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RESUMO Em IVc ianeiro dc 
19c)S entrou crn funcicihmento :i 
Qr~nnizaçiío Mundial dc Comércio 
(QMCt, com n huncrio tlc administrar 
o slsterna rnril!ilnrci.nl de corncrcin 
resul!anze da Rodada Uruguai 
(1C186193). O ohjetivo deste texto C 
fernccer algumas informações hfisicas 
scihrc ns novas scgms que balizarn o 
cnmercio mundial, destacando os 
Eirnircs por elas colocndns h dellniç50 
das priiticas comerciais nacionais. c a 
Emportnncia de os polií-y trrnk~rs 
arlcquarem sua retórica i nova 
rcalldade. O artigo faz uma breve 
recunstituiçfia da evoluqrio do sistema 
rnultilnteral de çorntrcicr tlesde a 
crinçao do General Agrccment nn 
Tarifls and Trade (Gart), em 1947, a16 
a ccinstiiuiqão da OMC, destaca as 
principais difcrcnças cnwc ambos, 
e n f n r i ~ a  a nec;cssidade dc ns paíscs crn 
dcsenvolvimcnta abandonarem ;i 
postura defensiva que iCm adotado 
com relaç5o a cenas qucstfies e 
pnrtircm para urna posiqno pró-ativa e 
chama a atençiin para ri papel da OMC 
na nova ordem mundial. 
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1. Introdução 

3 Brasil é um dos membros fundadores da OMC, a base jurídica e 
institucional do sistema multilateml de çomtrcio desde janeiro de 

1905q criada no término da Rodada Uruguai do Gatt, a mais importante das 
rodadas de ne~ociag6es comerciais i5 realizadas. Com a OMC. o comércio 
tntemncional inFessau em uma nova fase, com maiores direitas e devem 
para praticarnen te todos as países. 

Durante a Rodada Umpai,  alem de negociarem um c6digo de conduta. os 
diversos paises tarnbcm troçaram concess6es em temos de acesso a merca- 
dos, at~aves da t-eduçiio de tarifas alfandeg5rEas e/ou da rernqio de barreiras 
n5o-tsrifirins. 

E importante destacar que as regas  que devem ser observadas no jogo do 
çornCrcio internacional forrim definidas ap6s longas e árduas negociações 
no ilmbito da Rodada Uruguai (19S6J93). Os países em desenvolvimento, 
par~icuIamente o Brasil, e 3s economias em transiç3o (ex-países social f stns) 
tiveram uma prirticipnção mais ativa nessas negoçinqões do que em qualquer 
umri das oiitras realizadas sob os auspicios do Galt, o que os torna mais 
comprometidos com os resultados obtidos. Esses países assumiram quase 
tantos comprornissùs quanto os desenvolvidos, mas contam, em geral, com 
um período de adaptaçao maior 5s novas regras. 

Os compromissos e obrigações assumidos pelos membros da OMC tomam 
o intercnrnbio mundial mais previsivel, mas também retiram pnuq de 
liberdade dos governos nacionais na definição de suas práticas comerciais. 
Ou seja, restringem significativamente o mio de manobra dos polir+~l n r a k ~ r s  
na del'iniçáo das políticas nacionais. 6 fundamental. portanto, que as d iver- 
sas instnncias de governo no Brasil ç~niieçam os novos limites rt que esta0 
submetidas, para evitar que os resultados dos esforços realizados para 
aumentar a competitividade externadaeconomia sejam considerridcrs ileg;iis 
elou anulados ou reduzidos pela nçRo dos seus parceiros comerciais. 

Assim, o nh+ietivo deste texto 6 fornecer algumas informações b5sicns sobrc 
o novo sistema mul: tilateral de çom6rci0, destacando as principais diferenças 
entre a OMC e o antigo Gatt, os elementos que devein ser observados na 
definiç5a das priticas comerciais nacionais e os temas emergentes. AlCm 
disso. enfatiza-se a i~ecessidade de os países em desenvolvimento nban- 
donnrem a postura defensiva que tEm adotado com relaqno a certas questde': 
e partirem para uma posiqão pró-ativa. 
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Nas Seções 2 e 3, faz-se uma breve recanstituição da evoluç5a do sistemii 
multilateral de comércio desde a criaçc70 do Gatt ( 1  9471 ate a constituição 
da OMC quase 50 anos depois, a partir das negaciaqões que tiveram lugar 
na i h h i t o  da Rodada Unlyai (1986193). da~ido-se Snfa~e hs principais 
motivaç6es que lev,vam ