur Technical Regulation on 

Safety for Toys, this study aims to ally social responsibility concepts to the legal framework 

of Mercosur and World Trade Organisation, recommending the adoption, by private sector, of 

Conduct Codes aligned to the premises of social responsibility, aiming at a better participation 

on the harmonisation process carried out by Working Subgroup 3. 

 

 

 

Key Words: Social responsibility, Mercosur, Technical Regulations, Conduct Codes.     
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1 INTRODUÇÃO 

 

Essa dissertação tem por objetivo fazer uma análise crítica da participação do setor privado na 

harmonização de regulamentos técnicos e seus procedimentos de avaliação da conformidade 

no Subgrupo de Trabalho Nº3 do Mercosul. Esta análise será conduzida tendo como 

referência os conceitos sobre responsabilidade social. 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

 

Estabelecida pelo capítulo VII do Regimento Interno do Grupo Mercado Comum
1
, a 

participação do setor privado no Mercosul prevê uma fase preparatória na qual a definição da 

posição brasileira se dá por consenso com os negociadores do governo.  

 

O consenso, segundo a visão do governo, tem de espelhar os objetivos legítimos
2
 para a 

criação de regulamentos técnicos, que são, inter alia: imperativos de segurança nacional; a 

prevenção de práticas enganosas; a proteção da saúde ou segurança humana, da saúde ou vida 

animal ou vegetal, ou do meio ambiente.  

 

Por outro lado, o setor privado, muitas vezes, pressiona o governo para que assuma posturas 

negociais que não condizem com o atendimento dos objetivos legítimos. Em determinadas 

negociações, as indústrias parecem unicamente comprometidas com a manutenção de um 

status quo econômico que lhes preservem margens elevadas de lucros, independente do 

eventual impacto de novos regulamentos à saúde e à segurança dos consumidores ou a 

possíveis danos ao meio ambiente. Inclusive, alguns setores industriais, pioneiros no debate 

de temas relacionados à responsabilidade social, apresentam, em determinadas negociações, 

este comportamento ambíguo.  

 

O cerne deste questionamento está na dicotomia entre o capital e o compromisso do governo 

com a incolumidade do cidadão e a preservação do meio ambiente.  

 

                                                 
1
 Decisão do Conselho Mercado Comum Nº04/91. 

2
 Item 2.2. do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio da Organização Mundial do Comércio. 
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De um lado, a globalização de mercados e a nova ordem capitalista, pós-colapso do 

comunismo, mantêm os setores industriais sob forte pressão, atados a uma busca obsessiva 

por competitividade. De outro, o governo que busca proteger o cidadão e o meio ambiente, 

além de promover o desenvolvimento sustentável do Mercosul. 

 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 

Por meio da reflexão da participação do setor privado no processo de harmonização de 

regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da conformidade do Mercosul, procurou-

se determinar alguns questionamentos que auxiliassem a estruturar o texto desta dissertação, a 

exemplo das abaixo relacionadas:  

 Em que medida podem ser colimados os interesses do setor privado e do governo no 

concernente à harmonização de regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação 

da conformidade do Mercosul? 

 A participação do setor privado tem beneficiado os cidadãos dos Estados Partes do 

Mercosul? 

 De que forma esta participação poderia ser mais adequada às preocupações dos 

Estados Partes com os objetivos legítimos da regulamentação técnica? 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral é mostrar que, embora haja problemas na participação do setor privado, 

decorrentes dos interesses comerciais, em detrimento dos objetivos legítimos para a 

regulamentação técnica do Mercosul, existe a possibilidade de melhoria nesta parceria por 

meio da adoção de códigos de boas práticas relacionados à responsabilidade social 

empresarial. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

Esta pesquisa tem, ainda, como objetivos: 

 

 Analisar o comércio internacional e a construção do Mercosul, em particular, 

examinando criticamente a harmonização de regulamentos técnicos e 

procedimentos de avaliação da conformidade, realizados pelo Subgrupo de 

Trabalho Nº3; 

 Por meio do estudo de caso da construção do regulamento técnico do Mercosul 

sobre segurança em brinquedos
3
, discorrer sobre a ambigüidade da posição do 

setor privado em relação aos interesses dos Estados Partes; 

 Como perspectivas para o futuro, sugerir a adoção de códigos de conduta, em 

conformidade com a responsabilidade social empresarial, para as empresas, 

sindicatos patronais e associações empresariais, que participam da harmonização 

de regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da conformidade do 

Mercosul. 

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

O estudo foi estruturado, principalmente, a partir dos aspectos que regem o comércio 

internacional, concentrando-se na formação do Mercosul e na harmonização de regulamentos 

técnicos e procedimentos de avaliação da confomidade.  

 

Este estudo traz a visão e a perspectiva do coordenador nacional, alterno, do Subgrupo de 

Trabalho Nº3 do Mercosul, a quem cabe, em muitas situações, a palavra final na posição 

brasileira para a negociação com os demais Estados Partes.  

 

É importante ainda ressaltar que, embora não possamos afirmar que todas as empresas que 

participam do Subgrupo de Trabalho Nº3 do Mercosul se pautem pela obtenção de lucros 

                                                 
3
 Resolução GMC Nº23/04. 
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acima de qualquer outra componente, a adoção de códigos de boas práticas em 

responsabilidade social aumentaria a confiança dos negociadores governamentais nas 

posições expressas pelo setor privado para a criação de regulamentos técnicos. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A dissertação é composta por seis capítulos e é estruturada da seguinte forma: 

 

Na introdução, há uma visão geral do tema abordado ao longo da dissertação, delimitando o 

estudo e apresentando os objetivos, gerais e específicos. 

 

No capítulo 2, apresenta-se um referencial teórico, contextualizando, primeiro, os conceitos 

de responsabilidade social empresarial, e, depois, relatando o avanço das teorias sobre 

comércio internacional, partindo-se da criação do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

(GATT) até a formação da Organização Mundial do Comércio e do Mercosul, sempre 

buscando correlacionar este histórico ao objeto de estudo desta dissertação: o processo de 

harmonização de regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da conformidade. Ao 

fim deste capítulo, ressalta-se a criação do Subgrupo de Trabalho Nº3 do Mercosul, 

responsável pela harmonização de normas, regulamentos técnicos e avaliação da 

conformidade nos países signatários do Tratado de Assunção.   

 

No capítulo 3, descreve-se a metodologia de pesquisa, detalhando sua caracterização e sua 

limitação. Há de se observar ainda que a metodologia procura associar os conceitos de 

responsabilidade social à atuação do setor privado, quando se discute a harmonização de 

regulamentos técnicos no Mercosul. 

 

No capítulo 4, relata-se a criação do regulamento técnico Mercosul sobre segurança em 

brinquedos, como estudo de caso. O foco deste estudo está no dissenso entre os Estados Partes 

no concernente ao banimento de seis tipos de ésteres ftalatos em brinquedos e artigos de 

puericultura feitos a base de PVC maleável.   

 

No capítulo 5, analisa-se, à luz dos conceitos de responsabilidade social, a participação do 

setor privado no SGT Nº3. Como perspectiva para o futuro, reflete-se sobre a implementação 
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de códigos de conduta, sugerindo sua adoção como fator de melhoria na participação das 

indústrias na harmonização de regulamentos técnicos no Mercosul. 

 

Finalmente, no último capítulo, são apresentadas conclusões e algumas sugestões para futuros 

estudos que permitam aliar os conceitos de responsabilidade social ao comércio internacional. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo apresenta um conjunto de temas abordados, através de uma revisão da literatura 

pertinente, relacionados à fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento de uma 

pesquisa que tem como foco central a harmonização de regulamentos técnicos e 

procedimentos de avaliação da conformidade, contribuindo para livre trânsito de bens e 

serviços pelos Estados Partes. 

 

A pesquisa está fundamentada nos princípios que regem o Mercosul, introduzido pelo Tratado 

de Assunção, pelo Protocolo de Ouro Preto, pelas resoluções do Grupo Mercado Comum, 

pelas decisões do Conselho Mercado Comum e pelo arcabouço jurídico da Organização 

Mundial do Comércio, espinha dorsal do comércio internacional. 

 

Neste capítulo é mostrado em que contexto surgiram a Organização Mundial do Comércio, os 

blocos econômicos, em particular, o Mercosul e o Subgrupo de Trabalho Nº3 – Regulamentos 

Técnicos e Avaliação da Conformidade 

 

2.1. CONCEITOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

2.1.1. Mudança de Paradigma 

 

Com o fim da era soviética, o comunismo caiu em descrédito e o capitalismo avançou por 

áreas onde jamais havia deitado raízes, a exemplo da Europa oriental e do sudeste asiático.  

 

O crescente aumento da complexidade dos negócios, principalmente em decorrência do 

processo de globalização e da velocidade das inovações tecnológicas e da informação, impõe 

ao empresariado brasileiro uma nova maneira de realizar suas transações comerciais. Além 

disso, as crescentes disparidades e desigualdades de nossa sociedade obrigam a repensar o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental.  

 

Por outro lado, o incremento da produtividade em função do avanço das novas tecnologias e 

da difusão de novos conhecimentos levou a um aumento significativo da competitividade 
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entre as empresas. Dessa forma elas buscam cada vez mais investir em novos processos de 

gestão, visando criar diferenciais competitivos. 

 

O mundo empresarial vê, na responsabilidade social, uma nova estratégia para aumentar seu 

lucro e potencializar seu desenvolvimento. Essa tendência decorre da maior conscientização 

do consumidor e conseqüente procura por produtos e práticas que gerem melhoria para o meio 

ambiente ou comunidade, valorizando aspectos éticos ligados à cidadania. Além disso, essas 

profundas transformações mostram-nos que o crescimento econômico só será possível se 

estiver alicerçado em bases sólidas. Deve haver um desenvolvimento de estratégias 

empresariais competitivas por meio de soluções socialmente corretas, ambientalmente 

sustentáveis e economicamente viáveis. 

 

 

2.1.2. Conceitos Fundamentais 

 

Segundo Ashley (2001), muito se tem escrito sobre ética, valores, moral e cultura, mas ainda 

falta explicitá-los de forma mais sistemática. Por um lado, tentativas por parte de 

determinadas organizações de estabelecer padrões de ética e responsabilidade social em suas 

atividades e formas de gestão, muitas vezes, têm se limitado a criar códigos de ética. Por 

outro, muitos trabalhos acadêmicos também se interessam mais pelo aspecto instrumental de 

conceitos como ética ou moralidade, procurando explicitar de que forma prática eles deveriam 

ser promovidos e até mesmo implantados dentro das organizações.  

 

Parece lícito afirmar, então, que hoje em dia as organizações precisam estar atentas não só a 

suas responsabilidades econômicas e legais, mas também a suas responsabilidades éticas, 

morais e sociais.  

 

 

2.1.2.1. Ética, moral, valores e cultura. 

 

Segundo Moreira (1999), a palavra ética possui dois significados principais: disciplina 

integrante da ciência da Filosofia e conjunto de regras.  
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Como disciplina, Ética é o estudo das avaliações do ser humano em relação às suas condutas 

ou às dos outros. Essas avaliações são feitas sob a ótica do bem e do mal, de acordo com um 

critério que geralmente é ditado pela moral. 

 

Como conjunto de regras, a ética é constituída por aquelas aplicáveis à conduta humana, que 

fazem delas atitudes compatíveis ou não com a concepção geral do bem. 

 

As definições propostas por Moreira, porém, ficam subordinadas ao conceito de bem e de 

mal. Ao comentar a teoria de Kant, ele coloca a ética como um padrão de conduta, um dever 

com base em conceitos universais aplicáveis “a todos que estejam na mesma situação”, sem 

exceções. A premissa “desde que estejam na mesma situação” nos remete ao conceito de 

justiça de Aristóteles, que se resume em “tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais, na medida exata de sua desigualdade”.  

 

Ainda conforme Ashley (2001), responsabilidades éticas correspondem a atividades, práticas, 

políticas e comportamentos esperados (no sentido positivo) ou proibidos (no sentido negativo) 

por membros da sociedade, apesar de não codificados em leis. Eles envolvem uma série de 

normas, padrões ou expectativas de comportamento para atender o que os diversos públicos 

(stakeholders) com as quais a empresa se relaciona consideram legítimo, correto, justo ou de 

acordo com seus direitos morais ou expectativas. 

 

Essas responsabilidades éticas correspondem a valores morais específicos. Valores morais 

dizem respeito a crenças pessoais sobre comportamento eticamente correto ou incorreto, tanto 

por parte do indivíduo quanto com relação aos outros. É dessa maneira que valores morais e 

ética se complementam. A moral pode ser vista como um conjunto de valores e de regras de 

comportamento que as coletividades, sejam elas nações, grupos sociais ou organizações, 

adotam por julgarem corretos e desejáveis. Ela abrange as representações imaginárias que 

dizem aos agentes sociais o que se espera deles, que comportamentos são bem-vindos, qual é 

a melhor maneira de agir coletivamente, o que é o bem e o que é o mal, o permitido e o 

proibido, o certo e o errado, a virtude e o vício. A ética é mais sistematizada e corresponde a 

uma teoria de ação rigidamente estabelecida. A moral, em contrapartida, é concebida menos 

rigidamente, podendo variar de acordo com o país, o grupo social, a organização ou mesmo o 

indivíduo em questão. 
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2.2.2. Responsabilidade Social Corporativa. 

 

2.2.2.1. Breve histórico 

 

Segundo Ashley (2001), nos Estados Unidos e na Europa, a ética e a responsabilidade social 

corporativa eram aceitas como doutrina até o século XIX, quando o direito de conduzir 

negócios de forma corporativa era prerrogativa do Estado ou da Monarquia e não um interesse 

econômico privado. Os monarcas expediam alvarás para as corporações de capital aberto que 

prometessem benefícios públicos, como a exploração e a colonização do novo mundo.  

 

Com a independência dos Estados Unidos, os norte-americanos passaram a aprovar legislação 

que permitisse a auto-incorporação como alternativa à incorporação por ato legislativo 

específico, inicialmente para serviços de interesse público, como a construção de canais, e 

posteriormente para interesses privados. Assim, até o início do século XX, as corporações 

americanas seguiam a única premissa de que deveriam dar lucros a seus acionistas. 

 

Em 1919, nos Estados Unidos, a questão da ética, da responsabilidade e da discricionariedade 

dos executivos veio à tona por meio do caso Dodge versus Ford, que tratava da competência 

de Henry Ford, presidente e acionista majoritário da Ford Motors para tomar decisões que 

contrariavam interesses dos acionistas John e Horace Dodge. Em 1916, Ford, alegando 

objetivos sociais, decidiu não distribuir parte dos dividendos esperados, revertendo-os para 

investimentos na capacidade de produção, aumento de salários e fundo de reserva para a 

redução esperada de receitas em função do corte nos preços dos carros.   

 

A Suprema Corte de Michigan foi favorável aos Dodges, justificando que a corporação existe 

para o benefício de seus acionistas e que diretores corporativos têm livre-arbítrio apenas 

quanto aos meios para alcançar tal fim, não podendo usar os lucros pra outros objetivos. A 

filantropia corporativa e o investimento na imagem da corporação para atrair consumidores 

poderiam ser realizados na medida em que favorecessem os lucros dos acionistas. 

Na decisão acima relatada, vê-se claramente a visão econômica clássica – tão amplamente 

divulgada por Milton Friedman – de que a empresa socialmente responsável é aquela que 

responde às expectativas de seus acionistas. 
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Após os efeitos da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial, a noção de que a 

corporação deve responder apenas a seus acionistas sofreu muitos ataques. Segundo Berle e 

Means, os acionistas eram passivos proprietários que abdicavam de controle e 

responsabilidade em favor da diretoria da corporação. Em um contexto de expansão do 

tamanho das corporações e de seu poder sobre a sociedade, diversas decisões nas Cortes 

americanas foram favoráveis às ações filantrópicas das corporações.   

 

Em outro litígio julgado nos Estados Unidos, em 1953, o caso A.P.Smith Manufacturing 

Company versus Barlow, retomou-se o debate público sobre a responsabilidade social 

corporativa. Nesse caso, a interpretação da Suprema Corte de Nova Jersey quanto à inserção 

da corporação na sociedade e suas respectivas responsabilidades foi favorável à doação de 

recursos para a Universidade de Princeton, contrariamente aos interesses do grupo de 

acionistas. A justiça determinou, então, que uma corporação pode buscar o desenvolvimento 

social, estabelecendo em lei a filantropia corporativa.  

 

A partir deste momento, defensores da ética e da responsabilidade social corporativa passaram 

a argumentar que, se a filantropia era uma ação legítima da corporação, então outras ações 

que priorizam objetivos sociais em relação aos retornos financeiros dos acionistas seriam de 

igual legitimidade, como abandono de linhas de produto lucrativas, porém nocivas ao 

ambiente natural e social. Assim, começou-se a discutir a importância da responsabilidade 

social corporativa nos Estados Unidos, migrando para as corporações européias a partir de 

1960 e migrando para os demais continentes. 

 

2.2.2.2. Responsabilidade Social Corporativa: o que é? 

 

A expressão “responsabilidade social” suscita uma série de interpretações. Para alguns, 

representa a idéia de responsabilidade ou obrigação legal; para outros, e um dever fiduciário, 

que impõe às empresas padrões mais altos de comportamento que os do cidadão médio. Há os 

que a traduzem, de acordo com o avanço das discussões, como prática social, papel social e 

função social. Outros a vêem associada ao comportamento eticamente responsável ou a uma 

contribuição caridosa. Há ainda os que acham que seu significado transmitido é ser 

responsável por ou socialmente consciente e os que a associam a um simples sinônimo de 

legitimidade ou a um antônimo de socialmente irresponsável ou não responsável.  
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Conforme relata Ashley (2001), Browen, nos primórdios da literatura sobre responsabilidade 

social, definiu-a como ”a obrigação do homem de negócios de adotar orientações, tomar 

decisões e seguir linhas de ação que sejam compatíveis com os fins e valores da sociedade”. 

 

Consoante a visão supracitada, a responsabilidade social leva, no âmbito interno da empresa, 

à constituição de uma cidadania organizacional e, no âmbito externo, à implementação de 

direitos sociais.  

 

A filosofia define “responsabilidade” como: 

 

“A possibilidade de prever os efeitos do próprio comportamento e de corrigir o mesmo 

comportamento com base em tal previsão... o primeiro significado do termo foi político, em 

expressões com “governo responsável”, que exprimiam o caráter pelo qual o governo 

constitucional age sob o controle dos cidadãos e em função do controle”.  

 

 As Ciências Sociais definem “responsabilidade social” como: 

 

“responsabilidade daquele que é chamado a responder pelos seus atos face à sociedade ou à 

opinião pública... na medida em que tais atos assumam dimensões ou conseqüências sociais” 

 

Responsabilidade Social pode ser definida como o compromisso que uma organização dever 

ter para com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que a afetem positivamente, de 

modo amplo, ou a alguma comunidade, de modo específico, agindo proativamente e 

coerentemente no que tange a seu papel específico na sociedade e a sua prestação de contas 

para com ela. A organização, nesse sentido, assume obrigações de caráter moral, além das 

estabelecidas em lei, mesmo que não diretamente vinculadas a suas atividades, mas que 

possam contribuir para o desenvolvimento sustentável dos povos. Assim, numa visão 

expandida, responsabilidade social é toda e qualquer ação que possa contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

Na opinião de Votaw
4
: 

 

“Responsabilidade social significa algo, mas nem sempre a mesma coisa, para todos. Para 

alguns, ela representa a idéia de responsabilidade ou obrigação legal; para outros, significa um 

comportamento responsável no sentido ético; para outros, ainda, o significado transmitido é o 

                                                 
4
 Votaw, 1975, apud Duarte e Dias, 1986, p.55. 
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de responsável por, num modo causal. Muitos, simplesmente, equiparam-na a uma 

contribuição caridosa; outros tomam-na pelo sentido de socialmente consciente”. 

 

Para Jaramillo e Ángel: 

 

“Responsabilidade social pode ser também o compromisso que a empresa tem com o 

desenvolvimento, bem-estar e melhoramento da qualidade de vidas dos empregados, suas 

famílias e comunidade em geral”. 

 

Peter Drucker chama a atenção para o fato de que é justamente em função da empresa ser 

bem-sucedida no mercado que cresce a necessidade de atuação socialmente responsável, 

visando diminuir os problemas sociais. Assim, a responsabilidade social é um fator 

importante para que as companhias mantenham sua sustentabilidade. 

 

O entendimento de empresa socialmente responsável adotado pelo Instituto Ethos passa por 

uma atuação com base em princípios éticos elevados, que vá além da obrigação de respeitar as 

leis. Uma iniciativa de responsabilidade social deve revelar a crença da empresa em sua 

melhoria por meio de seus princípios e de sua contribuição para uma sociedade mais justa. 

Isso significa que não basta a empresa não infringir a lei se suas estruturas refletem os 

mesmos problemas sociais do meio; ela deve contribuir para o desenvolvimento social 

promovendo, de alguma forma, uma nova cultura, dando uma chance à melhoria dos padrões 

sociais.  

 

Os temas indicados pelo Instituto Ethos para avaliação da responsabilidade social nas 

empresas correspondem aos indicadores de responsabilidade social desenvolvidos pelo 

mesmo. Estão eles discriminados da seguinte forma:  

1. Valores e transparência; 

2. Público interno; 

3. Meio ambiente; 

4. Fornecedores; 

5. Consumidores; 

6. Comunidade; 

7. Governo e Sociedade. 
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2.3. COMÉRCIO INTERNACIONAL. 

 

2.3.1. Teorias do comércio internacional. 

 

Segundo Gilpin (2002), o comércio pode ser visto como um dos mais antigos e mais 

importantes nexos entre as nações. Durante séculos, os tributos impostos aos comerciantes 

constituíram uma das fontes de riqueza mais importantes para as elites políticas e para os 

poderes imperiais. Muitos impérios se desenvolveram nas encruzilhadas do comércio e 

lutaram pelo controle de das rotas comerciais da Ásia, da África e do Oriente Médio.  

 

No pós-guerra, o desenvolvimento econômico diminuiu a importância do comércio como 

fonte de tributação e permitiu que as fontes internas de receita substituíssem as tarifas no 

financiamento governamental (Wonnacott, 1994). 

 

Com o colapso do Bloco Soviético, entretanto, foi possível ao fim da Rodada Uruguai (1986 a 

1994) chegar-se à criação da Organização Mundial do Comércio, responsável por estruturar o 

arcabouço dos contratos comerciais entre os países e promover um comércio mais eqüitativo. 

 

O comércio esteve em expansão em todas as épocas porque as sociedades sempre procuraram 

bens que não existiam na sua vizinhança, e essa expansão teve muitas conseqüências: 1) a 

difusão da tecnologia, que contribui para a economia de todos os povos; 2) um efeito de 

demanda, ou keynesiano, sobre a economia, o qual, pelo “multiplicador”, estimula o 

crescimento econômico e a eficiência geral da economia; 3) vantagens para as firmas 

individuais, já que o comércio aumenta as dimensões do mercado, promove economias de 

escala e aumenta o retorno sobre o investimento, enquanto estimula o nível geral de atividade 

econômica; 4) a ampliação da faixa de escolha dos consumidores, e 5) a redução dos custos de 

insumos, tais como matérias-primas e componentes manufaturados, que contribui para 

diminuir o custo de produção. Além disso, no fim do século XX, o crescimento impulsionado 

pelas exportações passou a ser uma estratégia importante, utilizada para obter produtos 

necessários e para promover o desenvolvimento econômico. Embora essas inúmeras 

vantagens do comércio são mais relevantes nas economias de mercado, elas existem em todos 

os tipos de economia.  
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Todavia, o comércio não trouxe só vantagens. Como desvantagens, vieram a especulação 

financeira, o endividamento progressivo e a mais-valia
5
, conforme denunciada por Karl Marx 

(1977). 

 

O efeito do comércio sobre a política internacional é um tema de intensa controvérsia. Os 

liberais consideram o comércio uma força pela paz, porque acreditam que a interdependência 

econômica cria laços positivos entre os povos e promove a harmonia dos interesses entre as 

sociedades; além disso, o comércio faz com que os Estados tenham interesse na preservação 

do status quo. De outro lado, os nacionalistas econômicos e os marxistas contemporâneos 

consideram a o comércio pernicioso, pois a especialização e a interdependência tornam os 

Estados inseguros, dependentes e vulneráveis às influências externas. Por isso, o comércio é 

visto por eles como uma fonte de tensões políticas e de penetração econômica, um 

instrumento que retira da sociedade a capacidade de se governar. 

 

Duas correntes muito diferentes do comércio internacional representam essas controvérsias. 

Em uma delas vamos encontrar a tradição liberal: é a teoria ortodoxa do comércio, a qual vem 

desde Adam Smith e David Ricardo até sua projeção contemporânea, no modelo Hecksher-

Ohlin-Samuelson e fórmulas neoclássicas. A segunda teoria pertence à tradição nacionalista 

identificada com escritores mercantilistas do princípio da Idade Moderna, da Escola Histórica 

Alemã do fim do século XIX e com os nacionalistas do fim do século XX. Essas duas 

posições diferem fundamentalmente a respeito dos propósitos, das causas e das conseqüências 

do comércio internacional. 

 

2.3.1.1. Teoria liberal do comércio internacional 

 

Embora a teoria liberal tenha mudado na forma e no conteúdo desde as idéias bem simples de 

Adam Smith às sofisticas formulações matemáticas do presente, ela continua a basear-se 

fundamentalmente na crença de que a especialização econômica produz ganhos na eficiência 

produtiva e na renda nacional. A teoria liberal acredita também que o comércio amplia as 

possibilidades de consumo. Assim, o comércio internacional tem efeitos benéficos tanto sobre 

a demanda como sobre a oferta. 

 

                                                 
5
 Em economia marxista, montante pelo qual o valor do produto criado pelos trabalhadores excede o salário; 
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Em Wealth of Nations, de 1776, Adam Smith argumentava que o crescimento econômico era 

a chave para a riqueza e para o poder nacionais. Para ele, o crescimento econômico é 

primordialmente uma função da divisão do trabalho, que, por sua vez, depende da escala do 

mercado. Portanto, quando um Estado mercantilista levanta barreiras contra o intercâmbio de 

bens e contra a ampliação dos mercados, está restringindo o bem-estar interno e o crescimento 

econômico. Smith afirma que o comércio deve ser livre e que as nações devem se especializar 

naquilo que produzem, para que se tornem ricas e poderosas. As vantagens da divisão 

territorial do trabalho, baseada na vantagem absoluta, formam o fundamento da sua teoria do 

comércio. 

 

Em Principles of Political Economy and Taxation (1817), David Ricardo apresentou a 

primeira demonstração “científica” de que o comércio internacional é mutuamente benéfico. 

Sua lei das vantagens comparativas propunha uma nova base para a teoria liberal do 

comércio, o que representa também um fundamento para todo o edifício do pensamento 

econômico liberal. Embora sua teoria tenha sido modificada para levar em conta muitas 

complicações não previstas, a lei das vantagens comparativas continua a ser um dos princípios 

fundamentais da economia internacional liberal, juntamente com versões modernizadas da 

teoria do price-specie flow de David Hume e da lei da demanda recíproca de John Stuart Mill. 

 

Ao basear-se nas idéias pioneiras de Adam Smith, Ricardo estabeleceu a lei das vantagens 

comparativas como a rationale fundamental do livre comércio. Smith tinha presumido que o 

comércio internacional se baseava nas vantagens absolutas – quando um exportador podia 

produzir mais, com determinados recursos, a um custo menor do que qualquer competidor. 

Este fato era fundamentalmente verdadeiro em um mundo pré-industrial e mercantilista. Mas 

a Revolução Industrial e o crescimento das indústrias mudaram essa situação, levando a 

David Ricardo a modernizar os conceitos liberais. 

 

Com sua lei das vantagens comparativas, Ricardo demonstrou que o fluxo de comércio entre 

os países é determinado pelo custo relativo (e não absoluto) dos bens produzidos. A divisão 

internacional do trabalho baseia-se em custos comparativos: os países tenderão a especializar-

se naqueles produtos cujos custos sejam comparativamente menores. Mesmo que o país possa 

gozar de uma vantagem absoluta na produção de todos os bens, ganhará mais com o comércio 

                                                                                                                                                         
parte do produto apropriada pelos capitalistas. 
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caso se especialize naqueles produtos em que seus custos de produção sejam relativamente 

mais baixos, deixando que outros produtos sejam produzidos alhures. 

 

Ninguém melhor que o próprio David Ricardo exprimiu a crença liberal nos benefícios 

materiais e civilizadores do livre comércio: 

 

“Sob um regime de comércio perfeitamente livre, cada país dedica naturalmente seu capital e 

seu trabalho às atividades mais vantajosas para ambos. Essa busca da vantagem individual 

articula-se admiravelmente com o bem universal do conjunto. Ao estimular a indústria, 

recompensar o engenho e empregar do modo mais eficiente os poderes peculiares oferecidos 

pela natureza, ela distribui o trabalho de forma mais eficiente e mais econômica; ao mesmo 

tempo, ao aumentar a massa geral da produção, difunde os benefícios gerais, e une, por um 

laço comum de interesse e intercâmbio, a sociedade universal das nações em todo mundo 

civilizado. É esse o princípio que determina que a França e Portugal fabricarão vinho, que 

cereais serão cultivados na América e na Polônia, e que máquinas e outros produtos serão 

manufaturados na Inglaterra.(Ricardo, 1871)”. 

 

Ao desenvolver sua lei, David Ricardo usou o exemplo do vinho português e dos tecidos 

ingleses. Assim, ele afirmava que, enquanto Portugal se concentrasse na produção de vinhos e 

a Inglaterra na de tecidos, ambos teriam vantagens comparativas em seus respectivos 

mercados, permitindo-lhes ter eficiência e competitividade em preços. 

 

A teoria clássica do comércio, conforme exposta por Ricardo, John Stwart Mills e outros, 

baseava-se em certas premissas importantes – abstrações da realidade. Omitia, por exemplo, o 

custo de transporte e presumia que os fatores de produção eram móveis dentro de cada país, 

mas imóveis internacionalmente. A vantagem comparativa era estática, um dom da natureza, e 

não podia ser transferida de um país para outro. A teoria fundamentava-se também na noção 

do valor-trabalho, ou seja, na crença de que a quantidade e a eficiência do insumo de trabalho 

eram o principal determinante do custo de produção. Além disso, fundamentava-se em um 

modelo bilateral, abrangendo só dois países. 

 

Pensadores liberais dos séculos XIX e XX procuraram abarcar e corrigir as limitações da 

teoria clássica liberal. A reformulação mais bem sucedida dessa abordagem neoclássica ficou 

conhecida como a teoria ou o modelo Hecksher-Ohlin-Samuelson (H-O) do comércio 

internacional. Esta teoria sustenta que a vantagem comparativa de um país é determinada pela 
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abundância relativa e pela combinação mais lucrativa dos seus vários fatores de produção, tais 

como capital, trabalho, recursos naturais, capacidade administrativa e tecnologia. Mais 

especificamente, um país exportará (importará) aqueles produtos mais intensivos no uso dos 

seus fatores abundantes (escassos). A teoria moderna do comércio tornou-se assim mais 

fluida, dinâmica e abrangente do que a teoria clássica das vantagens comparativas. 

 

Com o colapso o bloco comunista e o avanço do movimento econômico transnacional no fim 

do século XX, o comércio intra-firmas e a desterriteriolização da produção trouxe novas 

perspectivas à teoria neoclássica. Enquanto de Ricardo a Hecksher-Ohlin a teoria do comércio 

enfatizava o intercâmbio entre as indústrias, suas revisões mais recentes focalizam o 

intercâmbio dentro das indústrias, entre as firmas e dentro delas. 

 

Nas palavras de Paul Krugman, a essência dessas novas teorias está em fazer da teoria do 

comércio “o estudo da organização industrial internacional” (Krugman, 1981). 

 

Apesar do capitalismo transnacional parecer bem maior que o Estado, valeria refletir sobre 

uma citação que Michael Hardt e Antonio Negri, em seu livro Império (Hardt, Negri, 2003), 

fazem de Ferdinand Braudel: “o capitalismo só tem êxito quando começa a ser identificado 

com o Estado, quando é o próprio Estado”.  

 

2.3.1.2. A teoria nacionalista do comércio internacional 

 

Os nacionalistas enfatizam o custo do comércio para determinados grupos de Estados, o que 

favorece o protecionismo e o controle do Estado sobre o comércio internacional. Suas críticas 

à teoria liberal do comércio podem ser resumidas em três grandes categorias: 1) as 

implicações do livre comércio para o desenvolvimento econômico e a divisão internacional do 

trabalho; 2) os ganhos relativos, e não absolutos (os efeitos distributivos do livre comércio); 

3) o efeito sobre a autonomia nacional e o impacto sobre o bem-estar interno do país. 

 

Embora as raízes do nacionalismo econômico possam ser identificadas nos autores 

mercantilistas dos séculos XVII e XVIII, o Report on the subject of manufacturers de 

Alexander Hamilton (Hamilton, 1791), apresentado aos legisladores norte-americanos em 

1791, contém as origens intelectuais do moderno nacionalismo econômico e a defesa clássica 
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do protecionismo. Ele, em suma, propôs o que chamaríamos hoje de estratégia do 

desenvolvimento baseada na “substituição de importações”: 

 

“Não só a riqueza, mas a independência e a segurança de um país parecem estar associadas 

materialmente com a prosperidade das manufaturas. Tendo em vista esses grandes objetivos, 

toda nação deve esforçar-se por possuir em si mesma todos os produtos essenciais. Estes 

abrangem os meios de subsistência, de habitação, de vestuário e de defesa” (Hamilton, 1791). 

  

O Report de Hamilton estabeleceu uma teoria dinâmica das vantagens comparativas, com 

base em políticas governamentais de crescimento econômico.  

 

No século XIX, as idéias de Hamilton tiveram seu maior impacto na Alemanha, onde Johann 

Fichte e Hegel haviam preparado o terreno intelectual para recebê-las. Depois de viver alguns 

anos nos Estados Unidos, Friedrich List levou para a Alemanha o ponto de vista de Hamilton. 

 

No seu livro “O sistema nacional de economia política”, List argumentava que as teorias de 

livre comércio dos economistas clássicos ingleses eram a política econômica dos fortes; que 

não havia uma divisão internacional do trabalho “natural” ou imutável, com base nas leis das 

vantagens comparativas; e que a divisão do trabalho era apenas uma situação histórica, 

resultante dos empregos anteriores do poder político e econômico. 

 

Recentemente, o professor Ha-Joon Chang lançou o livro “Chutando a escada: a estratégia do 

desenvolvimento em perspectiva histórica” (Chang, 2004) no qual ele faz uma digressão 

histórica das políticas industrial, comercial e tecnológica de algumas nações ricas do mundo 

moderno. Ele afirma que as políticas de cunho profundamente protecionista permitiram aos 

países atualmente desenvolvidos vencerem o atraso e passar à vanguarda do capitalismo. 

 

Enquanto o pensamento econômico liberal acentua os ganhos absolutos na riqueza global, 

obtidos com o livre comércio, os nacionalistas econômicos do século XIX e seus 

descendentes do século XX dão ênfase à distribuição internacional dos ganhos com o 

comércio. Os nacionalistas comentam que, em um mundo no qual predomina o livre 

comércio, os termos de intercâmbio tendem a favorecer as economias industrializadas 

avançadas.  
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Um exemplo deste pensamento é o argumento estruturalista do comércio internacional (que se 

tornou conhecido como teoria Singer – Prebisch), na qual se afirma que a economia mundial 

está composta por um núcleo central de países altamente industrializados e por uma ampla 

periferia subdesenvolvida (Prebisch, 1959). 

 

Os nacionalistas econômicos acreditam também que o livre comércio prejudica a autonomia 

nacional e o controle governamental da economia, o que expõe esta às vicissitudes e às 

instabilidades do mercado mundial, assim como à exploração por outras economias mais 

fortes. Argumentam ainda que a especialização, principalmente na exportação de produtos de 

base, reduz a flexibilidade e aumenta a vulnerabilidade das economias a eventos imprevistos, 

sujeita a economia interna à internacional e ameaça as indústrias nacionais, das quais 

dependem a segurança do país, o nível de emprego e outros valores. Embora esses 

argumentos sejam utilizados muitas vezes para ocultar os interesses especiais de determinados 

grupos e indústrias, em todos os países eles são uma consideração importante quando se 

formulam as políticas econômica, comercial e tecnológica.  

 

2.3.1.3. Livre comércio versus protecionismo 

 

Com a intensificação do comércio internacional e da interdependência econômica, a partir dos 

anos 1850, surgiram numerosas controvérsias entre os liberais, advogados do livre comércio, 

e seus críticos nacionalistas. Os temas desses conflitos eram os efeitos do comércio 

internacional sobre o bem-estar interno dos países e de seu desenvolvimento industrial, os 

efeitos econômicos e políticos da maior interdependência e o papel das políticas 

governamentais e do poder empresarial na distribuição dos ganhos. 

 

O tema do livre comércio versus o protecionismo está na essência do conflito entre liberais e 

nacionalistas. Historicamente, esse debate tem se manifestado sob várias formas: o argumento 

das indústrias “infantis” em favor da sua proteção, o debate sobre as vantagens e os custos de 

especialização internacional e (na falta de melhor denominação) o problema da “segunda 

infância” ou da “senilidade” da indústria. 

 

Em princípio, tanto os liberais quanto os nacionalistas aceitam a rationale da indústria 

nascente.   
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Para os liberais, o protecionismo tem a natureza de testar se a nação tem de fato uma 

vantagem comparativa inerente em determinada indústria. Os liberais consideram o 

protecionismo, na melhor das hipóteses, um expediente necessário e temporário como passo 

para se chegar a um sistema de livre comércio. Isso fica claro na declaração dos liberais sobre 

protecionismo: “a lei mais notória e expressiva da estupidez anticomércio” (Bhagwati, 1985). 

 

Os nacionalistas econômicos admitem, como premissa, a superioridade da indústria sobre a 

agricultura e sobre a produção de matérias-primas. Consideram que a indústria é não só 

valiosa por contribuir para a produção nacional com alto valor agregado, mas também 

alegadamente tem poderosos efeitos secundários, externalidades positivas e efeitos retroativos 

– backwards, linkages ou spinoffs – que estimulam toda economia e apressam o 

desenvolvimento econômico do país (Cornwall, 1977). Seus efeitos sobre a qualidade da força 

de trabalho, do empresariado e das opções gerais da sociedade fazem com que a 

industrialização seja um objetivo em si mesmo.  

 

Como se poderia esperar da própria teoria econômica, há vantagens e desvantagens, tanto no 

livre comércio como no nacionalismo, que precisam ser consideradas por todos os países ao 

formular sua políticas comercial, industrial e tecnológica. Nenhuma nação jamais optou por 

seguir exclusivamente o livre comércio ou uma política nacionalista. A combinação desses 

dois ingredientes em políticas nacionais é função da economia doméstica e das condições 

prevalecentes no mercado internacional. 

 

2.4. DO GATT À OMC 

 

2.4.1. As origens da OMC 

 

As origens da OMC remontam ao final da Segunda Guerra Mundial e aos esforços dos aliados 

em reconstruir a economia mundial. Em 1944, foi concluído um acordo, em Bretton Woods, 

Estados Unidos, com objetivos de criar um ambiente de maior cooperação na área da 

economia internacional, fundamentado no estabelecimento de três instituições internacionais 

(Trebilcock, Howse, 1995).  

 

A primeira seria o FMI – Fundo Monetário Internacional – com função de manter a 

estabilidade das taxas de câmbio e assistir os países com problemas de balanço de pagamentos 
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através de acesso a fundos especiais, e assim desestimular a prática da época de se utilizar 

restrições ao comércio cada vez que surgisse um desequilíbrio do balanço de pagamentos.  

 

A segunda seria o Banco Mundial ou Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento, com função de fornecer os capitais necessários para a reconstrução dos 

países atingidos pela guerra.  

 

A terceira seria a OIC – Organização Internacional do Comércio – com função de coordenar e 

supervisionar a negociação de um novo regime para o comércio mundial, baseado nos 

princípios do multilateralismo e do liberalismo. 

 

Com o final da guerra, o FMI e o Banco Mundial foram criados, mas a OIC acabou por não 

ser estabelecida, uma vez que a Carta de Havana, que delimita seus objetivos e funções, nunca 

chegou a ser ratificada por um dos seus principais membros, os Estados Unidos, porque, na 

época, a maioria dos deputados temia que a nova instituição iria restringir excessivamente a 

soberania do país na área do comércio internacional. 

 

Para sair do impasse foi negociado um Acordo Provisório, em 1947, entre 23 países, ou partes 

contratantes, que adotava apenas um segmento da carta de Havana, aquela relativa às 

negociações de tarifas e regras sobre comércio. No caso dos Estados Unidos, tal negociação 

não dependia do Congresso. Este segmento era conhecido como Política Comercial (Capítulo 

IV) e passou a ser conhecido como General Agreement on Tariffs and Trade
6
 (GATT). De 

simples acordo, o GATT se tornou, na prática, não de direito, um órgão internacional, com 

sede em Genebra, passando a fornecer a base legal para uma série de rodadas de negociação 

sobre comércio e a funcionar como coordenador e supervisor das regras do comércio 

internacional até o fim da Rodada Uruguai e a criação da atual Organização Mundial do 

Comércio.  

 

O sistema de regras do comércio internacional, como é hoje concebido, foi estabelecido ao 

longo de oito rodadas de negociações multilaterais. Vale dizer que as rodadas negociais 

aconteciam para rever os acordos estabelecidos e lançar bases para novos acordos que 

almejavam ao aumento da liberalização do comércio mundial. 

                                                 
6
 Acordo Geral de Tarifas e Comércio. 
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As seis primeiras rodadas visaram basicamente à diminuição dos direitos aduaneiros, por 

meio de concessões tarifárias recíprocas. As duas últimas rodadas foram mais amplas, mas 

também incluíram reduções tarifárias. O sucesso dessas rodadas pode ser atestado quando se 

tem em conta que, em 1947, a média das tarifas aplicadas para bens era de 40% e, que, em 

1994, com a Rodada Uruguai, essa média caiu para 5%. 

 

A sétima rodada, chamada Rodada Tóquio, negociou, além da redução de tarifas, uma série de 

acordos para reduzir a incidência de barreiras ditas não tarifárias e que passaram a ser 

adotadas por vários países como forma de proteção à produção nacional. Esta Rodada, além 

de esclarecer regras anteriormente estabelecidas, introduziu novas regras ao comércio entre as 

nações. Entretanto, um dos problemas da Rodada Tóquio era de que os acordos negociados só 

valiam para as partes que os assinavam.  

Os acordos da Rodada Tóquio foram nove: Barreiras Técnicas, Subsídios, Antidumping, 

Valoração Aduaneira, Licenças de Importação, Compras Governamentais, Comércio de 

Aeronaves, Acordo sobre Carne Bovina e Acordo sobre Produtos Lácteos. Os dois últimos 

foram encerrados com o início das atividades da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

 

Para esta dissertação, é importante notar a criação do Acordo sobre Barreiras Técnicas, 

conhecido como Standards Code. Devemos iniciar ressaltando que o tema das barreiras 

técnicas não é novo no âmbito multilateral: desde 1969, o impacto das barreiras derivadas de 

exigências técnicas sobre o comércio internacional já vinha sendo discutido no GATT 

(General Agreement on Tariffs and Trade). Naquele ano, o Secretariado do GATT decidiu 

estabelecer um grupo de trabalho para examinar a “aplicação não razoável de exigências em 

relação a normas, embalagem, rotulagem e marcação”. O parecer daquele grupo revelou que 

os problemas na área de rotulagem decorriam, muitas vezes, de regulamentos técnicos, 

desnecessariamente, muito detalhistas. Essa constatação incentivou o Secretariado do GATT a 

elaborar um “Código Preliminar de Conduta para Prevenção de Barreiras Técnicas ao 

Comércio”. É interessante notar que, depois de mais de trinta anos, o assunto rotulagem 

continua a ser fundamental quando se trata de barreiras técnicas. 

 

Embora o tema tenha sido incluído como parte da agenda negocial da Rodada Tóquio, não se 

chegou ao consenso necessário para que se estabelecessem disciplinas sobre as barreiras 

técnicas que fossem obrigatórias para todos os países. Contudo, chegou-se a elaborar um 
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Standards Code, o Código de Normas, que se baseava no Código Preliminar já citado e que 

seria de adesão voluntária. O Brasil participou das negociações e, em 1979, deveria decidir 

sobre a conveniência de subscrever o código. 

 

O parecer favorável emitido naquela ocasião pelo Inmetro subsidiou a decisão tomada pelo 

governo brasileiro de aderir ao Código, o que foi comunicado ao Secretariado do GATT em 

28 de dezembro de 1979. É interessante mencionar que os Códigos elaborados na Rodada 

Tóquio eram de adesão voluntária pelos Estados parte do GATT e que, portanto, o fato do 

Brasil ter sido signatário original de tal código demonstra a sensibilidade que já existia à 

época com relação ao tema tratado. 

 

O Standards Code estabeleceu certos princípios que informam até hoje as relações comerciais 

entre os Estados para que seja evitada a criação de barreiras técnicas. Como exemplo, pode-se 

mencionar o princípio da transparência, segundo o qual os Estados devem dar a máxima 

publicidade aos seus procedimentos para elaboração e adoção de regulamentos técnicos e 

procedimentos de avaliação da conformidade, possibilitando a manifestação de qualquer 

interessado no processo regulatório. 

 

O GATT, além de foro de negociações, também passou a arbitrar as disputas entre os seus 

signatários no que tange às regras de comércio estabelecidas em seu bojo. Casos de conflitos 

eram levados a painéis criados pelo próprio GATT, que podiam autorizar medidas de 

retaliação. Mas, um dos problemas do antigo GATT era que as partes que perdiam o painel 

podiam bloquear a sua adoção, uma vez que a prática era adotar decisões por consenso. 

Porém, apesar de não ter força de tribunal, o GATT exercia forte pressão política para que as 

partes do acordo cumprissem as regras preestabelecidas. Tal situação só foi alterada pela 

OMC. 

 

A oitava rodada, a Rodada Uruguai, foi a mais ambiciosa e complexa das negociações 

estabelecidas no GATT. Foi iniciada em 1986, na cidade de Punta del Leste, Uruguai, e 

terminou formalmente em 1993, sendo assinada em abril de 1994 pelas partes, na cidade de 

Marraqueche. O objetivo da Rodada, além da diminuição de tarifas, foi o de integrar às regras 

do GATT setores antes excluídos, como agricultura e têxteis, além de introduzir tais regras a 

novos setores como serviços, medidas de investimentos e propriedade intelectual. Essas áreas 

costumavam ser comerciadas com regras especiais para cada país, preservando assim o 
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protecionismo ao comércio. Cerca de cem países participaram da Rodada Uruguai, o que 

demonstra o interesse dos diversos países em negociações sobre o sistema multilateral de 

comércio. O Brasil, particularmente, participou ativamente desta rodada e foi parte 

contratante dos acordos de Marraqueche. Assim, em 1º de janeiro de 1995 nasceu a 

Organização Mundial do Comércio, cinqüenta anos após a Conferência de Bretton Woods. 

 

2.4.2. Do Standards Code ao Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio da OMC 

 

Como foi citado anteriormente, o Brasil aderiu ao Standards Code em 1979. O Standards 

Code entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1980. Em 1983, o governo brasileiro tomou 

decisões formais para aprimorar a implementação nacional deste código, por meio da 

Resolução Nº3/83 do CONMETRO (Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial
7
), de 14 de abril de 1983. 

 

Esta Resolução determinou que o Inmetro seria responsável por implantar e coordenar as 

atividades do Comitê de Coordenação sobre Barreiras Técnicas ao Comércio/GATT. Anos 

mais tarde, a atribuição conferida ao Inmetro seria ainda ratificada por outras duas Resoluções 

CONMETRO: a Nº4, de 10 de maio de 1988, e a Nº11, de 24 de agosto de 1992. 

A Resolução Nº3/83 estabeleceu que o Inmetro implantaria e coordenaria as atividades do 

Comitê que teria por atribuições: 

 coordenar e acompanhar a execução dos Trabalhos sobre Barreiras Técnicas ao Comércio; 

 analisar, avaliar, compatibilizar projetos de normas, regulamentos técnicos, sistemas de 

certificação com vistas a evitar as barreiras técnicas a produtos brasileiros no comércio 

internacional; 

 manifestar-se sobre a execução do Acordo em geral e em particular ao artigo 12 no que se 

refere ao tratamento diferenciado aos países em desenvolvimento; 

 fornecer aos representantes brasileiros junto às reuniões do Comitê sobre Barreiras 

Técnicas do Comércio do GATT, em Genebra, material técnico destinado à elaboração 

pelo Ministério das Relações Exteriores das competentes instruções com vistas à 

promoção e defesa dos interesses nacionais. 

 

                                                 
7
  O Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial é um colegiado interministerial que 

exerce a função de órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e 

que tem o Inmetro como sua secretaria executiva. 
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Diante destas novas atribuições e percebendo ser necessário aprofundar o conhecimento da 

instituição sobre os procedimentos necessários para que o Brasil cumprisse integralmente as 

obrigações assumidas, o Inmetro participou, em 1983, de treinamento para capacitação 

técnica na Divisão de Barreiras Técnicas ao Comércio do GATT, realizado em Genebra. 

Nesta ocasião, aprofundou-se o conhecimento da instituição sobre os procedimentos a serem 

seguidos para a implementação do Código de acordo com as regras determinadas pelo 

Secretariado do GATT. 

 

O Comitê de Coordenação sobre Barreiras Técnicas ao Comércio/GATT iniciou seus 

trabalhos em 1983. Nesta fase inicial, o principal objetivo do Comitê foi difundir informações 

sobre o tema entre as instituições brasileiras. Como coordenador do Comitê, o Inmetro criou 

um “núcleo de divulgação” do Standards Code que promoveu várias palestras em entidades 

envolvidas com o assunto. Estas iniciativas foram reforçadas pela realização pelo Inmetro, 

com apoio do Ministério das Relações Exteriores, de um grande seminário que contou com a 

participação de peritos do Secretariado do GATT, dos Estados Unidos, e do Japão. 

 

Em 1985, o tratamento do assunto barreiras técnicas no Brasil foi aprimorado com a 

Resolução CONMETRO Nº3, de 5 de março. Por meio desta resolução foi aprovada a criação 

da Rede de Documentação e Informação sobre Barreiras Técnicas, que havia sido decidida em 

5 de outubro de 1984, no âmbito do Comitê de Barreiras Técnicas. Esta decisão estabeleceu 

que o Inmetro, como coordenador da rede, teria como função atender aos pedidos 

provenientes de outros países signatários do Standards Code, assim como solicitar a estes 

informações relacionadas ao escopo do Código. 

 

O início da Rodada Uruguai do GATT, em 1986, introduziu um novo tipo de atividade na 

agenda do Comitê de Coordenação sobre Barreiras Técnicas ao Comércio/GATT. O Comitê 

passou a fornecer apoio técnico aos representantes do Ministério das Relações Exteriores 

(MRE) que participavam das negociações para elaboração de um novo acordo multilateral 

sobre barreiras técnicas ao comércio. 

 

Enquanto a Rodada Uruguai era negociada, o governo brasileiro tomou uma nova medida 

visando à implementação do Standards Code no Brasil: a Resolução CONMETRO Nº. 2, de 

27 de dezembro de 1991. Nesta resolução decidiu-se reformular a Rede de Documentação e 



35 

 

 

Informação sobre Barreiras Técnicas, tendo por objetivo operacionalizar os procedimentos de 

informação, de divulgação e preparo das notificações previstos no Standards Code do GATT. 

 

Na resolução de 1991 o Inmetro foi designado “Ponto de Contato”, tal como definido no 

Standards Code, estabelecendo-se que as notificações de outros países recebidas pelo MRE 

seriam enviadas ao Inmetro e que este deveria enviar àquele Ministério os eventuais 

comentários sobre as notificações recebidas. Decidiu-se, ainda, que os regulamentadores 

teriam a obrigação de identificar seus projetos que divergissem das normas internacionais 

pertinentes, devendo comunicar tal fato ao “Ponto de Contato”. Este repassaria esta 

informação ao MRE que avaliaria se o projeto deveria ser notificado e, caso devesse, 

prepararia a notificação e a enviaria ao Secretariado do GATT. 

 

A Rodada Uruguai encerrou-se em 1994 e um de seus resultados foi o Acordo sobre Barreiras 

Técnicas ao Comércio (Acordo TBT). Tal acordo veio substituir o Standards Code e, 

diferentemente deste, cuja adesão era voluntária, o novo Acordo é obrigatório para todos os 

Membros da organização.  

 

O Acordo TBT, assim como o Standards Code, também determina, no artigo 10, o 

estabelecimento de um enquiry point e, nos artigos 2 e 5, a necessidade de notificação dos 

projetos de regulamentos técnicos e de procedimentos de avaliação da conformidade. 

 

Em 1995, a OMC substituiu o GATT como foro multilateral para negociação de questões 

comerciais. O mecanismo de Solução de Controvérsias acordado na Rodada do Uruguai 

conferiu maior rigor ao cumprimento das obrigações assumidas pelos seus estados membros, 

uma vez que vislumbra a possibilidade do estado sofrer retaliações caso descumpra com suas 

obrigações. Portanto, o início dos trabalhos da OMC contribuiu para que houvesse um esforço 

maior por parte dos seus membros em assegurar o cumprimento adequado das 

responsabilidades assumidas. 

 

O governo brasileiro, preocupado em adaptar o país aos resultados da Rodada do Uruguai, 

decidiu, no dia 4 de setembro de 1995, aprovar a Resolução Nº5/95, ampliando as funções do 

Inmetro e atribuindo-lhe a responsabilidade de notificar, aos organismos internacionais, toda 

proposta de elaboração ou revisão da regulamentação técnica federal. 
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No ano seguinte, em 19 de setembro de 1996, a Resolução CONMETRO 2/96 aprovou as 

“Diretrizes para Notificação no Âmbito do Acordo de Barreiras Técnicas”. Nela foram 

estabelecidas as definições dos termos a serem utilizados, as situações passíveis de 

notificação, as fases da notificação, o regime de exceção e determinações sobre publicação e 

notificação, observando sempre as obrigações assumidas com o novo acordo. 

 

Assim, a partir destas duas resoluções, o Inmetro passou a exercer a função de “Ponto Focal 

do Acordo sobre Barreiras Técnicas da OMC”, tornando-se não só responsável pelas funções 

de enquiry point como também pela preparação das notificações sobre novas exigências 

técnicas, tal como previsto no Acordo. 

 

A experiência adquirida ao longo dos anos de atuação com o tema, a obrigação de 

acompanhar detalhadamente o Comitê de Barreiras Técnicas da OMC e o contato diário com 

os enquiry points dos demais membros da organização permitiram que o Inmetro acumulasse 

um enorme cabedal de conhecimentos sobre o assunto. Esta situação tornou-o apto para um 

novo salto qualitativo no tratamento do tema. 

 

Este salto ocorreu em 2002, quando foi lançado o “Ponto Focal de Barreiras Técnicas às 

Exportações”. Sob este novo conceito, agrupou-se o amplo espectro de atividades relacionado 

ao enfrentamento das barreiras técnicas a cargo do Inmetro. Este, hoje, não mais se limita a 

executar algumas das tarefas exigidas pelo Acordo TBT, tendo incorporado entre suas 

atividades a prestação de um importante conjunto de serviços de apoio ao exportador e ao 

governo brasileiro em suas negociações comerciais. 

 

Em síntese, ao longo do tempo, do GATT até a OMC, o Inmetro se consolidou como um 

centro fundamental para a discussão, a disseminação e, principalmente, para o enfrentamento 

e superação das barreiras técnicas que afetam as exportações brasileiras. O envolvimento do 

Inmetro com esse tema, considerado árido por muitos, corresponde assim a um entendimento 

de que a eliminação das barreiras técnicas faz parte do processo que conduzirá o Brasil à 

plena realização do seu potencial no comércio internacional. 
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2.5. GOVERNANÇA E O NOVO MULTILATERALISMO 

 

A abordagem em termos de regimes faz supor que regras existem em torno a uma dada 

questão, que elas são conhecidas e que os Estados as têm como referências. Bastante estatista, 

ela não permite considerar as situações incertas, as temporatlidades cruzadas, o emaranhado 

dos diferentes níveis de atores e de trocas que ocorre a cada momento na vida internacional. 

Ademais, ela se aplica caso a caso, domínio a domínio. Ela não permite pensar a 

mundialização na sua complexidade. Ao conceito de governança, surgido recentemente na 

disciplina das relações internacionais, reputa-se o papel de atenuar essas faltas e de completar 

o conceito de regime. 

 

Segundo Smouts (2004), a noção merece ser precisada pois três discursos se desenvolveram 

simultaneamente em torno da governança e não se acordam. 

 

Primeiro, aquele do Banco Mundial e dos credores dirige-se aos países em desenvolvimento. 

É um discurso sobre a “boa gestão”: a “boa governança” implica em um Estado de direito, 

uma boa administração, a transparência e a responsabilidade dos dirigentes políticos diante de 

seu povo. Não é esta que interessa para esta dissertação, embora seja de suma relevância ao 

desenvolvimento e um eficaz chamariz a investimentos externos.  

 

Segundo, o discurso da maioria dos estudos de relações internacionais, inclusive o do livro 

pioneiro “Governança sem Governo” (Rosenau, Czempiel, 2000). A governança designa 

então um conjunto de regulações que funciona mesmo que elas não emanem de uma 

autoridade oficial, produzidas pela proliferação das redes de um mundo mais e mais 

interdependente. Ela é bastante próxima da noção de regime, sendo mais ampla, mais global e 

recortando menos a cooperação internacional por domínios (menos issue area oriented).  

 

O terceiro estudo é aquele que inspira estudos de políticas públicas e foi conservado pela 

Commition on Global Governance, reunida sob a iniciativa do Chanceler Brandt logo depois 

da queda do muro de Berlim por refletir a maneira pela qual seria organizada a vida 

internacional no mundo do pós-Guerra Fria. Ele enuncia a definição mais interessante, porém 

a mais difícil de se operacionalizar: 
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“A soma das diferentes maneiras pelas quais os indivíduos e instituições, públicas e privadas, 

geram seus assuntos comuns. É um processo contínuo de cooperação e de acomodação entre 

interesses diversos e conflituosos. Ele inclui as instituições oficiais e os regimes dotados de 

poderes executórios assim como os arranjos informais sobre os quais os povos e as instituições 

estão de acordo ou que eles percebem ser de seu interesse” (Rosenau, Czempiel, 2000).  

 

Assim definida, a governança permite pensar a gestão dos assuntos internacionais não como 

uma concretização, um resultado, mas como um processo contínuo. Ela opõe-se à anarquia 

internacional, porém, diferentemente de regimes, ela não é jamais fixa. A governança é 

praticada por atores de todas as naturezas, pública e privada, obedecendo a racionalidades 

múltiplas. A regulação não está enquadrada por um corpo de regras preestabelecido, ela se faz 

de maneira conjunta por um jogo permanente de trocas, de conflitos, de negociações, de 

ajustamentos mútuos.  

 

Para este trabalho, a terceira maneira de se ver a governança parece mais adequada, uma vez 

que se formula como hipótese a participação plena de todos os interessados nos regulamentos 

técnicos do Mercosul, orientando as boas práticas regulatórias a um norte de responsabilidade 

social. 

 

Essas propriedades definidoras da governança mostram ao mesmo tempo as suas forças e as 

suas fraquezas. A governança tem a vantagem de ser maleável e flexível. A ação pública 

internacional resultante desse fato emana da intersubjetividade dos atores em relação. Ela 

supõe a existência de um espaço público, no sentido de Habermas, aquele no qual os 

diferentes componentes de uma sociedade exercem seu poder de expressão e de crítica e 

constroem-se pela comunicação uns com os outros. Ela concede uma grande espaço aos atores 

sociais. Ela permite descrever os modos de gestão dos assuntos de interesse mundial que 

resultam do jogo de subsistemas que ligam atores heterogêneos que não têm nem as mesmas 

capacidades nem as mesmas legitimidades.  

 

No domínio do meio ambiente, por exemplo, quer se trate da proteção da camada de ozônio 

ou do aquecimento global, a cooperação internacional provoca a intervenção de atores tão 

diversos como especialistas científicos, as ONGs de defesa do meio ambiente, as empresas 

industriais, empresas jornalísticas, as companhias de seguro, as administrações técnicas, os 

diplomatas, os responsáveis políticos dos países do norte, os dos países do sul, uns e outros, 

aliás, constituídos por correntes múltiplas e não se constituindo em entidades homogêneas.  
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A governança permite descrever estes tipos de configurações maleáveis, em permanente 

reestruturação. Ela obriga a refletir sobre as possibilidade de diálogo e de participação comum 

entre os atores plurais em torno de problemas de interesse coletivo.   

 

Uma visão aparentemente ingênua parece desprezar os fenômenos de não se faz em um vácuo 

e tudo não é sempre reinventado. As grandes linhas do que são os direitos e os deveres no 

interior da sociedade internacional são definidos principalmente pelos atores dominantes. 

Como exemplos, poderiam ser citadas a crise mexicana de 1994 ou os resultados da 

conferência de Kyoto sobre aquecimento global em 1997. Por outro lado, todos aqueles que 

fazem parte da sociedade mundial não são convidados para o jogo da governança. No domínio 

da proteção do meio ambiente, por exemplo, quer se trate da gestão durável das florestas, da 

preservação da diversidade genética ou das espécies selvagens ameaçadas de extinção, as 

populações indígenas, as comunidades locais, as organizações sociais rurais têm um papel 

determinante na implantação local das soluções negociadas em escala mundial. Ora, elas são 

pouco representadas e seus interesses são muito pouco considerados.  

 

Para os especialistas em economia política internacional, urge identificar toda vez “quem 

intervém” e “com que conseqüências” sobre o desenvolvimento econômico e social nos países 

e entre eles: as empresas, as burocracias internacionais, as ONGs, as associações 

profissionais, outros grupos com interesses internacionais? Segundo Susan Strange (1997), o 

grande desafio que se apresenta para a cooperação multilateral, hoje, é a construção de um 

consenso sobre questões político-econômicas que o sistema interestatista é doravante incapaz 

de gerir, em um contexto de assimetria crescente entre as forças dominantes e os grupos 

dependentes.  

 

Indo ainda mais além, o projeto de um “novo multilateralismo”, anunciado por Robert Cox 

(1997) e seus adversários, recusa a estrutura atual da ordem mundial e se quer 

deliberadamente crítico. Diante da mundialização e dos novos desafios planetários para cuja 

gestão faltam ao mesmo tempo instituições adequadas e critérios comuns, eles defendem uma 

mudança ontológica da cooperação mundial. Não se trata mais de tentar resolver os problemas 

buscando a melhor linha de ação possível em um sistema em que os Estados permaneceriam 

os atores dominantes, mas de construir uma teoria crítica para uma ontologia “pós-

Westiphaliana, pós-hegemônica e pós-mundial”. Até o momento, as organizações e as 
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instituições internacionais foram notavelmente úteis às forças sociais dominantes para 

difundir o capitalismo industrial facilitando os transportes, as comunicações as trocas 

científicas e protegendo a propriedade intelectual com o sistema de patentes. O 

multilateralismo foi construído “pelo alto”. Ele dá lugar apenas a um número restrito de atores 

não estatais,essencialmente as ONGs acreditadas. Doravante, o “novo multilateralismo” deve 

preocupar-se em construir uma ordem mundial que ligue todos os atores “por baixo”, 

repensando em conjunto a teoria política, o direito, a economia política e as relações 

internacionais. A finalidade é normativa: justiça, eqüidade, conhecimento e respeito do outro. 

O meio privilegiado: a representação e a consideração de todos os atores, incluindo os mais 

fracos.  

 

De maneira significativa, essa preocupação vai ao encontro dos filósofos das ciências que se 

interessam pelo novos desafios colocados pelas relações do homem com a natureza (caso da 

vaca louca, escassez da água potável, dentre outras). Uma dupla questão atravessa doravante 

todas as disciplinas das Ciências Sociais: “quem e quantos somos? Como podemos viver 

juntos?” Em um mundo que se tornou totalmente interdependente, a construção de um 

verdadeiro “espaço público”, no qual poderiam ser ouvidos todos os ativistas do planeta, 

tornou-se uma necessidade imperiosa. A noção de “partes interessadas” (stakeholders) é, 

aliás, mais e mais presente nos documentos internacionais (particularmente os textos do 

Banco Mundial). As grandes conferências especiais das Nações Unidas são um princípio de 

resposta. Que não possa existir “governança mundial” sem uma sólida articulação dos 

diversos níveis de ação política e social, local, nacional, regional e global e sem a participação 

das populações nesse diferentes níveis é uma realidade cada vez mais conhecida.  

 

A organização dos homens e a gestão de seu destino comum não são mais pensadas apenas no 

interior das fronteiras territoriais. A mundialização conduz a repensar os modos de 

representação e participação políticas. As vias de uma “democracia cosmopolita” começam a 

ser seriamente exploradas e passariam pela criação de ma segunda assembléia geral da ONU, 

na qual teriam assento os atores sociais, pela organização de referendos em escala mundial e 

muitas outras receitas originais. O caminho será longo, mas, aqui como alhures, o corte 

tradicional entre pensamento político, ciência política e relações internacionais tornou-se 

arcaico. 
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2.6. A CONDIÇÃO DA TRANSNACIONALIDADE 

 

À medida que a globalização desenvolve sua dinâmica seletiva reproduzindo ou criando 

poderosas elites e que o capitalismo transnacional mais e mais dita regras para os Estados 

Nacionais, cresce a necessidade de os cidadãos em todo mundo se localizarem em novos 

cenários e de encontrarem maneiras de contrabalançar novas tendências hegemônicas. 

Discutir a condição da transnacionalidade é levantar a possibilidade de modificar nossas 

concepções sobre cidadania para encompassar uma clara sensibilidade e responsabilidade com 

relação aos efeitos de ações políticas e econômicas em um mundo globalizado. É o 

reconhecimento de que qualquer novo movimento que se alça sobre o horizonte necessita ser 

regulado por um contrário.  

 

Deve-se ter em mente que há questões que transcendem as fronteiras de qualquer área do 

mundo. O que o reino do capitalismo transnacional e da globalização significará para 

diferentes regiões, em especial os países que têm um projeto comum com o Brasil, é objeto 

deste estudo. Mas está claro que essas forças redefinem as relações regionais internas e 

externas, em muitos aspectos. É claro também que o mundo tem atravessado fortes 

realinhamentos econômicos e políticos, exemplificados pelo fim da União Soviética, pela 

posição proeminente da China no comércio mundial, pela existência de importantes 

economias no Pacífico, pela existência de uma única superpotência: os Estados Unidos; além 

da presença de entidades como a União Européia e o Mercosul.  

 

O transnacionalismo tem fronteiras e similaridades com temáticas como globalização, sistema 

mundial e divisão internacional do trabalho. Mas a sua própria particularidade reside no fato 

de a transnacionalidade apontar para uma questão central: a relação entre territórios e os 

diferentes arranjos socioculturais e políticos que orientam as maneiras como as pessoas 

representam pertencimento a unidades socioculturais, políticas e econômicas. Isso é o que 

doravante será denominado modos de representar pertencimento a unidades socioculturais e 

político-econômicas. Esses modos são centrais na definição de alianças em múltiplos 

contextos de cooperação e conflito. São precisamente as formas pelas quais nos integramos a 

esses guarda-chuvas simbólicos, que estão mudando rapidamente com a globalização.  

 

O transnacionalismo coloca em perigo a lógica e a eficácia de modos preexistentes de 

representar pertencimento sociocultural e político. Apesar de podermos falar claramente de 
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transnacionalismo como fenômeno econômico, político e ideológico, a transnacionalidade 

como tal, isto é, a consciência de fazer parte de um corpo político global, mantém, em muitos 

sentidos, características potenciais e virtuais. Essa é a razão por que se prefere neste trabalho 

consider a condição da transnacionalidade do que a sua existência de fato.  

 

O alcance global do capitalismo atual é auto-evidente. O Banco Mundial, após a admissão de 

antigos países da União Soviética, pode afirmar ter “um quadro de membros quase universal”. 

Historicamente, muito da eficácia da expansão capitalista se baseou em formas de produção, 

verdadeiras cabeças-de-ponte responsáveis durante tempos coloniais e imperiais pelo domínio 

de novos territórios e populações, tanto quanto pelo estabelecimento de diversos fluxos de 

pessoas, capital, mercadorias e informações. Plantations, minas, grandes projetos e zonas de 

processamento para exportação são alguns exemplos de poderosos empreendimentos que 

transformaram localidade em fragmentos do sistema mundial, aumentando dramaticamente as 

interconexões entre diferentes áreas. Fronteiras econômicas em expansão, sobretudo as 

vinculadas à agricultura e à pecuária, igualmente tiveram um importante papel na 

incorporação de novos territórios e populações.  

 

O capital sempre desrespeitou fronteiras políticas e se expandiu por meio de movimentos de 

centralização e descentralização (Marx, 1977). Não são novas as redes supranacionais de 

intituições financeiras. Ondas de colonialismo e imperialismo criaram as condições 

internacionais – como os estabelecimentos de elites econômicas e administrativas que 

compartilham objetivos, ideologias, planos estratégicos, cenários institucionais, esquemas 

operacionais – que precederam o advento do capitalismo transnacional. Condições políticas 

cambiantes requereram diferentes teorias e ideologias em diversos momentos. Marx, por 

exemplo, entendeu o poder transformativo globalizante que o capital tinha na criação de 

mundo radicalmente novo. Para ele, o proletariado seria a força contra-hegemônica global a se 

defrontar com os capitalistas. A implicação política óbvia era um apelo para eu os 

trabalhadores do mundo se unissem. Hoje, após o fim do “socialismo realmente existente”, 

podemos entender essa afirmação como um chamamento para a cidadania global. Já que “no 

domínio internacional, onde os Estados são fracos e os mercados dominantes, a sociedade 

civil pode oferecer uma identidade alternativa a pessoas que, de outro modo, seriam apenas 

clientes, consumidores ou espectadores passivos de tendências globais contra as quais nada 

podem fazer” (Barber, 1996). 
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É preciso distinguir o capitalismo transnacional do capitalismo multinacional. O primeiro 

envolve uma lógica diferente de estruturação de agentes econômicos e políticos, levando à 

emergência de uma nova hegemonia. O capitalismo multinacional supõe a associação de 

capitais com diferentes origens nacionais no mesmo empreendimento. Neste caso, ainda é 

possível identificar, em maior ou menor grau, a composição do capital e sua responsabilidade 

política em termos de nacionalidade. O capitalismo multinacional é o terreno sobre o qual 

cresce o capitalismo transnacional (Miyoshi, 1996). Neste último, é impossível traçar as 

origens do capital, dada a volatilidade e a flexibilidade do capital financeiro e industrial sob 

regimes de acumulação flexível (Harvey, 1989). As corporações transnacionais (CTN) 

embaralham a lógica das relações entre os diferentes níveis de integração promovendo a 

existência de redes globais com novos sentidos de pertencimento e lealdade. A relação entre 

territorialidade e responsabilidade política encontra-se, agora, passível de ser ocultada sem um 

plano preestabelecido ou sem necessariamente recorrer à violência. O capital está 

completamente desterriteritorializado em seu fluxo planetário e fragmentação global.  

 

Sklair (1996), acertadamente, considera a corporação transnacional como o principal locus de 

práticas econômicas transnacionais. Miyoshi (1996) enfatiza a segmentação étnica dos 

mercados de trabalho das CTNs, afirmando que o multiculturalismo dessas corporações é uma 

forma de quebrar ainda mais os elos entre empregados e respectivas lealdades nacionais. É 

importante assim reter que o embaralhamento dos diferentes níveis de integração promovido 

pelas CTNs tem conseqüências que vão além das políticas econômicas, impactando, por 

exemplo, processos de formação identitária.  

 

As corporações transnacionais operam em um ambiente co-habitado por outras agências 

interessadas em supranacionalismo e que têm funções importantes na economia polítca do 

presente. Entre elas estão novas (e não tão novas) entidade com diferentes graus de 

institucionalização e poder. Incluem o G-8, o Clube de Paris, bancos regionais e multilaterais 

(Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, dentre outros), agências e 

organizações multilaterais (Organização das Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, 

Organização Mundial do Comércio, dentre outras), blocos econômicos e políticos como a 

União Européia, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) e o Mercosul. 

As lutas e os dramas políticos dessas entidades desenrolam-se em diferentes loci, como, por 

exemplo, suas sedes mundiais, parlamentos nacionais, conferências internacionais/globais e 

por meio da mídia.  
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O capitalismo transnacional é altamente relacionado ao desenvolvimento da indústria flexível 

pós-fordista. Existem duas características do capitalismo pós-fordista que devem ser 

sobressaltadas neste trabalho. Primeiro, a integração dos maiores mercados financeiros do 

mundo em uma corrida planetária por lucros. Essa é uma das principais forças subjacentes à 

dificuldade de atribuir rótulos nacionais a transações econômicas transnacionais. Segundo, a 

fragmentação de um mesmo processo produtivo por diferentes áreas do mundo. Essa 

disseminação maximiza o uso que os empresários capitalistas podem fazer da força de 

trabalho e dos recursos naturais baratos em escala planetária, ao mesmo tempo que dificulta 

enormemente a articulação de trabalhadores, normalmente, representados por entidades 

operando nos quadros do Estado-nação. Ambas as tendências alimentam-se do que Castells 

chama a revolução da tecnologia da informação, “ uma acontecimento histórico tão 

importante quanto a Revolução Industrial do século XVIII, introduzindo um padrão de 

descontinuidade na base material da economia, sociedade e cultura (Castells, 1996). Estados e 

comunidades tecno-científicas tiveram um papel fundamental ao desatar o novo “modo 

informacional de desenvolvimento”, um contexto no qual a passagem do industrialismo para o 

informacional global e a sociedade da informação prosperam. Para Castells (1996), “o termo 

informacional indica o atributo de uma organização social específica na qual a geração, o 

processamento e a transmissão de informação tornaram-se as fontes fundamentais de 

produtividade e poder”.  

 

2.7. O MERCOSUL  

 

2.7. 1. Os acordos regionais e a OMC 

 

2.7.1.1. Os acordos regionais e o GATT 

 

O GATT, desde a sua criação, permitiu a formação de zonas preferenciais de comércio, como 

uma exceção ao artigo I – sobre o tratamento de nação mais favorecida (Most Favoured 

Nation Clause), ou seja, de não discriminação entre nações. O artigo XXIV do GATT 

estabeleceu as regras para a formação de acordos preferenciais de comércio, incluindo áreas 

de livre comércio, uniões aduaneiras e os acordos de transição para formação destas zonas. 
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Segundo Thorstensen (2001), há diferentes gradações destes acordos de livre comércio. Na 

área de livre comércio, as barreiras tarifárias e não-tarifárias entre as partes do acordo são 

desmanteladas, mas cada parte continua mantendo sua própria política de comércio exterior, 

aí incluída sua lista tarifária contra terceiros países, e suas regulamentações sobre todos os 

outros instrumentos de comércio exterior. Na união aduaneira, as barreiras tarifárias e não-

tarifárias entre as parte são também desmanteladas, mas uma tarifa externa comum é 

implantada com relação a terceiros países, o que obriga as partes a adotarem uma política de 

comércio externo coordenada, inclusive com a harmonização de regras e instrumentos de 

comércio.  

 

Desde então houve o surgimento de várias formas de acordos preferenciais de comércio, 

principalmente após a formação das Comunidades Européias em 1957. 

 

A regra básica para cada acordo era de notificar sua formação ao GATT que, após um exame 

do acordo, deveria concluir concluir sobre a sua compatibilidade com as regras do artigo 

XXIV, fazendo as recomendações com os ajustes necessários. O exame de cada acordo 

notificado ao antigo GATT era feito por um grupo de trabalho especialmente criado para tal 

função e com um mandato específico. Com o aumento do número de acordos preferenciais 

criados, o trabalho destes grupos passou a exigir maior coordenação. 

 

Antes da criação do Comitê sobre Acordos Regionais, todo o processo de exame dos diversos 

acordos comerciais notificados estava em crise. Tal crise foi gerada porque os cerca de 20 

grupos de trabalho criados para examiná-los não tinham um critério único para orientá-los, 

nem respostas a questões extremamente sensíveis, conhecidas como questões sistêmicas, que 

não estavam definidas no corpo de legislação do GATT, e que os próprios grupos de trabalho 

também não conseguiam definir. Por essas razões, a grande maioria dos acordos era 

examinada sem que pudesse concluir da sua compatibilidade ou não às regras do GATT. O 

exemplo mais marcante desse problema foi a impossibilidade de se concluir os trabalhos 

sobre a criação da Comunidade Européia (CE), dão o impacto político que tais conclusões 

poderiam ter na própria CE e no sistema do GATT. 

 

A criação do Comitê sobre Acordos Regionais de Comércio vem de encontro à necessidade 

de se acelerar os trabalhos de exame dos acordos notificados, de se traçar diretrizes comuns a 
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esse trabalho, também de se tentar avançar no entendimento das chamadas questões 

sistêmicas.  

 

2.7.1.2. As regras do GATT e do GATS para os acordos regionais 

 

Para melhor avaliar as implicações dos acordos regionais, é importante analisar os principais 

pontos do artigo XXIV do GATT e do Entendimento
8
 sobre a interpretação do artigo XXIV, 

bem como do artigo V do GATS (General Agreement on Trade in Services).  

 

2.7.1.2.1. O artigo XXIV do GATT 

 

Segundo o artigo XXIV, as partes contratantes do GATT reconhecem a vantagem de uma 

maior liberdade de comércio pelo desenvolvimento de uma maior integração entre as 

economias dos países por meio de acordos voluntários entre as partes. As partes contratantes 

também reconhecem que o objetivo de uniões aduaneiras e áreas de livre comércio deve ser o 

de facilitar o comércio entre as partes do acordo e não levantar barreiras ao comércio de 

outras partes contratantes (artigo XXIV.4). 

 

A formação de uma associação econômica entre países deve respeitar as seguintes condições: 

 

 Com relação à união aduaneira, os direitos e outros regulamentos sobre comércio 

impostos depois da criação da união, com relação ao comércio com as partes terceiras, 

não devem ser maiores ou mais restritivos, no total, do que a incidência geral dos 

direitos e regulamentos de comércio aplicável nos territórios das partes antes da 

formação da união; 

 Com relação às áreas de livre comércio, os direitos e outros regulamentos de 

comércio, mantidos por cada parte do acordo e aplicáveis depois da criação da área de 

livre comércio, com relação ao comércio com partes terceiras, não devem ser maiores 

ou mais restritivos do que os direitos e regulamentos de comércio correspondentes em 

vigor nas partes antes da formação da área de livre comércio; 

                                                 
8
 Há no conjunto de documentos assinados ao fim da Rodada |Uruguai e conseqüente criação da OMC um 

chamado de Understanding (Entendimento, em português). Para os efeitos deste trabalho, usar-se-á a grafia 

portuguesa. 
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 O acordo de transição para a formação da união aduaneira ou área de livre comércio 

deve incluir um plano e um programa de formação dentro de uma duração de tempo 

razoável. 

 

No caso de uma união aduaneira, se uma parte propõe um aumento de alguma tarifa, de forma 

incompatível com suas obrigações registradas na sua lista de concessões (aumento de tarifa 

acima dos níveis consolidados pelo artigo II), tal parte deve entrar em negociação com as 

partes diretamente afetadas. Ao oferecer ajustes compensatórios, deve-se observar as 

compensações já realizadas pelas reduções fornecidas por outras partes da união (artigo 

XXIV.6). 

 

As partes contratantes que decidirem criar uma união aduaneira ou área de livre comércio 

devem prontamente notificar o GATT, fornecendo todas as informações relevantes. Também 

devem ser notificadas todas as alterações introduzidas nos acordos iniciais (artigo XXIV.7). 

 

Uma união aduaneira tem de ser entendida como a substituição de dois ou mais territórios 

aduaneiros por um único território aduaneiro. Esta substituição ocorre de forma que os 

direitos e outros regulamentos restritivos ao comércio sejam eliminados com relação a uma 

parcela substancial de todo o comércio (substantially all the trade) entre as partes da união, 

ou pelo menos em relação aos produtos originários nas partes dessa união. Parcela substancial 

de direitos e outros regulamentos ao comércio aplicados por cada parte da união ao comércio 

com as partes terceiras também deve ser a mesma (artigo XXIV.8.a). 

 

Uma área de livre comércio deve ser entendida como um grupo de dois ou mais territórios 

aduaneiros, de forma que os direitos e outros regulamentos restritivos ao comércio sejam 

eliminados com relação a uma parcela substancial de todo os comércio entre as partes da área 

para produtos originados nessas partes (artigo XXIV.8.b). 

 

O Entendimento sobre a interpretação do artigo XXIV, negociado durante a Rodada Uruguai, 

explicitou os seguintes pontos: 

 

 No caso de uma união aduaneira, a avaliação da incidência geral dos direitos e outros 

regulamentos sobre o comércio aplicável antes da formação da união deve se basear 

no exame global da média ponderada das tarifas e taxas alfandegárias aplicadas. O 
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exame se fundamentará nas estatísticas de importação, durante um período precedente 

representativo (três anos), com valores e quantidades por linha tarifária, desagregados 

segundo a origem por membro da OMC. O Secretariado da OMC será o responsável 

pelo cálculo; 

 O prazo razoável de tempo referente à formação, tanto da união aduaneira quanto da 

área de livre comércio, só deve exceder dez anos em casos excepcionais.  

 

2.7.1.2.2. O artigo V do GATS 

 

Quanto a serviços, o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços, negociado na Rodada 

Uruguai, também prevê regras para a integração econômica (artigo V), através de exceção à 

cláusula de Nação Mais favorecidas, de não-discriminação entre as nações (artigo II). 

 

O Acordo de Serviços não impede a formação de acordos regionais de liberalização na área de 

serviços, desde que: inclua uma cobertura setorial substancial, em número de setores, volume 

de comércio afetado e modos de fornecimento; garanta a ausência ou a eliminação substancial 

de toda a discriminação entre as partes, através da eliminação das medidas discriminatórias, 

no momento de entrada em vigor do acordo ou sem base de um período de tempo razoável 

(artigo V.1). 

 

Qualquer acordo regional deve visar modos de facilitar o comércio entre as partes e não deve 

aumentar o nível geral de barreiras ao comércio de serviços com relação aos membros fora do 

acordo, comparado com o nível aplicado antes do acordo (artigo V.4). 

 

2.7.1.3. O Comitê sobre Acordos Regionais de Comércio 

 

No final de 1995, por inciativa do Canadá, o Conselho Geral iniciou consultas com o objetivo 

de criar um comitê dedicado ao tema de acordos regionais, para examinar os acordos 

notificados, estabelecer regras de como tal exame deveria ser realizado. Os acordos estavam 

sendo notificados, na sua maioria, sob o artigo XXIV do GATT, mas já havia alguns sob o 

artigo V do GATS, em decorrência do aprofundamento da integração econômica da 

Comunidade Européia.  
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O acordo que cria o Mercosul, por envolver países em desenvolvimento, foi notificado sob a 

Cláusula de Habilitação
9
 (Enabling Clause) e seu grupo de trabalho foi estabelecido pelo 

Comitê sobre Comércio e Desenvolvimento. No entanto, dada a sua importância, o acordo 

também está sendo examinado à luz do artigo XXIV do GATT, o que implica em um número 

maior de obrigações e um exame mais rigoroso.  

 

O Comitê sobre Acordos Regionais de Comércio foi criado por Decisão do Conselho Geral 

em 6 de fevereiro de 1996. Os seus termos de referência são os seguintes: 

 

 Realizar o exame da compatibilidade dos acordos às regras da OMC conforme as 

regras de procedimento e termos de referência adotados pelo Conselho  para o 

Comércio de Bens (artigo XXIV do GATT), Conselho para o Comércio de Serviços 

(artigo V do GATS) ou o Comitê sobre Comércio e Desenvolvimento, segundo cada 

caso, e apresentar seu relatório para o órgão pertinente para ação apropriada; 

 Considerar como devem ser elaborados os relatórios requeridos sobre a operação de 

tais acordos e apresentar as recomendações apropriadas para o órgão pertinente; 

 Desenvolver, quando necessário, os procedimentos para facilitar e aperfeiçoar o 

processo de exame; 

 Considerar as implicações sistêmicas de tais acordos e iniciativas regionais para o 

quadro do comércio internacional e as relações entre eles, e fazer recomendações 

apropriadas para o Conselho Geral. Em outros termos, discutir questões conceituais 

que estão surgindo na aplicação do artigo XXIV e no seu Entendimento, e tentar 

chegar a um consenso quanto à sua interpretação; 

 Realizar qualquer função adicional designada pelo Conselho Geral e fazer relatórios 

anuais de suas atividades para o Conselho Geral.  

 

Os trabalhos do Comitê vêm se desenvolvendo e um dos temas mais polêmicos do Comitê 

tem sido a avaliação do que siginifica o termo “parte substancial do comércio”, que deve estar 

incluída pelas partes de um acordo. Também se discute o significado “de outras regras de 

comércio”. Além de tarifas, que devem ser desmanteladas entre as partes de um acordo, para 

que ele possa ser considerado como compatível com as regras da OMC.  

 

                                                 
9
 Differential and more favourable treatment reciprocity and fuller participation of developing countries – 
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Não foi decidido ainda se um critério objetivo deve ser adotado para o conceito “parte 

substancial do comércio”. Também não foi decidido como se avaliar o impacto do conceito 

“outras regras de comércio”, que não tarifárias, no funcionamento desses acordos, tais como 

regras de origem, e direitos anti-dumping e compensatórios ou salvaguardas. 

 

2.7.1.3.1. Questões sistêmicas 

 

Uma das discussões mais importantes desenvolvidas pelo Comitê diz respeito às implicações 

das questões sistêmicas dos acordos regionais para o comércio internacional. Tais questões 

foram surgindo ao longo dos anos, como resultado dos exames sobre os acordos preferenciais 

e incluem pontos que não estão definidos no artigo XXIV, que são de difícil conceituação por 

envolverem interesses conflitantes. Abaixo, enumeram-se algumas questões interessantes 

sobre este tema: 

 

 Artigo XXIV – 4 – o artigo estabelece que a finalidade de um acordo regional deva ser 

de facilitar o comércio entre as partes e não aumentar as barreiras ao comércio com as 

partes terceiras. A questão que se coloca é se o cumprimento às regras tarifárias é 

suficiente para atender ao artigo, ou regras não-tarifárias devem também ser 

consideradas. Algumas regras mencionadas como passíveis de criar barreiras para as 

partes terceiras seriam: regras de origem setoriais, aumento das tarifas aplicadas por 

alguma parte ao entrar no acordo, e novas regras para a valoração aduaneira; 

 Avaliação da incidência geral de direitos aduaneiros e outras regras, antes e depois da 

formação de uma união aduaneira – o Entendimento sobre o artigo XXIV estabelece 

que o cálculo deve computar médias podenradas das taxas tarifárias e menciona uma 

estimativa global (overall assessment). Algumas questões que se colocam são: se a 

avaliação deve ser feita de forma total, ou por setores, ou ainda país a país, uma vez 

que as exportações de terceiras partes podem estar concentradas em alguns poucos 

setores ou país; se o cálculo dos direitos coletados deve ser feito com base nas tarifas 

consolidadas, ou nas tarifas aplicadas; se o cálculo deve considerar a média aritmética 

ou ponderada entre as partes do acordo; e, se o cálculo deve incluir uma medida de 

tarifa equivalente para as restrições quantitativas; 

                                                                                                                                                         
Decision of 28 November 1979. 
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 Artigo XXIV-5 e o Entendimento – o artigo e o Entendimento mencionam regras 

tarifárias diferentes para uniões aduaneiras e zonas de livre comércio. A regra é de que 

as uniões e zonas não aumentem as restrições de suas barreiras comerciais em 

decorrência da formação do acordo. A questão é que o artigo determina a comparação 

de direitos e outros regulamentos impostos por uma união e aqueles aplicados por cada 

um de seus membros antes da formação do acordo. No caso das zonas de livre 

comércio, o artigo determina a comparação entre direitos e regulamentos mantidos 

pela zona e as existentes em cada uma das partes antes do acordo. Temos assim dois 

pares de regras: as impostas e as aplicáveis; as mantidas e as existentes. O ponto em 

discussão é como definir como definir cada conceito. O Entendimento só menciona o 

caso das uniões aduaneiras, afirmando que as tarifas utilizadas devem ser as aplicadas, 

mas não menciona as zonas de livre comércio; 

 Aplicação de medidas de salvaguardas ou medidas anti-dumping entre os membros de 

um acordo regional. A questão que se coloca é se uma vez estabelecido o acordo, as 

partes podem usar medidas de salvaguardas ou anti-dumping entre si, ou se esta 

prática estaria violando o requisito de eliminação de direitos e outros regulamentos de 

restrição ao comércio. Além dessa questão, existe outra, relacionada à imposição de 

direitos anti-dumping ou de salvaguarda por apenas um membro do acordo contra um 

terceiro país, e se esse direito deve ser também assumido pelos demais membros de 

acordo contra terceiros países; 

 Significado do termo parte substancial de todo o comércio (substantially all the trade) 

do artigo XXIV-8. A regra é que o acordo, para ser compatível com o artigo XXIV, 

deve incluir parte substancial do comércio. Dois conceitos são levantados. Um é de 

que os acordos deveriam liberalizar uma porcentagem fixa do volume de comércio 

entre as partes, e a discussão estaria em torno da definição de algumas percentagens, 

por exemplo, algo entre 80% ou 100%. O outro conceito envolve uma avaliação 

qualitativa, onde o acordo deve incluir uma grande parcela do comércio entre as 

partes, avaliada de forma qualitativa, e dentro de uma tendência de liberalização, mas 

não o estabelecimento de um patamar mínimo. O grande defensor de uma abordagem 

qualitativa é a Comunidade Européia que, de forma consistente, tem excluído o setor 

agrícola de seus acordos regionais com países fora da CE, para evitar as interferências 

com a Política Agrícola Comum (PAC). A questão que se eleva é se algum acordo que 

não contemple o comércio agrícola poderá ser dito envolvendo o substancial do 

comércio; 
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 Artigo XXIV-8 e outros dispositivos da OMC – o artigo requer que dentro de uma 

união aduaneira, substancialmente os mesmos direitos e outros regulamentos sobre o 

comércio devem ser aplicados por cada um dos membros da união ao comércio de 

membros não incluídos na união. Uma questão levantada diz respeito a qual 

metodologia deve ser usada para se agregar ou modificar os compromissos sobre 

subsídios agrícolas do Acordo sobre Agricultura, negociados por cada uma das partes 

antes de se formar um acordo regional. Outra questão é sobre como aplicar uma 

medida anti-dumping ou de salvaguarda existente antes do acordo para um novo 

membro que entre no bloco. O ponto é se a aplicação deve ser automática. Ou uma 

nova investigação de dano deve ser elaborada; 

 Sobreposição de sistemas de solução de controvérsias ente as partes de um acordo. A 

questão trata da existência de diferentes mecanismos de solução de conflitos dentro 

dos acordos, o que poderá levar à formação de jurisprudência conflitante entre o 

acordo e o sistema da OMC; 

 Na área de serviços, as dificuldade de avaliação dos acordos regionais não são 

menores, notadamente nas tarefas de se examinar os temas de cobertura substancial 

em termos de número de setores, da eliminação substancial de todas as 

discriminiações para as partes do acordo e, também, no exame do nível global de 

barrieras ao comércio para as partes não membros antes e depois do acordo. Tais 

dificuldades são acentuadas pela escassez de dados sobre o comércio de serviços e 

pela pouca experiência em se lidar com o próprio Acordo de Serviços, embora as 

disposições desse acordo sejam consideradas menos exigentes do que as existentes no 

artigo XXIV para bens.  

 

 

2.7.3. Mercosul – Breve Histórico 

 

Historicamente, há diversas perspectivas para formação de uma união pan-americana, desde a 

formulação de Simon Bolívar, à doutrina Monroe norte-americana.  

 

Ao longo do século XIX, após as independências, houve muitas tentativas de agregar os 

países do Cone Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Unidos por 

projetos insipientes de cooperação político-econômica, estes países se viam sempre separados 
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em guerras por território, fomentadas por projetos dos setores agrários locais que ansiavam 

por expandir propriedades e influências.  

 

O exemplo que melhor ilustra estas contendas locais foi a Guerra da Tríplice Aliança (1864-

1870) que devastou as economias da região, sepultando o projeto territorial da Grande 

Argentina sonhada por Buenos Aires; colapsando o Império brasileiro, envolvido em enormes 

dívidas de guerra e em demandas militares, econômicas e sociais; e, mais tragicamente, 

trazendo o Paraguai a uma situação de penúria e insolvência. 

 

O século XX assistiu ao desenvolvimento econômico dos países da região, impulsionados 

pela agro-exportação e, no pós-guerra, um amplo projeto de desenvolvimento industrial por 

substituição das importações. Vale ressaltar que os países do Cone Sul sempre estiveram 

ligados aos interesses das grandes potências estrangeiras, tendo seu lugar bem marcado na 

divisão internacional de trabalho do capitalismo, representando a periferia imediata da core 

área do hemisfério setentrional. 

 

Com efeito, apesar da crescente interdependência entre os Estados, o quadro de crise que 

marcou a economia mundial do início dos anos 70 – com a ruptura do padrão monetário 

consagrado no regime de Bretton Woods e a crise do petróleo. Em seguida, à primeira metade 

da década de 1980 – a perpetuação da crise afetou negativamente os movimentos de 

integração surgidos na Europa, na América Latina e em outras áreas do mundo periférico. 

 

No âmbito da CE observou-se, naquele período, um quadro de estagnação cujo sintoma 

evidente foi o fracasso dos intentos de aprofundar o processo de integração. Principalmente, a 

partir de 1973, após a adesão da Inglaterra, Irlanda e Dinamarca, originando o termo 

“europessimismo” para expressar o sentimento reinante na Europa ocidental ante as clivagens 

e os impasses que marcavam o processo de integração no âmbito da CE. 

 

Segundo Vaz (2002), na América Latina, a Associação Latino-americana de Livre Comércio 

(ALALC), posteriormente transformada em Associação Latino-americana de Integração 

(ALADI), o Mercado Comum Centro Americano e o Pacto Andino, principais iniciativas de 

integração regional no continente, também se encontravam inoperantes no mesmo período, 

apesar do crescimento do comércio intra-regional então observado. Cumpre lembrar que, na 

segunda metade dos anos 70, o comércio entre os países da ALADI cresceu a taxas superiores 
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às do comércio internacional, mas cerca de dois terços dele não eram alcançados pelos 

instrumentos da associação, o que explicita sua inoperância. Além disso, as políticas 

econômicas de cunho recessivo e as medidas protecionistas, com as quais os países 

industrializados responderam à crise do petróleo e à instabilidade financeira, dificultavam a 

coordenação de esforços necessária ao avanço da integração econômica. 

 

Esse quadro perdurou praticamente até meados da década de 1980, a partir de quando o 

fenômeno da integração, em suas vertentes empírica e teórica, voltou a despertar grande 

interesse das comunidades política e acadêmica. Isso ocorreu pelo fato de o regionalismo 

econômico ter-se constituído em elemento fundamental das estratégias política e econômica 

das grandes potências. Inclusive dos Estados Unidos que, ao redefinirem as bases de sua 

hegemonia, abandonaram sua posição tradicional de não participar de esquemas preferenciais 

de alcance regional e de conferir privilégio exclusivo aos instrumentos multilaterais para 

promover a liberalização do comércio internacional, convertendo-se em propositores e 

protagonistas de uma série de acordos e iniciativas de liberalização comercial em bases 

regionais. Entre eles estão, por exemplo, os acordos bilaterais de livre comércio firmados com 

o Canadá e Israel; o forte apoio à criação do Conselho Econômico da Ásia-Pacífico (APEC) 

em 1989; a Iniciativa para as Américas (IPA) de junho de 1990; o Acordo de Livre Comércio 

da América do Norte (NAFTA); o patrocínio da idéia de uma Área de Livre Comércio das 

Américas (ALCA) em 1994 e a conversação em torno de um acordo inter-regional Nafta-

União Européia iniciadas em 1996.  

 

As iniciativas norte-americanas, a retomada do processo de integração no marco da CE a 

partir do Ato Único de 1987, a emergência de um conjunto de economias no sudeste asiático 

articuladas sob a liderança da economia japonesa, os impasses observados nas negociações da 

Rodada Uruguai no âmbito do GATT e o fim da bipolaridade concorreram para, no início dos 

anos 90, consagrar a visão de que a ordem econômica internacional estaria articulada em 

torno da dinâmica interna e da integração competitiva entre três grandes blocos econômicos.   

 

A percepção de um ordenamento econômico mundial calcado em movimentos regionais 

passou também a condicionar as estratégias de inserção internacional dos países em 

desenvolvimento, levando à retomada de esquemas de integração já existentes ou ao 

surgimento de novas iniciativas. Em particular, na América Latina, com as tentativas de 

revigorar o Mercado Comum Centro Americano e a Comunidade Andina e com a criação do 
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Mercado Comum do Sul (Mercosul). Tais iniciativas atendiam ao propósito de estimular a 

atração de investimentos necessários à modernização econômica, elevar os níveis de 

competitividade no plano externo e articular as economias da região com os centros 

dinâmicos da economia mundial, o que esteve na origem do conceito de “regionalismo 

aberto” propugnado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal, 

1994). 

 

O Mercosul nasceu da iniciativa de integração de Argentina e Brasil. Países que possuíam 

amplo histórico de contendas, verificaram, após a recessão da década de 80, uma década 

perdida para ambos, que a integração era o melhor caminho para retormar o crescimento. 

 

Argentina e Brasil interessavam-se em formar, de São Paulo a Buenos Aires, um pólo de 

gravitação, capaz de impulsionar o processo de integração na América do Sul e envolver, 

futuramente, os próprios países do Pacto Andino. 

 

Esse entendimento bilateral entre Argentina e Brasil, com a adesão imediata do Uruguai, 

colocou o projeto do mercado comum latino-americano em bases políticas e mais realistas do 

que a iniciativa multilateral da ALALC e da ALADI, em que países membros deram 

prioridade à negociação de acordos parciais de comércio, cujos resultados, conquanto 

indicassem considerável incremento do intercâmbio intra –regional, não avançaram no sentido 

do espaço econômico continental. 

 

Assim, Alfonsin e Sarney buscavam juntos formar uma área de complementaridade 

comercial, tecnológica e produtiva. Eles chegaram à conclusão de que, isoladamente, Brasil e 

Argentina pouco ou quase nada iriam mudar na ordem mundial, mas, unidos, poderiam 

influenciar gradativamente nas decisões de interesse da América Latina. Isto desde as 

ameaças que afetavam a estabilidade do continente – crise centro-americana, dívida externa – 

a diversas outras questões, como a corrida armamentista, as diversas formas de protecionismo 

comercial praticado pelas potências industriais, a instabilidade dos preços dos produtos 

exportados pelos países em desenvolvimento, a transferência e o desenvolvimento da 

tecnologia. 
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Entretanto, pouco depois da assinatura do tratado de Integração, Cooperação e 

Desenvolvimento entre a Argentina e Brasil, profunda mutação ocorreu na conjuntura política 

mundial. 

 

Em 1989, em apenas alguns meses, os regimes comunistas nos países do Leste Europeu 

esboroaram-se, em rápida e surpreendente sucessão, e o Muro de Berlim foi derrubado, 

possibilitando a reunificação da Alemanha, em 1990.   

 

Em 1991, o golpe fatal ao status quo pós-guerra, o Estado soviético, construído pela 

revolução bolchevique de 1917, deixava de existir, sendo substituído por uma Rússia 

claudicante, politicamente, e debilitada, economicamente.  

 

Na América Latina, as ditaduras militares, que exprimiram, como subprodutos da guerra fria, 

o Estado em contra-revolução permanente, desapareceram, substituídas por vários governos 

democraticamente eleitos. 

 

No Paraguai, na madrugada de 2 para 3 de fevereiro de 1989, o general Andrés Rodrigues 

Pedotti, fundamentalmente afetado em seus interesses econômicos pelas diretrizes do 

governo, desfechou um golpe de Estado, derrubando Stroessner e desmontando o regime 

autoritário vigente desde 1954, abrindo caminho para uma restauração democrática. 

Entretanto, a situação econômica dos países da América Latina se deteriorou ao longo da 

década de 80. O problema da dívida externa, desde a eclosão no México (1982), agravara-se 

cada vez mais, levando o Brasil, durante o governo Sarney, a decretar moratória parcial em 20 

de fevereiro de 1987. E os desinvestimentos, devido à crescente fuga de capitais tanto 

estrangeiros quanto nacionais, prosseguiam, carreando a estagnação econômica, em meio de 

incontrolável processo inflacionário. A Argentina, onde a hiperinflação alcançara a taxa de 

200% ao mês, estava próxima ao caos.  E o Brasil, com uma taxa de 87% ao mês, caminhava 

na mesma direção.  

 

Essa crise, ao reduzir a capacidade da América Latina para importar e atender ao serviço da 

dívida externa, prejudicava seriamente os interesses dos Estados Unidos, cujo déficit 

comercial, já em 1986, fora da ordem de US$ 170 bilhões, aumentando sua dívida externa, 

para US$ 263 bilhões, mais que o dobro da brasileira, enquanto o Japão obtivera um saldo 

positivo calculado em US$ 86 bilhões e a República Federal da Alemanha, US$ 56 bilhões, 
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no mesmo ano. Assim, Washington tratou de impelir aos países da América Latina uma 

política unilateral de liberalização de seu comércio exterior, o que poderia garantir o 

pagamento das dívidas com os norte-americanos.  

 

Além disso, em 1990, o presidente George Bush lançou o The Enterprise for the Americas 

Initiative, oferecendo aos países do continente nova modalidade de relacionamento, com o 

objetivo de formar uma zona de livre comércio do Alasca à Terra do Fogo. 

 

No mesmo ano de 1990, o Institute for International Economics, nos Estados Unidos, realizou 

uma conferência, da qual participaram economistas de oito países latino-americanos – 

Argentina, Brasil, Chile, México, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia – com a finalidade de 

formular um diagnóstico e sugerir medidas de ajustamento para a superação da crise na 

América Latina. Na ocasião, o economista norte-americano John Williamson apresentou um 

documento, com dez propostas de reforma econômica, sobre as quais havia em Washington 

amplo consenso, tanto entre os membros do Congresso e da administração quanto entre os 

tecnocratas das instituições financeiras internacionais, agências econômicas do governo norte-

americano, Federal Reserve Board e think tanks. As propostas, visando à estabilização 

monetária e o pleno restabelecimento de leis de mercado, consistiam em: 

 

1. Disciplina fiscal; 

2. Mudanças das prioridades no gasto público; 

3. Reforma tributária; 

4. Taxa de juros positiva; 

5. Taxas de câmbio de acordo com as leis de mercado; 

6. Liberalização do comércio; 

7. Fim das restrições aos investimentos estrangeiros; 

8. Privatização das empresas estatais; 

9. Desregulamentação das atividades econômicas; 

10. Garantia dos direitos de propriedade. 

 

O Consenso de Washington resumia-se na recomendação de que o Estado se retirasse da 

economia, quer como empresário quer como regulador das transações domésticas e 

internacionais, a fim de que toda a América Latina se submetesse às forças do mercado. 
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Este foi o contexto que Carlos Menem e Fernando Collor encontraram quando assumiram, 

respectivamente, as presidências de Argentina e Brasil.  

 

Desde as administrações anteriores, que possuíam discrepâncias nas políticas exteriores, o 

processo de integração entre os dois gigantes sul-americanos havia avançado. Esta integração, 

contudo, assumiu novas características, determinadas pela coincidência de interesses na 

liberalização do comércio, que o Brasil, nas negociações multilaterais, lançadas no âmbito da 

Rodada do Uruguai do GATT, em 1986, passara a defender, devido à necessidade de abrir sua 

economia, após 40 anos de restrições comerciais e altas tarifas, bem como melhorar a 

competitividade das empresas brasileiras no exterior.  

 

Até então, a liberalização do comércio entre os dois países e a definição de políticas setoriais 

comuns obedeciam a uma lógica industrial e visavam ao fortalecimento conjunto da base 

econômica sub-regional. O modelo de integração bilateral, concebido nos acordos entre 

Alfonsín e Sarney em 1986, buscavam conciliar a existência da Comunidade Econômica 

Européia (CEE), que formara um mercado comum e estabelecera políticas setoriais comuns 

para a consolidação de estruturas produtivas locais, com a seleção de setores para a redução 

progressiva das barreiras tarifárias e não-tarifárias, conforme os esquemas da ALADI. No 

entanto, os acontecimentos internacionais concorreram para alterar a perspectiva de um 

processo flexível e gradual de integração entre a Argentina e o Brasil. O acordo de livre 

comércio entre o Canadá e os Estados Unidos entrou em vigor em 1989, e o objetivo da 

Enterprise for the Americas Initiative, proposta por Bush em 1990, era estendê-lo aos demais 

países da América.  

 

À mesma época, 1990, os Estados Membros da decidiram introduzir emendas no Tratado de 

Roma (1957), que a instituiu, com o objetivo de promover a união política e, em seguida 

monetária, constituindo a União Européia, a partir de 1993. E as negociações da Rodada do 

Uruguai, que não foram concluídas em 1990 como o Brasil desejava, avançaram no sentido de 

promover maior acesso a mercados, com a inclusão de setores – serviços, investimentos, 

propriedade intelectual, agricultura, têxteis – que não estavam regidos pelo GATT. 

 

Esse foi o contexto internacional em que Menem e Collor decidiram precipitar para 31 de 

dezembro de 1994 os prazos acordados no Tratado de 1988, para a conformação do mercado 

comum à Argentina e ao Brasil, compromisso este consubstanciado na Ata de Buenos Aires, 
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assinada em 6 de julho de 1990. Em 20 de dezembro de 1990, os dois países firmaram o 

Acordo de Complementação Econômica nº14, dentro da ALADI, confirmando a redução do 

prazo de dez para cinco anos, ou seja, antecipando de 1999 para 31 de dezembro de 1994, o 

prazo para a remoção de todas as barreiras tarifárias e não-tarifárias ao intercâmbio recíproco 

de mercadorias.   

 

Assim, ao abandonarem o conceito de integração gradual, flexível e equilibrada, Menem e 

Collor adaptaram os objetivos do Tratado de 1988 às políticas de abertura econômica e 

reforma aduaneira, visando à aceleração do ritmo de liberalização comercial. E o processo de 

integração, que se desenvolvia ao nível das relações Brasil e Argentina, assumiu um caráter 

livre-cambista e tomou um formato quadrilateral, com a adesão do Uruguai e do Paraguai, que 

se somaram ao esforço de construção do espaço econômico comum aos países da Bacia do 

Prata.  

 

Em 26 de março de 1991, os quatro países – Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai – 

celebraram então o Tratado de Assunção, que consolidou a redução do prazo e determinou a 

constituição do Mercado Comum do Sul (Mercosul), mediante automática eliminação, o mais 

tardar a 31 de dezembro de 1994, dos gravames e demais restrições ao comércio e o 

estabelecimento de uma tarifa externa comum (TEC), de modo a possibilitar a livre circulação 

de bens, serviços e fatores produtivos entre os quatro Estados Partes. 

 

2.8. AS BARREIRAS TÉCNICAS AO COMÉRCIO E O SUBGRUPO DE TRABALHO 

Nº3 DO MERCOSUL 

 

2.8.1. O Subgrupo de Trabalho Nº3 – Regulamentos Técnicos e Avaliação da 

Conformidade 

 

Este tópico tem por objetivo registrar a participação do Inmetro na construção do Mercosul, 

enfatizando seu papel no Subgrupo de Trabalho Nº3 (SGT Nº3): Regulamentos Técnicos e 

Avaliação da Conformidade. Relata também a contribuição dos técnicos do instituto, tanto na 

coordenação nacional do SGT Nº3, quanto nas suas comissões ou nos seus grupos de 

trabalho, cujos temas negociados, ou em discussão, estão diretamente relacionados às áreas de 

atuação do Inmetro. 
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Fazem parte do SGT Nº3, além do Inmetro, os seguintes órgãos da administração pública 

federal: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Saúde/ANVISA; 

Ministério das Cidades/DENATRAN; Ministério do Meio Ambiente/IBAMA; Ministério de 

Justiça/Departamento Geral de Defesa do Consumidor; o Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior e, naturalmente, o Ministério das Relações Exteriores/Divisão 

do Mercado Comum do Sul. 

 

O Inmetro participa da construção do Mercosul desde o seu início. Para haver a consolidação 

de um processo de integração, um dos aspectos mais importantes é a eliminação de barreiras 

técnicas ao comércio de seus membros. Dentre estes dispositivos legais a serem 

harmonizados, os regulamentos técnicos, sanitários e fitossanitários possuem menor 

visibilidade que os preceitos econômicos, mas eventualmente se apresentam como obstáculos 

para a integração. Estas características traduzem as necessidades dos consumidores, a 

preocupação do governo com a saúde e a segurança dos cidadãos, bem como a preocupação 

com o meio ambiente. Por deter o Inmetro atividades outras além daquelas de caráter 

regulamentador, a autarquia foi, naturalmente, conduzida ao debate de quais regulamentos 

técnicos interessavam ao Brasil discutir com seus parceiros do Mercosul. Assim, contar a 

participação da autarquia na construção do Mercosul é contar um pouco da história do 

Subgrupo de Trabalho 3. 

 

2.8.2. Termos e suas definições para os fins desta dissertação 

 

Os termos a serem usados nesta dissertação estão em consonância àqueles que compõem o 

Anexo 1 do Acordo sobre Barreiras Técnicas da OMC e a Resolução do Grupo Mercado 

Comum 56/02 (Diretrizes para elaboração e revisão de regulamentos técnicos Mercosul e 

procedimentos Mercosul de avaliação da conformidade). Logo, para os efeitos desta 

dissertação, adotar-se-ão as seguintes definições: 
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Regulamento Técnico 

 

Documento em que se estabelecem as características de um produto ou dos processos e 

métodos de produção a elas relacionados, com inclusão das disposições administrativas 

aplicáveis e cuja observância é obrigatória. Também pode incluir prescrições em matéria de 

terminologia, símbolos, embalagem, marcação ou rotulagem aplicáveis a um produto, 

processo ou método de produção, ou tratar exclusivamente delas. 

 

Norma Técnica  

 

Documento aprovado por uma instituição reconhecida, que prevê, para um uso comum e 

repetitivo, regras, diretrizes ou características para os produtos ou processos e métodos de 

produção conexos, e cuja observância não é obrigatória. Também pode incluir prescrições em 

matéria de terminologia, símbolos, embalagem, marcação ou rotulagem aplicáveis a um 

produto, processo ou método de produção, ou tratar exclusivamente delas. 

 

Procedimento de Avaliação da Conformidade 

 

Todo procedimento utilizado, direta ou indiretamente, para determinar que as prescrições 

pertinentes de regulamentos técnicos ou normas são cumpridas. Os procedimentos de 

avaliação da conformidade compreendem, entre outros, os de amostragem, teste e inspeção; 

avaliação, verificação e garantia da conformidade; registro, credenciamento e homologação, 

separadamente ou em distintas combinações. 

 

 

Regulamento Técnico Mercosul 

 

Documento harmonizado pelos Estados Partes e aprovado pelo Grupo Mercado Comum 

através de Resolução, em que se estabelecem as características de um produto ou dos 

processos e métodos de produção a elas relacionados, com inclusão das disposições 

administrativas aplicáveis e cuja observância é obrigatória. Também pode incluir prescrições 

em matéria de terminologia, símbolos, embalagem, marcação ou rotulagem aplicáveis a um 

produto, processo ou método de produção, ou tratar exclusivamente delas. 
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Procedimento Mercosul de Avaliação Da Conformidade 

 

Resolução do Grupo Mercado Comum que estabelece o conjunto de procedimentos a ser 

utilizado, direta ou indiretamente, para determinar que as prescrições pertinentes de 

regulamentos técnicos ou normas são cumpridas. Compreendem, entre outros, os de 

amostragem, teste e inspeção; avaliação, verificação e garantia da conformidade; registro, 

credenciamento e homologação, separadamente ou em distintas combinações. 

 

2.8.3. Conceitos de harmonização 

 

A formação de blocos econômicos, no ambiente da globalização, tende a fortalecer três 

grandes vertentes: o poder econômico, o poder tecnológico e o poder comercial. A questão da 

harmonização do arcabouço jurídico das diferentes nações que formarão estes blocos permeia 

estas variáveis e atua como instrumento importante para a facilitação do comércio. Os 

diferentes procedimentos para se harmonizar regulamentos técnicos e procedimentos de 

avaliação da conformidade, aqui descritos, apenas têm o objetivo de encaminhar o raciocínio 

sobre as várias abordagens que o tema apresenta, não havendo qualquer sugestão de que um 

tipo específico seja melhor que outro. 

 

Urge diferenciar a harmonização da unificação de legislações. Em geral, na unificação há a 

pretensão de se dotar os países envolvidos de uma legislação comum, afastando o princípio da 

soberania interna. Ao passo que na harmonização se pretende eliminar as divergências entre 

os ordenamentos, mas cada um permanece com a autonomia de sua legislação
10

.  

 

Na Organização Mundial do Comércio (OMC), pressupõe-se que os regulamentos técnicos 

dos membros são adequados quando se fundamentam em normas internacionais pertinentes e 

se encontram em conformidade com os objetivos legítimos expressos no item 2.2. do Acordo 

sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT). Ocorre, via utilização destas normas 

internacionais, uma harmonização dos regulamentos, pois eles, embora sejam regulamentos 

diferentes, os critérios técnicos contidos nas normas em que se fundamentam são os mesmos. 

                                                 
10

 Revista da Esmape – Recife – V.5 Nº12 – pág.246 – jul./dez. 2000. 
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A universalização da filiação aos organismos normalizadores internacionais e a eqüitativa 

estrutura de proposição e aprovação destas normas internacionais garantem que todos 

participem do processo de criação destas normas técnicas, viabilizando um amplo 

reconhecimento dos regulamentos que nelas se fundamentem. 

Na União Européia (UE), pode-se dividir em dois momentos a questão da aceitação dos 

regulamentos técnicos dos diferentes países membros: antes (harmonização) e depois do 

acórdão do Cassis de Dijon
11

 (reconhecimento mútuo). Num primeiro momento, houve a 

tentativa de harmonização de regulamentos, por meio de grupos de discussão formados pelos 

Estados Membros. Este modelo não logrou resultados satisfatórios. A jurisprudência do 

Cassis de Dijon mudou este cenário ao estabelecer que, na falta de regulamentos comunitários 

harmonizados, os Estados Membros mantêm a competência de estabelecer regras que 

orientem a composição, fabricação, a embalagem e a apresentação dos seus produtos. 

Contudo, são obrigados a admitir, no respectivo território, produtos legalmente produzidos 

nos outros Estados Membros (princípio da equivalência). Este acórdão foi o incitador de um 

amplo reconhecimento mútuo dos regulamentos técnicos produzidos pelos países da UE, 

culminando com o lançamento, em 1985, da Nova Abordagem.  

 

No Mercosul, a questão da harmonização se desenvolve de forma parecida com a primeira 

fase da Comunidade Européia, anterior à adoção do princípio da equivalência. O Subgrupo de 

Trabalho Nº3 (SGT Nº3) é encarregado da discussão negociadora para harmonização dos 

regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da conformidade em setores prioritários, 

que são trabalhados pelos técnicos dos quatro países que se reúnem regularmente no país que 

detém a Presidência Pró-Têmpore (PPT) do Mercosul. 

 

Para atuar nesta harmonização, o Brasil defende, dentre outras, as seguintes estratégias de 

ação: 

a) Adoção, como referência, de normas e sistemas internacionais existentes; 

b) Busca de cooperação técnica, científica e tecnológica, visando a experiência acumulada 

por outros blocos econômicos (a exemplo do projeto ALA 2004/005-916, da Cooperação 

                                                 
 
11 

Acórdão 120/78 do Tribunal de Justiça da Comunidade Européia.   
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Técnica Mercosul – União Européia, relativo a normas, regulamentos técnicos e avaliação 

da conformidade, coordenado pelo Inmetro no âmbito do Mercosul); 

c) Reconhecimento da Associação Mercosul de Normalização como fórum de elaboração e 

harmonização de normas técnicas do bloco. 

 

2.8.4. O período de transição (1991 – 1994) 

 

O Tratado de Assunção
12

 criou o Mercado Comum do Sul - MERCOSUL. Propunha-se uma 

gradual desgravação
13

 tarifária e uma premente harmonização das legislações dos Estados-

Parte, ambas objetivando fortalecer o processo de integração e facilitar a livre circulação de 

bens, serviços e fatores produtivos. 

 

Para operacionalizar os trabalhos que deveriam ser realizados, criou-se uma estrutura 

organizacional para o Mercosul, composta pelos seguintes órgãos
14

: Conselho do Mercado 

Comum (CMC), órgão responsável por formular as estratégias e políticas do Mercosul, e 

Grupo Mercado Comum (GMC), órgão executivo do Mercosul, responsável por velar pelo 

cumprimento do tratado. O GMC, visando agilizar os seus trabalhos, criou subgrupos de 

trabalho para fins de coordenação das políticas macroeconômicas e setoriais
15

.  

Ao Subgrupo de Trabalho Nº3 (Normas Técnicas)
16

 coube a responsabilidade por harmonizar 

os diferentes requisitos técnicos pertinentes aos produtos, métodos e processos de produção, 

tendo-se em mente que tais Regulamentos Técnicos do Mercosul (RTM) busquem a 

manutenção da segurança e da saúde da população, bem como a preservação do meio 

ambiente. 

 

Desde a época da Rodada Tóquio do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), o Inmetro 

já auxiliava o Itamaraty na questão de barreiras técnicas ao comércio
17

. Como decorrência 

natural desta colaboração, o Inmetro recebeu do Ministério das Relações Exteriores a 

                                                 
12

 Assinado em 26 de março de 1991. 
13

 Anexo I do Tratado de Assunção. 
14

 Capítulo II do Tratado de Assunção.  
15

 Artigo 13 do Tratado de Assunção. 
16

 Anexo V do Tratado de Assunção. 
17

 Barreiras Técnicas: o papel do INMETRO do GATT à OMC: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/artigos.asp 

http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/artigos.asp
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atribuição de coordenar no Brasil as atividades do Subgrupo de Trabalho Nº3 (SGT Nº3) do 

Mercosul. 

 

O Inmetro organizou as duas primeiras reuniões ordinárias do SGT Nº3: em Brasília, de 13 a 

16 de maio de 1991, e em Montevidéu, de 26 a 28 de agosto de 1991, dando início aos seus 

trabalhos menos de dois meses depois da assinatura do Tratado de Assunção. Nestas reuniões, 

começou-se a discutir a organização deste subgrupo e os assuntos que seriam tratados. 

Ressalte-se que, para permitir o aprofundamento em temas específicos, optou-se pela 

subdivisão dos assuntos em comissões e subcomissões relativas às áreas de interesse, obtendo 

como resultado positivo as duas primeiras Resoluções do GMC aprovadas no âmbito do SGT 

Nº3, advindas da Comissão da Indústria Automotriz
18

 e da Comissão de Alimentos 

Industrializados
19

. 

 

Na realidade, o estabelecimento das comissões do SGT Nº3 ocorreu bem antes de serem 

estabelecidas de direito, pois, só em 15 de fevereiro de 1992, o Grupo Mercado Comum 

(GMC) aprovou a resolução
20

 que formalizava a criação das comissões: Alimentos 

Industrializados (envases); Indústria Automotriz; Produtos para a Saúde; Metrologia Legal, 

conteúdo e tolerância; Metrologia Legal Instrumentos; Metrologia Científica e Industrial; 

Normalização; Qualidade Industrial; Telecomunicações; Brinquedos e Produtos Veterinários. 

 

A maioria dos temas tratados nessas comissões é correlata à atribuição legal do Inmetro em 

nível nacional, metrologia, por exemplo. Embora, para ampliar o debate e variar os enfoques 

das discussões, há a participação de vários segmentos do governo e da iniciativa privada no 

SGT Nº3. Vale ressaltar que muitas comissões do SGT Nº3 são coordenadas por 

representantes de outros órgãos do serviço público federal, garantindo, assim, a pluralidade de 

opiniões e um maior alcance nos horizontes propostos pelos Regulamentos Técnicos do 

Mercosul.  

 

Parece oportuno esclarecer como funciona o SGT Nº3 antes de se prosseguir com o histórico 

de seus trabalhos. O subgrupo possui uma coordenação nacional em cada Estado Parte do 

                                                 
18

 Resolução GMC 9/91 – “Requisitos de segurança, ruídos e emissões veiculares”. 
19

 Resolução GMC 10/91 – “Rotulagem de alimentos envasados”. 
20

 Resolução GMC 51/92 – “Aprova a criação das Comissões no SGT Nº2, SGT Nº3 e SGT Nº6”. 
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Mercosul. No Brasil, esta coordenação é exercida, desde o princípio do SGT Nº3, pelo 

INMETRO. Cabe à coordenação nacional aprovar os programas de trabalho das comissões, 

organizar seus trabalhos, aprovar seus resultados e realizar o entendimento com as outras 

coordenações nacionais dos demais Estados Partes para que os mesmos assuntos estejam em 

discussão nas comissões dos quatro países. Também compete à coordenação nacional ser o 

canal de interlocução com o GMC e organizar, quando seu país exercer a Presidência Pró-

têmpore (PPT) do Mercosul, as reuniões ordinárias e extraordinárias do SGT Nº3. A 

Coordenação Nacional tem fundamental importância na articulação com a Associação 

Mercosul de Normalização (AMN) para a elaboração de Normas Técnicas Mercosul
21

. 

 

As comissões congregam especialistas, dos órgãos governamentais e do setor privado, em 

temas específicos e prioritários, que impactem diretamente o comércio. Estas comissões, ao 

serem instruídas pela coordenação nacional, desenvolvem projetos de resolução. Uma vez que 

se chegue ao consenso entre as partes nas comissões, os coordenadores nacionais encaminham 

o projeto de resolução para consulta interna
22

 em cada país. O Brasil tem feito a notificação
23

 

desses projetos ao Secretariado do Acordo sobre Barreiras Técnicas (TBT) da OMC. 

Coincidentemente, no Brasil, o Ponto Focal do TBT e a Coordenação Nacional do SGT Nº3 

se encontram na Área Internacional do Inmetro, o que facilita sobremaneira este entendimento 

e a agilização deste trabalho.  Após os procedimentos de consulta interna e de notificação à 

OMC, o projeto retorna aos coordenadores nacionais que, após análise dos comentários 

recebidos, é encaminhado para aprovação do Grupo Mercado Comum (GMC). Tão logo haja 

a aprovação do projeto, há o compromisso de se incorporar a Resolução Mercosul ao 

ordenamento jurídico nacional de cada país num prazo de 180 dias.  

 

Os técnicos do Inmetro participam das comissões do SGT Nº3 desde 1991. Funcionários deste 

Instituto trabalham na coordenação de algumas comissões, integram seus debates, propõem 

projetos, além daqueles que são responsáveis pela coordenação nacional do próprio SGT Nº3. 

As negociações, no âmbito das comissões, são facilitadas pelo permanente intercâmbio de 

informação entre o Inmetro e seus congêneres, que também possuem efetiva participação nas 

coordenações nacionais do Mercosul: a Secretaria de Concorrência, Desregulamentação e 

                                                 
21

 Decisão CMC 6/04 
22

 Resolução GMC 56/02 - Diretrizes para a elaboração e revisão de regulamentos técnicos Mercosul e 

procedimentos Mercosul de avaliação da conformidade (revogação das res. GMC n° 152/96 e 6/01). 
23

 Artigo 10.7. do Acordo sobre Barreiras Técnicas da OMC. 



67 

 

 

Defesa do Consumidor (Argentina), o INTN (Instituto Nacional de Tecnologia e 

Normalização - Paraguai) e o LATU (Laboratório Técnico do Uruguai).   

 

Ao longo do tempo, houve muitas modificações na estrutura do subgrupo Nº3, refletindo o 

dinamismo das questões tratadas em suas comissões. Em 1992, as negociações realizadas na 

Comissão de Normalização do SGT Nº3 resultou na criação do Comitê Mercosul de 

Normalização (CMN)
24

, que deveria funcionar nos moldes do Centro Europeu de 

Normalização (CEN). Isto representa que, da mesma forma que o CEN cria a base de 

normalização das Diretivas da União Européia, o CMN geraria as normas solicitadas pelo 

Mercosul. Os técnicos do Inmetro, acompanhados de representantes das coordenações 

nacionais do SGT Nº3, realizaram visita técnica à sede do CEN em Bruxelas, buscando 

estudar seu funcionamento e constituição para dotar o CMN de uma estrutura análoga. 

 

Em junho de 1993, ocorreu outra importante mudança: a criação da Comissão de Alimentos e 

das Subcomissões de Alimentos “In Natura” e Bebidas
25

, segmentando o trabalho da 

Comissão de Alimentos Industrializados. Entendia-se que o assunto alimentos era amplo o 

bastante para justificar um desmembramento, já que isto lhe conferiria maior produtividade no 

processo de harmonização. Deve-se ter em vista que os países do Mercosul possuem uma 

expressiva participação no comércio agrícola mundial, inclusive sendo todos participantes do 

G-20 e do Grupo de Cairns, portanto, o tema alimentos é bastante sensível para os quatro 

membros, daí sua importância para a harmonização dos Regulamentos Técnicos Mercosul 

para facilitar o intercâmbio comercial de produtos agrícolas. 

 

Em foros multilaterais de comércio, o prévio entendimento de questões técnicas, no âmbito do 

Mercosul, tem ajudado muito na unicidade de discurso e de posições dos quatro países. 

Geralmente, os técnicos que auxiliam as suas chancelarias a se posicionar frente a assuntos 

técnicos - muitos dos quais pertencentes aos quadros do Inmetro, no caso do Brasil - são os 

mesmos que se reúnem para discutir os assuntos em pauta no programa de trabalho das 

comissões do SGT Nº3. 

                                                 
24

 Resolução GMC 02/92 - Criação do Comitê de Normalização. 
25

 Resolução GMC 24/93 - Criação das Comissões do SGT Nº 3. 
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Da mesma forma, a existência de foros internacionais ligados às áreas de atuação do Inmetro 

tem parametrizado muitas discussões que ocorrem no âmbito das comissões. Como exemplos 

podemos citar as recomendações da Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML), 

as intercomparações do Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM) e os grupos de 

trabalho da Organização Internacional para Normalização (ISO).  

 

Durante o período de transição do Mercosul, os projetos advindos do SGT Nº3 representaram 

50% das Resoluções aprovadas pelo GMC. A participação do Inmetro e de seus técnicos 

alcançou o objetivo proposto durante a criação do subgrupo: dinamizar a harmonização, cujos 

principais trabalhos, com reflexos diretos na integração do Mercosul, estão relacionados no 

Anexo I. 

 

Muitas portarias do Inmetro internalizaram Regulamentos Técnicos do Mercosul. Tal êxito 

propiciou ao Mercosul concretizar o disposto no Tratado de Assunção
26

 e almejar dar um 

passo adiante: a criação de uma União Aduaneira. 

 

 

2.8.5. O período da União Aduaneira 

 

O Protocolo de Ouro Preto
27

 é um acordo adicional ao Tratado de Assunção, no qual se 

reconheceram os avanços de integração alcançados no período de transição (1991-1994), 

estabelecendo a União Aduaneira como próxima etapa para a construção do mercado comum, 

redefinindo também a estrutura institucional do Mercosul. 

 

Devido à nova estrutura do Mercosul, o GMC determinou que o SGT Nº3 passasse por muitas 

alterações, comissões foram criadas, outras adquiriram significativa importância e se 

transformaram em novos subgrupos, além daquelas que tiveram seu papel redefinido
28

. O 

INMETRO, no papel da Coordenação Nacional do SGT Nº3, redistribuiu seus técnicos pelas 

comissões visando ao cumprimento das instruções do GMC. 

 

                                                 
26

 Capítulo I, artigo 1º, do Tratado de Assunção. 
27

 Assinado em 17 de dezembro 1994. 
28

 Parágrafo único do artigo 1º, capítulo I do Protocolo de Ouro Preto. 
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O Subgrupo de Trabalho Nº3, em decorrência da nova realidade gerada pelo Protocolo de 

Ouro Preto, mudou de denominação, passando a se chamar “Regulamentos Técnicos” ao 

invés de “Normas Técnicas”. É importante relembrar que, desde 1992, a comissão de 

normalização possibilitou a criação do Comitê Mercosul de Normalização (CMN), 

especificamente para cuidar das normas técnicas do Mercosul. 

 

Em 1997, a pedido do GMC, o CMN mudou sua denominação para Associação Mercosul de 

Normalização (AMN), buscando diferenciar-se dos Comitês do Mercosul, pois a AMN, por 

ser uma entidade privada, já tinha plena independência da estrutura formal do bloco. Para 

compatibilizar a ação da AMN ao trabalho do GMC, a Decisão do Conselho Mercado Comum 

(CMC) 12/99 aprovou o convênio de cooperação entre o Mercosul
29

 e a AMN, visando à 

elaboração de normas técnicas requeridas pelos subgrupos de trabalho. A operacionalização 

deste acordo ficou a cargo do SGT Nº3
30

 que tem se valido muito deste mecanismo, na 

aplicação as normas técnicas Mercosul referenciadas em Regulamentos Técnicos Mercosul. 

 

Pela grande importância que algumas comissões alcançaram nos caminhos do Mercosul, elas 

deixaram a estrutura do SGT Nº3 para formar outros subgrupos. Em 1995, a Comissão de 

Telecomunicações passou a formar o SGT Nº1 (Comunicações), agrupando a estrutura e as 

funções da comissão
31

. Em 1996, a comissão de produtos para a saúde se tornou o SGT Nº11 

(Saúde)
32

, ampliando a ação da comissão e conjugando esforços para harmonização dos 

regulamentos técnicos do setor. A comissão de produtos veterinários passou a integrar 

formalmente o SGT Nº8 (Agricultura) em 1997, pois entendia-se que haveria mais afinidade 

entre estes temas
33

. 

 

O Inmetro permaneceu na coordenação brasileira do SGT Nº3, continuando o trabalho feito 

no período de transição que havia obtido êxito em seu objetivo. O desenvolvimento dos 

trabalhos do subgrupo levaram, em 1998, à criação da Comissão de Avaliação da 

Conformidade, havendo, assim, nova mudança na denominação do SGT Nº3 que passou a se 

chamar “Regulamentos Técnicos e Avaliação da Conformidade”
34

. 

                                                 
29

 Este convênio foi renovado por meio da Decisão CMC 6/04. 
30

 Resolução GMC 81/00 - Operacionalização do Convênio entre MERCOSUL e a Associação MERCOSUL de 

Normalização. 

31 Resolução GMC 20/95 - Estrutura do Grupo Mercado Comum. 
32

 Resolução GMC  151/96 - Criação do SGT Nº11 "Saúde". 
33

 Recomendações da Ata da XXVII Reunião Ordinária do GMC. 
34

 Resolução GMC 77/98. 
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Em 2000, as Coordenações Nacionais do SGT Nº3 decidiram transferir as atividades da 

Comissão de Metrologia Científica e Industrial para o Âmbito da Associação Estratégica, que 

congrega os institutos de tecnologia industrial do Mercosul, sendo o INMETRO o 

representante brasileiro. A Comissão de Metrologia permaneceu apenas com seu enfoque em 

metrologia legal: Instrumentos de Medição e Pré-Medidos
35

. 

 

Deste modo, em 2006, o Subgrupo de Trabalho Nº3 do Mercosul (Regulamentos Técnicos e 

Avaliação da Conformidade) é composto pelas comissões de Metrologia, Segurança de 

Produtos Elétricos, Avaliação da Conformidade, Alimentos, Indústria Automotriz e pelos 

Grupos de Trabalho de Gás Natural, Bicicletas de uso adulto e Têxteis. Este Subgrupo já 

harmonizou mais de 260 Regulamentos Técnicos Mercosul, dos quais já foram incorporados 

ao ordenamento jurídico nacional 83%. O Subgrupo Nº3 é coordenado pelo Inmetro, além do 

Instituto também coordenar as comissões de Metrologia, Avaliação da Conformidade, 

Segurança de Produtos Elétricos e dos Grupos de Trabalho de Gás Natural, Bicicletas de uso 

adulto e Têxteis. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária dividem a coordenação da Comissão de Alimentos, assim como o 

Ministério das Cidades, via Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), coordena a 

Comissão da Indústria Automotriz. 

 

2.8.6. Caminhos futuros do SGT Nº3 

    

Face à atual orientação do Governo Federal de se privilegiar o Mercosul nas negociações 

internacionais, espera-se que se aprofunde a interação entre os membros do bloco, bem como 

a inserção do Mercosul no cenário mundial. A recente adesão da Venezuela é um sinal da 

viabilidade do bloco. Além disso, espera-se que a criação da Comunidade Sul-Americana de 

Nações, a eventual criação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), a negociação 

bi-regional com a União Européia, a Área Trilateral de Livre Comércio entre Mercosul, 

África Austral e Índia, além do maior diálogo Sul-Sul possam contribuir para o fortalecimento 

da integração entre os Estados Partes. 

 

                                                 
35

 Ata 01/00 dos Coordenadores Nacionais do SGT Nº3. Buenos Aires, Argentina, de 27 a 31/03/00. 
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O trabalho que o Inmetro vem realizando na coordenação nacional do SGT Nº3 e na 

coordenação de algumas de suas comissões e do Grupo de Trabalho cumpre o disposto nas 

leis 5966/73 e 9933/99, que criaram e definem as responsabilidades da autarquia federal.  

 

O cenário futuro apresenta grandes desafios à Coordenação Nacional do SGT Nº3, cabendo 

superá-los por meio da utilização de modernos processos de desenvolvimento tecnológico e 

do entendimento entre os regulamentadores de cada Estado-Parte, obtendo o consenso 

possível para a harmonização de regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da 

conformidade.  

 

A construção deste “novo” Mercosul não deve só focar o comércio intra-zona, mas também 

ter como estratégia a futura ampliação do bloco e sua crescente participação no comércio 

internacional. Assim, não basta ao SGT Nº3 se restringir à eliminação de barreiras técnicas no 

Mercosul, mas também discutir como pode ser a atuação dos Estados Partes na eliminação de 

barreiras no concernente ao Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio da OMC, bem 

como nos acordos bilaterais que sejam celebrados pelo Mercosul. 

 

A harmonização dos regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da conformidade, 

realizados no âmbito do SGT Nº3, constituem fundamental instrumento na integração das 

cadeias produtivas dos países do Mercosul. Ao termos nossos produtos seguindo os mesmos 

parâmetros técnicos, propiciamos a unicidade do discurso do bloco quanto a questões relativas 

à Tecnologia Industrial básica (TIB), contribuindo para alcançar uma posição consensual em 

diferentes negociações comerciais. Este consenso em questões de TIB facilita que os produtos 

do Mercosul tenham acesso a novos mercados e projetem a economia do bloco a novos 

patamares de progresso e produzam o crescimento econômico e social. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para caracterização da pesquisa e suas 

limitações. Em adição, é apresentada a estrutura metodológica da pesquisa. 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Dentre as modernas teorias de gestão, os conceitos de responsabilidade social mostraram-se 

adequados para se fazer a análise crítica do processo de harmonização de regulamentos 

técnicos do Mercosul. 

 

Vale ressaltar que, segundo Goode e Hatt (1975), conceitos são construções lógicas criadas a 

partir de impressões sensoriais, percepções ou mesmo, experiências bem complexas. Assim, 

para não se incorrer em um erro de reificação
36

, procurou-se criar um quadro de referência 

para a construção lógica do raciocínio. Desta forma, partiu-se da contextualização do 

comércio internacional e suas teorias, resultando na formação do Mercosul e do Subgrupo de 

Trabalho Nº3 (Regulamentos Técnicos e Avaliação da Conformidade). Em um segundo 

momento, analisar-se-á, como estudo de caso, a criação do regulamento técnico Mercosul 

sobre Segurança do Brinquedo, focando no dissenso entre governo e setor privado quanto ao 

banimento de seis tipos de ésteres ftalatos em PVC. 

 

Este regulamento técnico tem uma forte simbologia, porque, primeiro, representa um setor 

importante da economia brasileira; segundo, está ligado ao avanço das teses de 

responsabilidade social no Brasil e; por fim, lida com um consumidor que necessita 

sobremaneira de proteção de sua saúde e segurança: a criança.  

 

Ademais, o caso relatado pode ser considerado como exemplo geral, facilmente 

correlacionável ao comportamento empresarial na construção de regulamentos técnicos em 

outros setores do Mercosul, tais como: automotivo, alimentos, têxteis, bicicletas (usos infantil 

e adulto) e metrologia. 
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Para esta dissertação, a distinção entre fato e conceito é a de que o conceito simboliza as inter-

relações empíricas e fenômenos que são afirmados pelo fato. Neste sentido, então, um fato é 

“uma construção lógica de conceitos” (Goode, Hatt, 1975). 

 

A partir da caracterização do estudo de caso, buscou-se formular a hipótese de que empresas 

que tenham algum tipo de codificação ou compromisso, não só tácito, mas formalmente 

explicitado, com a responsabilidade social seriam melhores parceiras do governo no 

estabelecimento de regulamentos técnicos Mercosul. 

 

Por fim, há uma reflexão sobre os códigos de conduta, fundamentados em princípios de 

responsabilidade social empresarial , indicando que estes constituem uma perspectiva de 

melhoria no relacionamento entre governo e setor privado no estabelecimento da posição 

brasileira nas negociações no âmbito do SGT Nº3.  

 

3.2 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Para Magee (1973), a hipótese é uma conexão necessária entre teoria e investigação, que 

conduz à descoberta de novos conhecimentos. A hipótese formulada por esta dissertação 

necessitaria de experimentação empírica. Entretanto, isto só ocorrerá a partir do momento em 

que mais empresas, que participam do Mercosul, adotarem códigos de conduta socialmente 

responsáveis. 

 

No caso desta dissertação, a hipótese da adoção de códigos de conduta, relacionados à 

responsabilidade social, permanece como recomendação ou perspectivas de futuro para se 

romper a constatação empírica de que o setor privado não comunga dos mesmos objetivos do 

governo, pondo o lucro acima dos objetivos legítimos para a regulamentação técnica. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
36

 Considerar as abstrações como se fossem fenômenos reais. 
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4. ESTUDO DE CASO: O REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE 

SEGURANÇA EM BRINQUEDOS 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

  

Depois deste breve histórico, que visava contextualizar o processo de criação do Mercosul e 

do SGT Nº3, parte-se, então, para um segundo momento, no qual, por meio de um estudo de 

caso, singular no seu assunto, mas global no seu tratamento, exemplificam-se os fatores 

presentes na criação de regulamentos técnicos Mercosul e seus procedimentos de avaliação da 

conformidade. 

 

Optou-se pelo regulamento técnico de segurança em brinquedos por várias razões. Primeiro, 

por sua simbologia, tratando da preservação da saúde e segurança infantil; segundo, por ser 

um processo já concluído, pelo menos no âmbito do Mercosul; finalmente, por mostrar as 

pressões do setor privado sobre os negociadores do governo, oferecendo campo fértil para a 

posterior introdução de mecanismos de responsabilidade social e códigos de boas práticas na 

participação empresarial no SGT Nº3. 

 

A indústria brasileira de brinquedos representa um setor importante na economia, cujas 

exportações atingiram algo em torno US$ 38,5 milhões
37

 em 2005. A abertura comercial do 

mercado doméstico provocou maior exposição da indústria local à concorrência externa e deu 

início a um processo de reestruturação que alterou o modelo até então em vigor
38

. 

 

Abaixo, segue o gráfico do comércio exterior brasileiro, no acumulado de 1996 a 2005, que 

mostra a avassaladora entrada de brinquedos importados no Brasil, o que causou a falência de 

muitas empresas nacionais nos últimos dez anos. 

 

 

 

                                                 
37

 http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/    
38

 http://www.mdic.gov.br/publica/sdp/doc/asac0517.pdf  

http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/
http://www.mdic.gov.br/publica/sdp/doc/asac0517.pdf
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                                                                                 FONTE: Secretaria de Comércio Exterior 

 

 

O Brasil condicionava, obrigatoriamente, a comercialização de brinquedos à certificação 

conforme a NBR 11.786 (Segurança do Brinquedo). Buscando harmonizar, no âmbito do 

Mercosul, os regulamentos técnicos relativos a brinquedos, o Grupo Mercado Comum (GMC) 

criou
39

 o Grupo de Trabalho de Brinquedos do Subgrupo de Trabalho 3 do Mercosul: 

Regulamentos Técnicos e Avaliação da Conformidade.  

Os trabalhos deste grupo de trabalho duraram sete anos. Tendo em vista o Convênio entre o 

Grupo Mercado Comum e a Associação Mercosul de Normalização, os coordenadores 

nacionais do SGT Nº3 encomendaram normas que pautassem os trabalhos de criação do 

regulamento técnico Mercosul. Assim, foi criada a série NM 300:2002 que tratava da 

segurança do brinquedo.  

 

Entretanto, o processo de normalização não resolveu todos os impasses criados quanto aos 

parâmetros técnicos. Em especial, a questão de determinados plastificantes, denominados 

ftalatos, encontrados em brinquedos de PVC (policloreto de vinila), sobre os quais pairavam 

suspeitas de toxidade. 

Comércio Exterior Brasileiro de Brinquedos (NCM 95) no acumulado de 1996 a 2005
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Na Organização Mundial do Comércio (OMC), a questão de ftalatos foi assunto na reunião do 

Comitê sobre Barreiras Técnicas em 2000. A representante brasileira interpelou o 

representante da União Européia quanto à pertinência do banimento de alguns tipos de ftalatos 

em brinquedos para crianças de até três anos, dado que não havia prova científica conclusiva. 

A questão foi acompanhada por outras delegações que estavam presentes à reunião e o 

representante da UE, após fornecer alguns motivos que os levaram a adotar tal medida, 

comprometeu-se a levar a questão ao conhecimento de seus superiores. 

 

A posição brasileira estava calcada na inexistência do princípio da precaução no Acordo sobre 

Barreiras Técnicas da OMC, embora, estivesse no Acordo sobre Medidas Sanitárias e 

Fitossanitárias. Suspeitava-se que a medida tinha caráter protecionista para preservar a 

indústria européia, devastada pela competição com os produtos do sudeste asiático.  

 

A questão de ftalatos está diretamente ligada à reivindicação das entidades ambientalistas, 

dentre elas o Greenpeace, quanto ao fim da fabricação de produtos a base de cloro
40

. Um dos 

produtos em que os ambientalistas resolveram focar sua luta foi o PVC (policloreto de vinila), 

denunciando a presença de ftalatos - um tipo de plastificante ou amaciante, cuja função é de 

diminuir a resistência e a tenacidade do polímero, adequando-o ao uso em objetos que 

requeiram flexibilidade e maciez – em muitos brinquedos e artigos de puericultura
41

 para 

crianças até 36 meses. Para sensibilizar a opinião pública, os ambientalistas procuraram 

associar a segurança e a saúde infantil à contaminação por ftalatos.  Vale lembrar que o PVC 

é muito comum em mordedores e chocalhos, sendo postos na boca pelos bebês durante muitas 

horas quando os dentes começam a nascer. 

 

Este estudo de caso busca analisar as diferentes facetas desta questão e fornecer algumas 

informações aos interessados no assunto, introduzindo, posteriormente, mecanismos de 

responsabilidade social que possam pautar a atuação do setor privado nos trabalho 

desenvolvidos pelo SGT Nº3 do Mercosul. 

     

                                                                                                                                                         
39

 Resolução GMC 51/92 – “Aprova a criação das comissões do SGT Nº2, SGT Nº3 e SGT Nº6”. 
40

 The use of Phthalates in Europe: present status, perspectives and alternatives. Dr. David Cadogan – Director, 

ECPI. Instituto do PVC – São Paulo – 9 de fevereiro de 2000. 
41

 Artigo de puericultura é qualquer produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação 

e a sucção das crianças.  
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4.2. A MEDIDA DE SALVAGUARDA 

 

Até 1990, o setor de brinquedos registrou um pequeno superávit comercial. De 1990 a 1994, a 

balança comercial do setor apresentava-se relativamente equilibrada, começando a ser 

crescentemente deficitária a partir de 1994. No decorrer do processo de abertura, com a 

redução de alíquota de 40% para 20%, definida em 09/09/1994, o setor de brinquedos que 

anteriormente apresentava características de adequação do setor produtivo ao mercado 

interno, teve o padrão de concorrência do mercado bruscamente alterado, resultando no 

aumento das importações de 110%, de 1993 para 1994, e de mais de 300%, de 1994 a 1995
42

. 

 

A medida de Salvaguarda foi aplicada após a realização de ampla investigação das 

reivindicações da indústria doméstica de brinquedos, sendo constatado que o setor vinha 

sofrendo prejuízo grave ou ameaça de prejuízo, em decorrência do aumento indiscriminado 

das importações de brinquedos no ano de 1995, para abastecimento do mesmo mercado
43

. 

 

Segundo Thorstensen (2001), o Acordo de Salvaguardas da OMC estabelece que as medidas 

de salvaguarda (sobretaxa, cota) devem ser temporárias e impostas quando constatado que a 

importação causa ou ameaça causar dano grave à produção nacional. Deve ser aplicada em 

base não seletiva (a todos os países). O período de quatro anos pode ser prorrogado por mais 

quatro se o país comprovar que continua necessitando do instrumento e que o setor afetado 

vem realizando ajustes. Os países exportadores podem pedir compensações três anos após o 

início da aplicação da sobretaxa ou cota. O Acordo de Salvaguardas da OMC prevê também 

retaliação caso um país não ofereça a compensação
44

. 

 

A medida entrou em vigor em 04/07/96, objetivando promover o aumento da proteção da 

indústria doméstica de brinquedos com caráter temporário, visando propiciar ao setor 

condições de ajuste de forma a torná-lo competitivo e apto a fazer frente às importações 

crescentes de brinquedos. Foi concebida a elevação da alíquota do Imposto de Importação em 

50%, por meio de adicional à TEC (Tarifa Externa Comum), resultando em uma alíquota ad 

valorem do Imposto de Importação de 70% sobre produtos, com vigência até 31/12/96. Em 

                                                 
42

 www.mdic.gov.br/publica/sdp/doc/asac0517.pdf  
43

 www.mdic.gov.br/publica/sdp/doc/asac0517.pdf  
44

 www.bndes.gov.br/conhecimento/setorial/is16brin.pdf  

http://www.mdic.gov.br/publica/sdp/doc/asac0517.pdf
http://www.mdic.gov.br/publica/sdp/doc/asac0517.pdf
http://www.bndes.gov.br/conhecimento/setorial/is16brin.pdf
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19/12/96, foi assinada nova portaria interministerial estipulando novas alíquotas adicionais à 

TEC, até o término do período determinado para suspensão da proteção, em 31/12/99. 

Havendo em 1999 ainda risco das importações causarem dano significativo ao setor nacional, 

a salvaguarda foi prorrogada até 2003, ganhando uma sobrevida até 2007. 

 

4.3. OS FTALATOS NA UNIÃO EUROPÉIA 

 

Por se tratar de uma questão de apelo popular, altamente emocional e política, a Comissão 

Européia alterou, por meio da diretiva 1999/815/CE, a diretiva 1988/378/CE (Segurança de 

brinquedos), ressaltando a proteção da saúde das crianças quanto ao uso de brinquedos 

fabricados em PVC, banindo alguns ftalatos como plastificantes. 

 

De acordo com a decisão 1999/815/CE, podem ser encontrados seis tipos de ftalatos 

condenados pelos estudos da União Européia e banidos da composição de brinquedos a base 

de PVC: ftalato de diisononila (DINP), ftalato de 2-etilhexila (DEHP), ftalato de dibutila 

(DBP), ftalato de diisodecila (DIDP), ftalato de di-n-octila (DNOP) e ftalato de benzila e 

butila (BBP). 

 

Os ftalatos não se ligam ao PVC, permanecendo presentes como uma fase móvel e migrante 

do plástico. Como conseqüência, os ftalatos são continuamente perdidos pelo PVC flexível ao 

longo do tempo. O contato e a pressão, tais como aqueles aplicados por bebês durante a 

erupção dos dentes ou quando brincam, podem aumentar as taxas nas quais estas substâncias 

químicas migram (soltam-se) do plástico, contaminando-os por ingestão.  

 

A Comissão Européia consultou o Comitê Científico da Toxicidade, da Ecotoxicidade e do 

Ambiente (CCTEA), o qual confirmou que a utilização de ftalatos como plastificantes nos 

brinquedos fabricados em PVC maleável constitui motivo de preocupação, em particular 

devido aos riscos de toxidade que apresentam. 

 

Estudos laboratoriais em animais, realizados pelo CCTEA, demonstraram que a respectiva 

ingestão pode afetar o fígado e os rins e causar lesões nos testículos
45

. Embora as pesquisas 

desenvolvidas não sejam conclusivas para seres humanos, a Comissão Européia, aplicando o 
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princípio da precaução, resolveu banir (2002/152/CE) os ftalatos como plastificantes para 

brinquedos de crianças até três anos. 

 

O Instituto do PVC, de São Paulo, realizou em 9 de fevereiro de 2000, o seminário: The use of 

phthalates in Europe: Present Status, Perspectives and Alternatives. Neste evento o 

palestrante, Dr. David Cadogan, diretor do European Council for Plasticisers and 

Intermediates, relatou algumas pesquisas que refutavam o caráter carcinógeno dos ftalatos. 

Também foram apresentadas outras pesquisas, realizadas em primatas, nas quais não foram 

constatadas quaisquer alterações endócrinas ou efeitos que prejudicassem o sistema 

reprodutivo. 

 

Os ecologistas também alegam que o PVC e os ftalatos são nocivos ao meio ambiente. O 

trabalho “Reciclagem Mecânica do PVC: uma oportunidade de negócio”, realizado pelo 

Instituto do PVC em parceria com a Universidade de São Paulo, mostra que o PVC, quando 

apropriadamente tratado, pode ser inofensivo ao meio ambiente, contendo ftalatos como 

plastificantes ou não. 

 

Vale observar, entretanto, algumas alegações defendidas pela Comissão Européia: os ftalatos 

não são eliminados pelo organismo, conseqüentemente, têm efeito cumulativo que, a longo 

prazo, podem causar sérios problemas à saúde e a presença destes ftalatos em produtos para 

bebês e crianças é particularmente grave, pois eles levam à boca brinquedos e artigos de 

puericultura, mordendo-os ou chupando-os durante longos períodos. 

 

O banimento dos ftalatos na União Européia foi renovado pela Directiva 2005/84/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, tendo sido publicada no Boletim Oficial da Comunidade 

Européia em 14 de dezembro de 2005, válida até junho de 2006, quando, a exemplo do que 

tem sido feito, será novamente renovado. 

 

Na Directiva 2005/84/CE, a Comunidade Européia afirma que, durante as avaliações de risco 

realizadas pelo Comitê Científico de Toxicidade, Ecotoxicidade e do Ambiente (CCTEA), o 

di(2-etil-hexilo) ftalato (DEHP), o ftalato de dibutilo (DBP) e o ftalato de benzibutilo (BBP) 

                                                                                                                                                         
45

 Official Journal of the European Communities – Commission Decision of September 7
th

 1999.  
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foram identificados como substâncias tóxicas para a reprodução (teratogênicos). As 

informações científicas relativas ao ftalato de di-isononilo (DINP), ao ftalato de di-isodecilo 

(DIDP) e ao ftalato de di-n-octilo (DNOP) ou são insuficientes ou contraditórias, embora não 

se possa excluir que apresentem risco potencial se utilizados em brinquedos e artigos de 

puericultura, os quais são, por definição, produzidos para crianças. 

 

Assim, a Comissão afirma que, quando a avaliação científica não permite a determinação do 

risco com suficiente certeza, deve ser aplicado o princípio da precaução
46

, a fim de assegurar 

um elevado nível de proteção da saúde, especialmente de crianças. As crianças, enquanto 

seres em desenvolvimento, são particularmente vulneráveis a substâncias tóxicas para a 

reprodução; pelo que deve ser reduzida o mais possível a sua exposição a todas as fontes, que 

na prática sejam evitáveis, de emissão dessas substância, especialmente de artigos que elas 

põem na boca. 

 

4.4. A NORMA BRASILEIRA NBR 11.786 E A POSIÇÃO DA INDÚSTRIA 

BRASILEIRA 

 

A norma NBR 11.786 (Segurança do Brinquedo), tornada compulsória por portaria do 

Inmetro, estabelecia, em seu item 5.2. (Toxicologia), as condições de utilização de PVC e 

seus plastificantes, fundamentando-se no seguinte texto: “o plastificante ftalato de di(2-

etilexila) (DEHP), comumente conhecido como ftalato de dioctila (DOP), não deve ser 

utilizado em brinquedos destinados a crianças menores de 3 anos. Os fabricantes de 

brinquedos contendo componentes de vinil ou PVC plastificado devem apresentar meios de 

comprovação quanto aos plastificantes empregados, fornecendo, por exemplo: fórmula 

quantitativa completa”.  

 

A Associação Brasileira dos fabricantes de Brinquedos (ABRINQ) e a Associação Brasileira 

de Artigos de Puericultura (ABRAPUR) decidiram substituir os ftalatos que utilizavam na 

composição de seus produtos destinados a crianças menores de 3 anos
47

. 

                                                 
46

 Artigo 5, item 7, do Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da Organização Mundial do Comércio. 
47

 Nota Técnica INMETRO/DQUAL/DIPAC/Nº 049/2002. 



81 

 

 

 

Para maiores esclarecimentos, transcrevem-se as definições de brinquedos e artigos de 

puericultura segundo a diretiva 1999/815/CE: brinquedo é qualquer produto concebido ou 

manifestamente destinado a ser utilizado por crianças com finalidade lúdica e artigo de 

puericultura é qualquer produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento e a sucção das 

crianças. 

 

Segundo a ABRAPUR e a ABRINQ, as empresas filiadas a elas tomaram a postura de 

voluntariamente eliminar os ftalatos dos brinquedos e artigos de puericultura destinados a 

menores de 3 anos. Isto vem sendo feito desde Janeiro de 2001 e deve estar explícito nas 

embalagens dos produtos de PVC. Esta posição não alterou a firme convicção da ABRAPUR 

de que os artigos de PVC certificados de acordo com a norma brasileira NBR 11.786 

(Segurança do brinquedo) com limite máximo em concentração de 3% em massa de DOP são 

absolutamente seguros e inofensivos às crianças. 

 

4.5. A POSIÇÃO DA ARGENTINA NO MERCOSUL 

 

A análise do comércio exterior do Brasil e da Argentina indica algumas coincidências 

cronológicas e seqüenciais, e diferenças significativas em termos de composição e 

desempenho dos fluxos de comércio
48

. A partir de 1986
49

, um novo capítulo das relações 

políticas e econômicas bilaterais começa a ser escrito. 

 

Ambos países buscaram - ao final da década de 80 - eliminar as distorções existentes em suas 

políticas comerciais, através de redução de barreiras não-tarifárias e algumas alterações nas 

respectivas estruturas tarifárias. Em janeiro de 1995 entrou em vigor a Tarifa Externa Comum 

do Mercosul, com um processo de convergência pré-definido até o ano 2006.  

 

                                                 
48

 O texto foi baseado no documento: “Brasil e Argentina – Comércio Exterior e Política Comercial”, de autoria 

de Renato Baumann. http://www.mre.gov.br/ipri/papers/argentina/artigo10.doc  
49

 Assinatura da Ata para Integração Argentino-brasileira que instituiu o Programa de Integração e Cooperação 

Econômica (PICE). 

http://www.mre.gov.br/ipri/papers/argentina/artigo10.doc


82 

 

 

Três produtos se destacam pelo comportamento diferenciado em relação à Tarifa Externa 

Comum são eletro-eletrônicos, brinquedos e automóveis
50

. Foi aplicada salvaguarda para a 

indústria de brinquedos em dezembro de 1996, sob a forma de elevação de alíquota do 

imposto de importação, até 31/12/99. O adicional à Tarifa Externa Comum (alíquota de 20%) 

é de 43% em 1997, sendo reduzido a 15% em 1999 (a medida não se aplica aos países em 

desenvolvimento membros da OMC
51

). Em 1999, houve a necessidade de se prorrogar a 

salvaguarda até 2003, renovando-se até 2007. 

 

Na questão não-tarifária, mais exatamente no comércio de brinquedos, os negociadores 

argentinos, no âmbito do Grupo de Trabalho de Brinquedos do SGT Nº3/Mercosul, buscando 

harmonizar o regulamento técnico relativo à segurança de brinquedos, propuseram que os 

ftalatos deveriam ser banidos, a exemplo do estabelecido na União Européia, de todos os 

brinquedos na classificação etária de até 3 anos
52

. Vale ressaltar que a Associação Mercosul 

de Normalização, a pedido do SGT Nº3/Mercosul, formulou uma série
53

 de normas em 

brinquedos para servir de base aos regulamentos técnicos do Mercosul a partir de 2003.  

 

4.6. OS FTALATOS NA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO 

 

 Em 1998, Suécia
54

 e Dinamarca
55

 decidiram banir os ftalatos que eram usados como 

plastificantes em brinquedos, comunicando a medida ao Secretariado do Acordo sobre 

Barreiras Técnicas ao Comércio da Organização Mundial do Comércio. França
56

 e 

Alemanha
57

 seguiram o mesmo caminho em 1999. A Comissão Européia
58

, após alguns 

estudos, embora estes não tenham sido conclusivos, resolveu banir os ftalatos para todo o 

bloco, aplicando tanto o princípio da precaução, no âmbito do Acordo sobre Medidas 

Sanitárias e Fitossanitárias (SPS), como a proteção da saúde e segurança humana, presente 

nos objetivos legítimos do artigo 2.2. do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio 

(TBT). No texto da notificação, estava estabelecido que “brinquedos e artigos de puericultura 

                                                 
50

 . http://www.mre.gov.br/ipri/papers/argentina/artigo10.doc 
51

 Portaria Interministerial No. 21 
52

 Decisão 1999/815/CE. 
53

 NM 300:2002. 
54

 G/TBT/Notif.98/480. 
55

 G/TBT/Notif.98/399. 
56

 G/TBT/Notif.99/331. 
57

 G/TBT/Notif.99/452. 

http://www.mre.gov.br/ipri/papers/argentina/artigo10.doc
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feitos de, ou em parte feitos de, PVC macio contendo mais que 0,1% em peso de uma das 

substâncias: ftalato de diisononila (DINP) CAS n° 28553-12-0 EINECS N° 249-079-5; ftalato 

de 2-etilhexila (DEHP) CAS N° 117-81-7 EINECS N° 204-211-0; ftalato de di-n-octila 

(DNOP) CAS N° 117-84-0 EINECS N° 204-214-7; ), ftalato de diisodecila (DIDP) CAS N° 

26761-40-0  EINECS N° 247-977-1; ftalato de benzila e butila (BBP) CAS N° 85-68-7 

EINECS N° 201-622-7 e ftalato de dibutila (DBP) CAS N° 84-74-2 EINECS N° 201-557-

4”
59

. Em 1999, a Comissão Européia decidiu banir em definitivo os ftalatos acima 

relacionados por meio da decisão 1999/815/CE. Esta medida, segundo a notificação vigoraria 

por três meses, podendo haver renovação. Desde 1999, esta disposição vem sendo renovada a 

cada três meses. 

 

Em 2000, durante reunião do Comitê do TBT
60

, o Brasil contestou a posição da União 

Européia frente aos ftalatos, afirmando que bani-los, sem prova científica irrefutável de que 

provocam algum dano à saúde, foi uma atitude extremada. A representante do Brasil afirmava 

que, fundamentada no Relatório Técnico do CCTEA, nem todos os ftalatos banidos 

apresentavam os mesmos efeitos quanto à saúde humana. Ela acreditava que a decisão da 

União Européia de banir os ftalatos foi precipitada, além de questionar se tal decisão se 

pautava realmente no disposto no artigo 2.2. do TBT: “Members shall ensure that technical 

regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating 

unnecessary obstacles to international trade". A posição aberta pelo governo brasileiro foi 

seguida pelos representantes da China, Canadá e México.  

 

O representante das Comunidades Européias alegou que a questão de ftalatos já existia há 

algum tempo. Em 1998, a União Européia (UE) já havia coletado evidências científicas que 

comprovavam a existência de alto risco à saúde decorrente de brinquedos e artigos de 

puericultura que contivessem certos tipos de ftalatos que geralmente são postos à boca por 

crianças com menos de três anos. As provas apontavam principalmente para dois tipos 

específicos de ftalatos: DINP e DEHP. De posse desta evidência, a UE tinha dois possíveis 

caminhos a seguir: ou se estabeleceriam limites de migração dos ftalatos dos brinquedos ou se 

optaria por bani-los em definitivo. O primeiro caminho requeria que se desenvolvessem 

ensaios adequados para se estabelecer esta taxa de transferência dos ftalatos. Os ensaios 

                                                                                                                                                         
58

 G/TBT/Notif.99/578. 
59

 Texto constate tanto da notificação à OMC, quanto da Diretiva 1992/59/CE – Segurança Geral de Produtos. 
60

 http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/G/TBT/M18.doc  

http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/G/TBT/M18.doc
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desenvolvidos não se mostraram suficientemente bons para fins regulamentares, então, a UE 

decidiu banir
61

 em definitivo estes ftalatos. Ele continuou explicando que os prazos de três 

meses para renovação do banimento se justificam pelo longo tempo em que as pesquisas 

acerca do assunto se desenvolvem, devendo a medida estar em suspenso até que alguma prova 

mais conclusiva leve a Comissão Européia a suspender a medida ou confirmá-la em 

definitivo. Ele se comprometeu a levar todos os comentários ao conhecimento dos 

comissários da União Européia
62

.  A partir de 2005, com o avanço das pesquisas realizadas 

pelo CCTEA, o banimento passou a ter um período de vigência de 6 meses. Espera-se, 

portanto, que este processo se repita até que as pesquisas sejam concluídas e se adote um 

banimento em definitivo. 

  

4.7. O REGULAMENTO TÉCNICO DO MERCOSUL SOBRE SEGURANÇA EM 

BRINQUEDOS 

 

O Grupo de Trabalho de Brinquedos concluiu o regulamento técnico Mercosul em 2004
63

. 

Não houve consenso quanto ao banimento dos ftalatos. Procurou-se trazer o maior número de 

trabalhos publicados sobre o assunto, os debates que estavam sendo realizados no meio 

acadêmico e o diálogo entre os especialistas em toxicologia dos Estados Partes. Enfim, não 

logrou uma harmonização nesta especificação técnica, pois dos seis ftalatos em questão, três 

eram provavelmente tóxicos e os outros três apresentavam análises insipientes.  

 

A posição nacional acerca de assuntos a serem discutidos em foros internacionais nasce do 

diálogo entre o governo, o setor privado e a sociedade civil. Uma vez que o setor privado não 

apoiava o banimento e que não existiam provas conclusivas do mal que os ftalatos causassem, 

o governo brasileiro não pôde seguir o caminho da República da Argentina de bani-los todos. 

 

Desta forma, os coordenadores nacionais do SGT Nº3 decidiram aprovar o regulamento 

técnico com a determinação que o banimento dos ftalatos fosse realizado pelo Estado Parte, 

                                                 
61

 Decisão 1999/815/CE. 
62

 http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/G/TBT/M18.doc  
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 A Resolução GMC 23/04 
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da forma que melhor lhe conviesse, durante o processo de incorporação ao ordenamento 

jurídico nacional.  

 

Em reunião realizada em Brasília, nos dias 7 e 8 de outubro de 2004, o Grupo do Mercado 

Comum aprovou o Regulamento Técnico Mercosul sobre Segurança de Brinquedos
64

.  

 

O Inmetro publicou, em 13 de junho de 2005, a portaria Inmetro Nº108 que internalizou ao 

ordenamento jurídico brasileiro a Resolução GMC Nº23/04 (Regulamento Técnico Mercosul 

sobre segurança em brinquedos), substituindo os critérios da NBR 7.736, em conformidade 

com a Decisão do Conselho Mercado Comum 20/02 (Aperfeiçoamento do sistema de 

incorporação da normativa Mercosul ao ordenamento jurídico dos Estados Partes). No Brasil, 

a questão dos ftalatos será regulamentada por portaria conjunta do Inmetro com a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), espelhando o consenso possível alcançado entre os 

especialistas brasileiros em toxicologia. Até 2006, ainda não houve consenso possível quanto 

aos ftalatos a serem banidos, pois os estudos sobre o problema ainda não alcançaram uma 

conclusão satisfatória, segundo os toxicologistas da Anvisa. 

 

Esta decisão mostra a fragilidade do processo de integração, demonstrando que o consenso 

não pôde ser alcançado no Mercosul e no Brasil muito em virtude do setor privado que, apesar 

de dizer que não usa mais tais ftalatos, pois têm adipatos como substitutos, não permitiu o 

banimento, o que acarretaria em uma verificação deste fato pelos entes governamentais por 

meio de mecanismos de vigilância do mercado. 

 

Os produtores brasileiros de brinquedos têm investido pesadamente na produção e buscado 

reestruturar o setor. Voluntariamente, a ABRINQ (Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Brinquedos) e a ABRAPUR (Associação Brasileira dos Fabricantes de Artigos de 

Puericultura), visando se adequar à legislação da União Européia sobre brinquedos e manter 

este mercado para os produtos brasileiros, adotaram o banimento dos ftalatos propostos pela 

decisão da Comissão Européia
65

. Vale ressaltar que a substituição dos plastificantes foi 
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 Resolução GMC 23/04 
65

 Decisão 1999/815/CE. 
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realizada com desenvolvimento totalmente nacional, contando inclusive com matérias primas 

de produção interna
66

. 

 

A expectativa da ABRINQ, com a reestruturação do setor, é que permaneçam no mercado 

apenas entre 70 a 100 empresas, de um número de 300 empresas, hoje existentes
67

. As 

parcerias com grandes empresas internacionais devem ampliar a presença do brinquedo 

brasileiro no mercado mundial e acelerar a introdução de inovações tecnológicas nas 

empresas nacionais por meio de acordos. Com isso, o setor terá condições de colocar cerca de 

2.000 novos produtos, por ano, no mercado. 

 

O Inmetro, na Nota Técnica INMETRO/DQUAL/DIPAC/Nº 049/2002 sobre a questão do 

banimento dos seis tipos de ésteres ftalatos proposta pela decisão 1999/815/CE, considerava 

que seria mais apropriada uma discussão sobre o assunto em foros internacionais, respeitando 

os espíritos de transparência e de negociação que devem reger as relações internacionais. A 

União Européia, entretanto, valendo-se do princípio da precaução, assunto controverso em 

foros internacionais, e fundamentando sua decisão na proteção da saúde humana, que consta 

do item 2.2. (Objetivos Legítimos) do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio da 

Organização Mundial do Comércio, manteve sua posição de banimento dos ftalatos. 

 

No que diz respeito ao Mercosul, deseja-se que os brinquedos produzidos no bloco possam se 

manter competitivos em um mercado globalizado, superando eventuais barreiras técnicas ao 

comércio. Em existindo estudos conclusivos sobre a toxidade dos ftalatos, o governo 

brasileiro aperfeiçoará seus instrumentos jurídicos para garantir a saúde, segurança e proteção 

da população brasileira. 

 

 

 

 

                                                 
66

 Colaboração do Dr. Mariano Bacellar Netto, diretor técnico do IQB (Instituto da Qualidade do Brinquedo e de 

Artigos Infantis). 
67

 www.bndes.gov.br/conhecimento/setorial/is16brin.pdf  
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5. ANÁLISE CRÍTICA DA PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRIVADO NAS 

NEGOCIAÇÕES DO MERCOSUL À LUZ DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 

Nos capítulos anteriores, seguiu-se uma ordem lógica de contextualização do comércio 

internacional, desde os conceitos de responsabilidade social, passando pelas escolas 

econômicas, que formaram o pensamento contemporâneo, até a criação da Organização 

Mundial do Comércio, do Mercosul e do mundo pós-colapso comunista. 

 

Neste capítulo, começamos a introduzir mecanismos de responsabilidade social empresarial e 

códigos de conduta, norteando a participação das empresas no Subgrupo de Trabalho Nº3 e 

fazendo a análise crítica da atuação do setor privado na harmonização de regulamentos 

técnicos e procedimentos de avaliação da conformidade. 

 

5.1. A PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRIVADO NO MERCOSUL  

 

Como já foi dito anteriormente, o capítulo VII da Decisão do Conselho Mercado Comum 

Nº4/91
68

 estabelece a participação do setor privado nos subgrupos de trabalho do Mercosul.  

Os subgrupos, suas comissões e grupos de trabalho podem desenvolver suas atividades em 

duas etapas: uma preparatória e outra decisória.  

 

Na etapa preparatória, os subgrupos de trabalho poderão solicitar a participação a participação 

de representantes do setor privado. A etapa decisória estará reservada exclusivamente aos 

representantes da cada Estado Parte. 

 

Durante a etapa preparatória, os subgrupos de trabalho, também, poderão promover, 

juntamente com o setor privado, seminários que tendam a ampliar a análise dos temas 

tratados.  

 

Vale ressaltar ainda que entender-se-á por representante do setor privado aquele que tem 

interesse direto em qualquer das etapas do processo de produção, distribuição e consumo. 
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 Regimento Interno do Grupo Mercado Comum. 
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Na etapa decisória, entretanto, só entes governamentais dos Estados Partes poderão ter acesso 

à mesa de negociação, cabendo, assim, ao setor público a palavra final quanto aos projetos de 

resolução (regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da conformidade, no caso do 

SGT Nº3) que serão elevados e aprovados pelo Grupo Mercado Comum.  

 

Consoante os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
69

, 

que regem a administração pública direta e indireta dos poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, o governo busca dar a maior transparência possível a seus 

atos, permitindo que o setor privado se manifeste em qualquer momento do processo de 

criação, revisão e harmonização dos regulamentos técnicos do Mercosul. 

 

No Subgrupo de Trabalho Nº3 do Mercosul, a formação do consenso nacional, que permitirá 

aos negociadores brasileiros formular uma proposta consistente, na etapa decisória, 

espelhando o amplo espectro dos interesses nacionais, é construída pela soma de posições de 

três vetores: o governo, o setor privado e a sociedade civil.  

 

Os regulamentos técnicos e os procedimentos de avaliação da conformidade desenvolvidos no 

Mercosul têm de se pautar pelos objetivos legítimos do Acordo sobre Barreiras Técnicas da 

Organização Mundial do Comércio, conforme excerto do artigo 2.2. descrito abaixo: 

 

“Tais objetivos legítimos são, inter alia: imperativos de segurança nacional; a prevenção de 

práticas enganosas; a proteção da saúde ou segurança humana, da saúde ou vida animal ou 

vegetal, ou do meio ambiente”. 

 

Como se pode ver, tais objetivos legítimos coincidem com o que se espera de empresas 

socialmente responsáveis. Neste sentido, empresas que se declarem engajadas em programas 

ou códigos de conduta, voltados para responsabilidade empresarial corporativa, constituem 

aliados valorosos no processo de harmonização do Mercosul, contribuindo para diminuir 

quaisquer desconfianças que os negociadores governamentais tenham a respeito das propostas 

oriundas do setor privado. 
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A economia mundial vem enfrentando uma transformação radical nas últimas duas décadas. 

As distâncias geográficas e culturais estão se reduzindo significativamente, ainda mais com o 

advento das novas tecnologias e da comunicação em rede mundial. A metáfora da fábrica 

global surgiu justamente por causa disso: o mundo hoje é uma imensa fábrica em que se 

expressam e sintetizam todas as forças produtivas. 

 

A transnacionalização do capitalismo está profundamente retratada na estrutura empresarial 

do SGT Nº3. Em parte relativo aos temas desenvolvidos nas comissões e grupos de trabalho, 

dominados por grandes corporações do setor alimentício, automotivo, elétrico, de petróleo e 

gás, dentre outros, em parte porque é cada vez mais difícil afirmar que uma empresa de 

capital aberto seja legitimamente nacional. 

 

A entrada de novos competidores estrangeiros, principalmente depois da abertura do mercado 

em meados da década de 1990, intensificou a velocidade de lançamento de novos produtos e 

serviços, formas e práticas de gestão e de relacionamento da empresa com clientes, 

funcionários, fornecedores, colaboradores e comunidade em que está inserida.  

 

Essa nova competição trouxe o mundo para dentro do mercado doméstico, levando também 

os produtos e serviços brasileiros aos mercados internacionais. Em particular, o mercado dos 

nossos vizinhos do Mercosul constitui o caminho mais óbvio para a internacionalização das 

indústrias brasileiras, principalmente as pequenas e médias.  

 

Como dito no primeiro capítulo, as organizações precisam estar atentas não só a suas 

responsabilidades econômicas e legais, mas também a suas responsabilidades éticas, morais e 

sociais. 

 

Nos quatro Estados Partes do Mercosul, a moral apresenta uma certa uniformidade por conta 

da raiz ibérica comum, bem como da difusão do catolicismo e sua escala de valores durante a 

colonização. 

 

Segundo Ashley (2001), os valores morais de um grupo ou organização definem o que é ser 

ético para si e, a partir daí, elaboram-se rígidos códigos éticos que precisam ser seguidos sob 

pena de ferirem os valores morais preestabelecidos. 
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O que acontece com a ética e a moral quando as sociedades passam por transformações tão 

profundas quanto as que o mundo vive agora? Alguns autores afirmam que, nesta situação, a 

responsabilidade social corporativa é mais importante do que nunca. A ética afeta desde os 

lucros e a credibilidade das organizações até a sobrevivência da economia global. 

 

As organizações terão de aprender a equacionar a necessidade de obter lucros, obedecer às 

leis, ter um comportamento ético e envolver-se em alguma forma de filantropia para com as 

comunidades em que se inserem. Além disso, mudanças, como nas formas que são 

concebidos e comercializados os produtos e serviços, trazem consigo novas questões éticas 

com que as organizações têm de aprender a lidar, principalmente, porque, cada vez mais, as 

novas tecnologias de informação e oportunidades comerciais e empresariais abertas pela 

globalização tendem a levar todas as organizações a abraçar padrões globais de operação. 

 

Seguindo este raciocínio, empresas socialmente responsáveis tendem a ser atrativas ao capital 

externo, criando um fluxo positivo de entrada de investimentos nos países do Cone Sul, uma 

vez que as empresas, principalmente as envolvidas nas atividades do SGT Nº3, adotem 

posturas de preservação da saúde e segurança humanas, a defesa dos consumidores e o uso de 

métodos e processos de produção que não agridam o meio ambiente. 

 

Para ilustrar esta reflexão sobre a responsabilidade social e os blocos econômicos, vale 

lembrar que Brasil e Argentina são países observadores da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Neste sentido, a OCDE tem um documento que dá 

diretrizes para as empresas multinacionais
70

, estabelecendo princípios e padrões de 

cumprimento voluntário, consistentes com a legislação aplicável, com vistas a uma conduta 

empresarial responsável. As Diretrizes visam a harmonizar as operações das empresas com as 

políticas governamentais, fortalecer a base da confiança mútua entre as empresas e as 

sociedades onde operam, melhorar o clima do investimento estrangeiro e aumentar a 

contribuição das empresas multinacionais para o desenvolvimento sustentado. As Diretrizes 

são parte integrante da Declaração da OCDE sobre Investimento Internacional e Empresas 

                                                 
70

 Esta dissertação apresenta muitas referências às Diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais, mesmo 

se sabendo que este não é o único mecanismo de Responsabilidade Social Empresarial,  por três motivos: 

primeiro, Brasil e Argentina caminham no sentido de se tornarem membros plenos da OCDE; segundo, a OCDE 

congrega as economias mais poderosas do planeta, podendo trazer investimentos vultosos ao Mercosul; e, por 

fim, grande parte das empresas multinacionais que participam das negociações do Mercosul têm suas matrizes 

em membros plenos da OCDE. 
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Multinacionais, juntamente com os outros elementos dessa Declaração que se relacionam com 

o tratamento nacional, obrigações contraditórias impostas às empresas e incentivos e 

desincentivos ao investimento internacional. 

 

Dentro da economia global, há ainda a questão da cultura propriamente dita. As grandes 

corporações transnacionais, bem como qualquer organização que almeje expandir seus 

mercados em escala global, precisam estar cada vez mais atentas à diversidade cultural 

reinante entre os povos. Se parece verdadeira a afirmativa de que a comunicação intercultural 

entre diferentes povos tende a homogeneizar todas as culturas (presumivelmente em favor da 

cultura dominante, ou do país mais rico, como se costuma afirmar), também podermos 

perceber o movimento inverso: contatos entre culturas com diferentes percepções e padrões 

sobre direitos humanos, por exemplo, vêm aumentando as expectativas das populações dos 

diversos países, que passam a exigir um comportamento socialmente responsável das 

empresas e que respeite as noções internacionais de direitos humanos, liberdade e participação 

democrática.  

 

Nesse sentido, podemos dizer que um dos efeitos da economia global é a adoção, por todo o 

mundo, de padrões éticos e morais mais rigorosos, seja pela necessidade das próprias 

organizações de manter sua boa imagem perante o público, seja pelas demandas diretas do 

público para que todas as organizações atuem de acordo com tais padrões. Valores éticos e 

morais sempre influenciaram as atitudes das empresas, mas estão se tornando cada vez mais, 

homogêneos e rigorosos. 

 

Com o crescimento dos setores ligados aos serviços e às tecnologias de informação, assistiu-

se à entrada de outro tipo de empresas na cena do mercado internacional. As grandes 

empresas continuam a contribuir com uma significativa parte do investimento internacional, 

verificando-se mesmo uma tendência para grandes fusões à escala internacional. 

Simultaneamente, assiste-se a um incremento do investimento estrangeiro realizado por 

pequenas e médias empresas, desempenhando estas, atualmente, um papel cada vez mais 

importante na cena internacional. As empresas multinacionais, à semelhança das que operam 

no mercado doméstico, têm evoluído no sentido da diversificação das respectivas forma e 
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organização empresarial. As alianças estratégicas e a existência de relações mais estreitas com 

os fornecedores e demais contratados tendem a diluir os limites da empresa. 

 

Analisando-se os avanços da OCDE e suas Diretrizes para Responsabilidade Social 

Empresarial, as atividades das empresas multinacionais permitiram, através do comércio e 

investimento internacional, fortalecer e aprofundar os laços que ligam as economias dos 

países da OCDE entre si e o resto do Mundo. Tais atividades implicam consideráveis 

benefícios quer para os países de origem como para os de destino. Estes benefícios aumentam 

quando uma empresa multinacional consegue fornecer os bens e serviços aos consumidores a 

preços competitivos e, simultaneamente, proporcionar, a quem investe, um razoável retorno 

do capital. O comércio e o investimento contribuem para um uso eficiente e racional do 

capital, da tecnologia e dos recursos humanos e naturais. Promovem ainda a transferência de 

tecnologia entre as várias regiões do globo e o desenvolvimento de tecnologias que refletem 

as condições locais. As empresas promovem igualmente o desenvolvimento do capital 

humano nos países de acolhimento através da formação e de processos de aprendizagem 

realizados no próprio local de trabalho. 

 

Exemplos como o do regulamento técnico de segurança de brinquedos no Mercosul, relatado 

no capítulo anterior, mostram a necessidade do setor privado que participa do SGT Nº3 vir a 

adotar com urgência práticas éticas. É função do governo, zelar pela saúde e segurança dos 

cidadãos. O setor privado, em nome da maximização dos lucros, não pode comprometer este 

trabalho do governo. Por isto, faz-se mister a participação da sociedade civil, exigindo seus 

direitos e exercendo o consumo consciente, contrabalançando o consenso nacional, sendo o 

vetor de equilíbrio entre as posições, por vezes antagônicas, do Estado brasileiro e de seu 

empresariado. 

 

De acordo com a Resolução GMC Nº38/98, os regulamentos técnicos e os procedimentos de 

avaliação da conformidade do Mercosul têm aplicação nos mercados domésticos, no comércio 

entre os Estados Partes e na importações extra-zona. Baixos padrões de qualidade e 

confiabilidade impostos ao Mercosul podem precipitar uma avalanche de importações de 

produtos que causem efeitos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. Cabe à sociedade 

reivindicar melhores bens e serviços, tracionando o desenvolvimento de nosso setor privado, 
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impondo a necessidade de investimentos em inovação tecnológica e promovendo o 

desenvolvimento sustentável da região.  

 

O que está ocorrendo é mais do que mera resposta dos negócios às novas pressões sociais e 

econômicas criadas pela globalização. A pressão que um mercado globalizado exerce nas 

empresas faz com que elas precisem se auto-analisar continuamente. Cria-se assim um novo 

ethos que rege o modo como os negócios são feitos em todo o mundo. Tanto o papel das 

empresas como o do próprio Estado estão sofrendo alterações. Se, por um lado, o papel da 

empresa na sociedade é cada vez mais amplo e complexo, por outro, muitas funções 

tradicionais do Estado estão sob ameaça. Este movimento gera uma nova governança, 

trazendo uma participação mais ativa do setor privado em áreas onde outrora só existia a ação 

dos governos. 

 

Muitas empresas multinacionais têm demonstrado que através do respeito de normas 

exigentes de conduta empresarial se pode aumentar o crescimento. Atualmente, a 

concorrência é intensa e as empresas multinacionais atuam em marcos jurídicos, sociais e 

regulamentares muito variados. Neste contexto, algumas empresas poderão sentir-se tentadas 

a negligenciar padrões e princípios de conduta, na tentativa de obter vantagens concorrenciais 

indevidas. A adoção de tais práticas por uma pequena minoria poderá pôr em causa a 

reputação da maioria, suscitando preocupações da parte do público. 

 

As empresas têm procurado ir ao encontro destas preocupações do público, desenvolvendo 

dispositivos e procedimentos internos de orientação e de gestão que demonstram o seu 

compromisso em relação às boas práticas e à boa conduta empresarial, assim como no tocante 

à política de emprego adotada. Algumas empresas recorreram a serviços de consultoria, 

auditoria e certificação, o que contribuiu para a acumulação de conhecimentos especializados 

nestes domínios. Estas iniciativas favoreceram igualmente o diálogo social sobre regras de 

boa conduta das empresas.  

 

A adoção de códigos de conduta que se inspirem em documentos internacionais sobre 

responsabilidade social corporativa, a exemplo das Diretrizes da OCDE, contribuem para uma 

melhor definição das expectativas dos governos aderentes, no que se refere à conduta 

empresarial e constituem um ponto de referência para as empresas. Por conseguinte, estes 
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códigos de conduta complementam e reforçam os esforços desenvolvidos pelo setor privado 

no sentido de definir e pôr em prática regras de conduta empresarial responsável. 

 

No capítulo anterior desta dissertação, houve a descrição do Subgrupo de Trabalho Nº3 e um 

caso sobre a construção da Resolução GMC Nº23/04 (Regulamento Técnico Mercosul sobre 

Segurança do Brinquedo). No exemplo em tela, a discussão sobre quais ftalatos deveriam ser 

banidos, por motivo de segurança das crianças, que poderiam pôr brinquedos de PVC na boca 

e comprometerem sua saúde, ficou em segundo plano, perante os representantes das 

indústrias. O setor privado só conseguia ver os danos que causaria o banimento a seus 

negócios, priorizando os lucros em detrimento da saúde do consumidor, neste caso, crianças 

na sua mais tenra idade.  

 

Este exemplo não é uma exceção. Ocorrem, infelizmente com certa freqüência, casos 

semelhantes em outras comissões e grupos de trabalho do SGT Nº3.  

 

Para ilustrar esta triste constatação, podem-se relembrar as negociações que resultaram nas 

resoluções GMC Nº44/03, Nº46/03 e Nº47/03, todas sobre rotulagem nutricional obrigatória 

para alimentos embalados. Os governos exigiam um modelo de rótulo que informasse 

claramente e com completude ao consumidor quantidades e qualidades de componentes nos 

alimentos, inclusive, aquelas substâncias que poderiam causar danos à saúde do consumidor, 

tais como colesterol e gorduras trans. A indústria de alimentos tentava, por todos os meios 

reduzir, o número de informações contidas nos rótulos, principalmente ignorando eventuais 

substâncias que causassem algum mal à saúde humana. Quando isso já não era mais possível, 

buscaram protelar ao máximo a vigência destes regulamentos técnicos. A situação ficou tão 

crítica que os regulamentos, embora tenham sido aprovados pelo Grupo Mercado Comum em 

dezembro de 2003,  só vigerão a partir de 1º de agosto de 2006. 

 

Com tantos exemplos da prevalência do lucro sobre a saúde e a segurança humana, os 

negociadores do governo tendem, naturalmente, a desconfiar de quaisquer propostas oriundas 

do setor privado. Existe sempre a suspeita de que o leitmotiv de tais ações seja o vil metal, 

nunca preocupações legítimas com os cidadãos. 

 

Neste ambiente de desconfiança, as negociações se arrastam e são menos eficientes e eficazes, 

aumentando a vigilância dos negociadores governamentais sobre eventuais “golpes” do setor 
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privado. Assim, urge a adoção, por parte das empresas que participam das negociações do 

SGT Nº3, de códigos de conduta socialmente responsáveis e éticos, firmemente 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável dos países do Mercosul.     

 

Estes códigos de ética e esta consciência socialmente responsável necessitam também ser 

implementadas nas associações setorias, sindicatos patronais e federações de indústrias; pois, 

muitas vezes, estes são os interlocutores da indústria nas negociações de comércio 

internacional. 

 

Por outro lado, os organismos de defesa dos consumidores, as organizações não-

governamentais, de cunho social e ambiental, e a sociedade civil, representada em seus 

diferentes segmentos, também deveriam estar presentes a estas negociações. Para os 

negociadores do governo, a participação da sociedade civil contrabalançaria as posições da 

indústria, permitindo um consenso que aliasse os interesses comerciais do país e a proteção do 

consumidor. 

 

Em virtude da transnacionalidade das empresas que têm interesses na regulamentação oriunda 

do SGT Nº3, nunca se sabe ao certo quais interesses estão movendo as posições do setor 

privado.  

 

Uma das comissões do SGT Nº3, por exemplo, é a da indústria automotriz. Embora a 

ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) congregue as 

montadoras brasileiras, sabe-se que a matriz destas montadoras, muitas vezes, encontra-se 

fora do Mercosul. Assim, representantes da Peugeout brasileira na ANFAVEA podem ressoar 

posições semelhantes às da Peugeout argentina, porque, muito provavelmente, estas duas 

sucursais apenas reproduzem a posição negocial da matriz em Paris. 

 

Levando-se em consideração esta transnacionalidade, o setor privado deveria adotar códigos 

de conduta que se fundamentassem em instrumentos internacionais de Responsabilidade 

Social Corporativa, tais como as diretrizes para as multinacionais da Organização para 

Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) e o Global Compact. 
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As empresas devem plenamente ter em conta as políticas em vigor nos países onde 

desenvolvem as respectivas atividades, tendo em consideração os pontos de vista de outros 

agentes envolvidos. A este respeito, as empresas deveriam, segundo as Diretrizes da OCDE: 

 Contribuir para o progresso econômico, social e ambiental, de forma a assegurar um 

desenvolvimento sustentável; 

 Respeitar os direitos humanos que de algum modo possam vir a ser afetados pelas 

respectivas atividades, em conformidade com as obrigações e compromissos 

internacionais assumidos pelo governo do país de acolhimento; 

 Encorajar a criação de capacidades em nível local em estreita cooperação com a 

comunidade local, incluindo os meios empresariais, desenvolvendo, ao mesmo tempo, as 

atividades da empresa no mercado nacional e internacional, de forma compatível com as 

boas práticas comerciais; 

 Encorajar a formação de capital humano, nomeadamente criando oportunidades de 

emprego e facilitando a formação dos trabalhadores; 

 Abster-se de procurar ou aceitar exceções não previstas no quadro legal ou regulamentar, 

em domínios como o meio-ambiente, a saúde, a segurança, o trabalho, a tributação, os 

incentivos financeiros, dentre outros; 

 Apoiar e defender os princípios da boa gestão empresarial, desenvolvendo e aplicando 

boas práticas de gestão empresarial; 

 Elaborar e aplicar práticas de auto regulamentação e sistemas de gestão eficazes que 

promovam uma relação de confiança mútua entre as empresas, as sociedades e os 

governos onde aquelas operem; 

 Promover o conhecimento dos trabalhadores sobre, e fazer que ajam em conformidade 

com, as políticas da empresa, divulgando adequadamente essas políticas, inclusive através 

de programas de formação.. 

 

5.2. ALTERNATIVAS PARA O FUTURO. 

 

5.2.1. O conceito de código de conduta  

 

Segundo Murray (1997), em todo local de trabalho existem códigos de conduta subentendidos 

que correspondem ao comportamento consensualmente adotado e aceito pelas pessoas do 

local. Ou seja, mesmo quando não há um código explícito, há uma cultura comportamental e 

um consenso sobre as prioridades da empresa os quais ela chama de “código de fato”.  
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Quando se fala em código de conduta, porém, costuma-se referir ao código explícito, que 

corresponde à segunda noção de código de conduta dada pela mesma autora: um documento 

formalmente adotado pela empresa ou instituição como diretriz a ser seguida por todos os 

seus funcionários. A definição mais comum, encontrada nas instituições para código de 

conduta
71

, é a seguinte: 

 

“Um código de conduta é uma declaração formal de valores e práticas corporativas. 

Um código pode ser uma pequena declaração da missão ou um documento sofisticado 

que requer compromisso com normas articuladas e possui um complicado mecanismo 

de coação. À medida que os negócios se globalizam, as empresas são encorajadas, por 

grupos de interesse, governos, instituições educacionais, associações de indústrias e 

outros, a adotar códigos de conduta”. 

 

A definição supracitada, todavia, vai um pouco além: explica que um código (explícito) pode 

conter apenas a missão corporativa ou abranger diversas condutas corporativas e 

compromissos com outras declarações normativas reconhecidas socialmente. Também pode 

estabelecer mecanismos de punição ou premiação. 

 

A definição de código de conduta muitas vezes se confunde com o conceito de código de 

ética, e alguns autores chegam a tratar de ambos indiscriminadamente. Porém, o termo 

“código de conduta” é mais abrangente que “código de ética”; envolve “códigos de 

marketing”, “códigos comerciais”, inclusive códigos impostos que limitam os direitos dos 

empregados. Assim, fica definido código de conduta como toda declaração de princípios e 

valores (mesmo que não éticos) corporativos que buscam definir a conduta da corporação.  

 

5.2.2. Tipos de código de conduta 

 

Existem diferentes tipos de códigos, tanto pela sua natureza de origem quanto pelo seu 

conteúdo. O código pode ser constituído por apenas uma pequena lista de princípios básicos e 

utópicos, ou ser um documento mais explicativo e detalhado que corresponda mais à realidade 

da empresa e às ações prioritárias desenvolvidas pela mesma (Fliess, 1999). 

 

                                                 
71

 www.codeofconduct.org 
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Quanto à natureza, os códigos podem ser de origem privada (empresas) ou propostas de 

padrões estabelecidos por organizações internacionais das mais variadas naturezas e com 

diferentes interesses. Sendo assim, uma empresa pode desenvolver seu próprio código ou 

simplesmente adotar o código proposto por outra organização.  

 

O inventário sobre códigos de conduta, editado pela OCDE em 1999, traz uma análise 

comparativa entre eles e identifica quatro diferentes possibilidades de origem para os códigos: 

podem ser desenvolvidos e editados por uma companhia individualmente; editados por 

associações empresariais; firmados por meio de parcerias de stakeholders (como organizações 

não-governamentais, uniões comerciais, instituições acadêmicas, etc); ou resultantes de 

negociações ou consultas intergovernamentais (Fliess, 1999). 

 

Refletindo sobre o que poderia constar dos eventuais códigos de conduta do setor privado que 

participa do SGT Nº3, em relação à ética e à responsabilidade social, existem duas abordagens 

possíveis: a crítica e a instrumental (Ashley, 2001).  

 

A abordagem crítica se fundamentará nos conceitos de direitos da propriedade, bastante 

defendidos por Milton Friedman. Ele argumenta que a direção corporativa, como agente dos 

acionistas, não tem o direito de fazer nada que não atenda ao objetivo de maximização dos 

lucros, mantidos os limites da lei. Agir diferente é uma violação das obrigações morais, legais 

e institucionais da direção da corporação. O ponto central desta argumentação está em que 

outras instituições, como governo, igrejas, sindicatos e organizações não-governamentais 

(ONGs), existem para atuar sobre as funções necessárias ao cumprimento da responsabilidade 

social corporativa. Gerentes de grandes empresas não têm competência técnica, tempo ou 

mandato para tais atividades, que constituem uma tarifa sobre o lucro dos acionistas. 

 

Os argumentos da linha instrumental consideram que há uma relação positiva entre o 

comportamento socialmente responsável e o desenvolvimento econômico da empresa. 

Justifica-se essa relação por uma ação proativa da organização, que busca oportunidades 

geradas por uma: 

 

 Consciência maior sobre questões culturais, ambientais e de gênero; 

 Antecipação, evitando regulações restritivas à ação empresarial pelo governo; 
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 Diferenciação de seus produtos diante de seus competidores menos responsáveis 

socialmente. 

 

Ainda, seguindo esta linha instrumental, pode-se refletir que a adoção de códigos de conduta 

socialmente responsáveis e éticos pelas empresas do Mercosul podem gerar um clima 

favorável à capitação de investimentos em organizações internacionais, atraindo capital e 

incentivando a inovação tecnológica com diferenciais de competitividade, perante o 

compromisso de desenvolvimento sustentável do bloco econômico. 

 

Retornando ao inventário da OCDE (Fliess, 1999), além da diferenciação dos códigos por sua 

origem e disponibilidade ao público, são colocadas as diferenças quanto ao conteúdo. Os 

códigos são diferenciados: pelos temas que abordam (prática empresarial honesta, observância 

da lei, contratação honesta e direitos trabalhistas, meio ambiente e cidadania corporativa); 

pela classe a qual se dirigem (à companhia, ao contratado, ao subcontratado ou ao cliente); 

pelas referências (ou não) a padrões internacionais; pelo grau de implementação (parceria 

com sindicatos ou contratados, vínculo com marcas ou selos de reconhecimento, menção a 

“procedimentos de monitoramento interno” e “externo”, ou ausência de provisão de 

monitoramento); pela referência a medidas de ação corretiva (término de relacionamento 

comercial ou contratual, ou outras medidas direcionadas a infrações de parceiros ou 

empregados); por ceder ao governo ou a terceiros papel em sua administração.  

 

Geralmente, os códigos referem-se a temas diretamente ligados à responsabilidade social, 

como direitos trabalhistas, direitos humanos, competição, meio ambiente, dentre outros. 

Ainda segundo Fliess (1999), a cidadania corporativa (área temática menos abordada nos 

códigos) pode se apresentar de diferentes formas: 

 

“Alguns códigos declaram que seus subscritos se empenham em empregar pessoal 

local e indígena seja onde for que estejam localizadas suas operações. Outros 

participam de programas comunitários de desenvolvimento, incluindo escolas, 

orfanatos e creches. Algumas declarações são bastante explícitas e concretas nas 

questões comunitárias, outras simplesmente incluem uma caução para o trabalho em 

função do engrandecimento do bom andamento da economia em todas as 

comunidades nas quais estão sendo conduzidos negócios”. 
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Enfim, apesar de ainda não haver um padrão para códigos de conduta adotados ao redor do 

mundo, eles vêm se tornando, cada vez mais, um instrumento da política social global da 

empresa e um documento de compromisso com a sociedade. Ele é o início da implementação 

de uma nova cultura empresarial. A evolução das discussões sobre o tema no cenário 

internacional mostra que a tendência é que os códigos tornem-se um documento cada vez 

mais complexo e cada vez mais determinante da ação empresarial. 

 

É importante ressaltar a noção de que somente um belo código não prova que a empresa está 

agindo com responsabilidade social nem mesmo cumprindo as leis nacionais ou direitos 

fundamentais. A explicitação do código tem de espelhar uma cultura que já esteja tácita na 

organização ou uma mudança efetiva em direção a uma cultura ética e socialmente 

responsável. Todo compromisso social declarado não tem muito valor se não for assegurado. 

Isso implica em um programa interno de desenvolvimento e acompanhamento das práticas e 

monitoramento independente, sendo fundamental o acesso público aos resultados deste 

monitoramento, ou seja: transparência. A dificuldade de verificação da real conduta da 

empresa ou associação empresarial ainda é o maior desafio. Assim, em muitos casos, tornar-

se-á necessário a intermediação de uma organização isenta para avaliar a conformidade com 

requisitos de responsabilidade social bem estabelecidos, resultando em auditorias testemunhas 

que resultem na certificação por normas de responsabilidades social. O Brasil em conjunto 

com a Suécia coordenam o processo de normalização em responsabilidade social no âmbito 

da Organização Internacional de Normalização (ISO), embora já existam mecanismos 

confiáveis de auditoria, como aqueles segundo os critérios da SA 8.000, e de auto-declaração 

da conformidade, como as diretrizes para multinacionais da OCDE.  

 

 



101 

 

 

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

O presente trabalho pode ser considerado como uma contribuição para o aperfeiçoamento da 

participação do setor privado na negociação dos regulamentos técnicos e procedimentos 

técnicos do Subgrupo de Trabalho Nº3 do Mercosul. 

 

 

6.1 ASPECTOS CONCLUSIVOS 

 

A proposta inicial da presente pesquisa era, associando as boas práticas regulatórias e aos 

conceitos de responsabilidade social, fazer uma análise crítica da participação do setor 

privado na harmonização de regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da 

conformidade no Mercosul. Além disso, fazer, como perspectiva de futuro, a recomendação 

de adoção de códigos de conduta, alinhados aos conceitos de responsabilidade social 

empresarial, como elemento atenuante das tensões e desconfianças entre os negociadores dos 

governos dos Estados Partes do Mercosul e o empresariado.  

 

Como se poderia esperar da própria teoria econômica, há vantagens e desvantagens, tanto no 

livre comércio como no nacionalismo, que precisam ser consideradas por todos os países ao 

formular sua políticas comercial, industrial e tecnológica. Nenhuma nação jamais optou por 

seguir exclusivamente o livre comércio ou uma política nacionalista. A combinação desses 

dois ingredientes em políticas nacionais é função da economia doméstica e das condições 

prevalecentes no mercado internacional. Este equilíbrio tem de ser perseguido pelos Estados 

Partes do Mercosul. Impor regulamentos justos que não se caracterizem como barreiras 

técnicas ao comércio internacional. 

 

Os regulamentos técnicos podem até ser vistos como armas protecionistas dos Estados. 

Contudo, ao se pautarem pelos objetivos legítimos, estabelecidos no Acordo sobre Barreiras 

Técnicas ao Comércio da OMC, o SGT Nº3 confere aos regulamentos técnicos harmonizados 

o status de  instrumentos de defesa da saúde e segurança humanas e da proteção do meio 

ambiente. Tais regulamentos podem ainda ser vistos como uma parceria entre o setor privado 

e o governo no sentido da promoção do desenvolvimento sustentável. 
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O Mercosul representa para os Estados que o compõe um importante projeto de inserção no 

comércio internacional, ao passo que se estabelecem acordos de acesso a mercados e planos 

de ação em facilitação de negócios com outros países e blocos, assim como instrumento vital 

para a defesa comercial, em particular, das indústrias nascentes e da integração das cadeias 

produtivas da região. 

 

As empresas que participam das negociações do Mercosul, em grande parte, corporações 

transnacionais, operam em um ambiente co-habitado por outras agências interessadas em 

supranacionalismo e que têm funções importantes na economia política do presente. As lutas 

e os dramas políticos dessas entidades desenrolam-se em diferentes loci, como, por exemplo, 

suas sedes mundiais, parlamentos nacionais, conferências internacionais/globais e por meio da 

mídia. O Mercosul representa, para algumas desta empresas, apenas uma fatia de um mercado 

mundial disputado aguerridamente com outras corporações transnacionais. 

 

Por outro lado, há pequenas e médias empresas que têm no Mercosul sua iniciação no 

comércio internacional. Ao governo interessa fomentar tais empresas, pois têm, geralmente, 

base familiar e empregam trabalhadores de localidades dos Estados Partes do Mercosul.  

 

Por ser composto de países em desenvolvimento, o Mercosul carece de investimentos. A 

adoção de práticas de responsabilidade social, em particular, de diretrizes de organismos 

internacionais como a OCDE, permite a captação de recursos e a promoção do 

desenvolvimento. Analisando-se os avanços da OCDE e suas Diretrizes para 

Responsabilidade Social Empresarial, as atividades das empresas multinacionais permitiram, 

através do comércio e investimento internacional, fortalecer e aprofundar os laços que ligam 

as economias dos países da OCDE entre si e o resto do Mundo. Tais atividades implicam 

consideráveis benefícios quer para os países de origem como para os de destino. Estes 

benefícios aumentam quando uma empresa multinacional consegue fornecer os bens e 

serviços aos consumidores a preços competitivos e, simultaneamente, proporcionar, a quem 

investe, um razoável retorno do capital. O comércio e o investimento contribuem para um uso 

eficiente e racional do capital, da tecnologia e dos recursos humanos e naturais. Promovem 

ainda a transferência de tecnologia entre as várias regiões do globo e o desenvolvimento de 

tecnologias que refletem as condições locais. As empresas promovem igualmente o 

desenvolvimento do capital humano nos países de acolhimento através da formação e de 

processos de aprendizagem realizados no próprio local de trabalho. 
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O regulamento técnico sobre segurança em brinquedos foi escolhido como o estudo de caso 

desta dissertação por vários motivos. Primeiro, por sua simbologia, tratando da preservação da 

saúde e segurança infantil; segundo, por ser um processo já concluído, pelo menos no âmbito 

do Mercosul; finalmente, por mostrar as pressões do setor privado sobre os negociadores do 

governo, oferecendo campo fértil para a posterior introdução de mecanismos de 

responsabilidade social e códigos de boas práticas na participação empresarial no SGT Nº3. 

 

O setor de brinquedos, um dos pioneiros na discussão de responsabilidade social no Brasil, 

mostrou, na negociação do novo regulamento técnico do Mercosul, inconsistências entre o 

discurso e a prática. 

 

A União Européia pode ter se valido do banimento dos ftalatos em brinquedos como 

instrumento protecionista para as importações provenientes, principalmente, de países 

asiáticos, como afirmavam os interlocutores do setor privado de brinquedos do Mercosul, 

porém, em se tratando de crianças, o governo tendia a seguir pelo mesmo caminho. 

 

Embora o artigo 2.2. do Acordo sobre Barreiras Técnicas da OMC afirme que na avaliação de 

risco para a regulamentação técnica se deva levar em conta toda informação técnica e 

científica disponível, em casos especiais como a regulamentação de brinquedos, a suspeição 

de risco em estudos científicos reconhecidos, já deveria ser bastante para uma medida 

preventiva. 

 

Assim, a falta de consenso quanto ao banimento dos seis tipos de ésteres ftalatos expôs uma 

motivação econômica superior à preocupação com a saúde e segurança dos consumidores.     

 

Como perspectiva para o futuro, sugere-se que, cada vez mais, as empresas adotem códigos de 

conduta que espelhem uma cultura empresarial fundamentada em conceitos de 

responsabilidade social. Isto beneficiaria a todos os atores no processo: os industriais, que 

teriam seus produtos em conformidade com uma prática de gestão cada vez mais difundida; o 

governo, que teria maior confiança na motivação empresarial quando da harmonização de 
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regulamentos técnicos e procedimentos técnicos do Mercosul; e a sociedade civil, pois 

compõe a grande massa de consumidores cujos produtos não ofereceriam risco à saúde ou à 

segurança. 

 

6.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Como direcionamento para futuras pesquisas relativas ao presente tema, sugere-se: 

 

 Verificar se houve melhorias no relacionamento entre governo e setor privado, 

quando da adoção de códigos de conduta em conformidade com conceitos de 

responsabilidade social, durante o processo de harmonização de regulamentos 

técnicos e procedimentos de avaliação da conformidade do Mercosul. 

 Realizar estudos de acompanhamento de mercado (Market Survaillance) para os 

produtos sob regulamentação técnica do Mercosul. 

 Quando for aprovada a norma da ISO 26.000 sobre responsabilidade social, avaliar 

se a empresas estarão em conformidade com suas diretrizes o que poderia 

contribuir para uma participação melhor do setor privado no Mercosul. 

 A possibilidade de adoção, por parte do Mercosul, da norma internacional (ISO) 

como subsídio em um eventual guia de boas práticas regulatórias. 
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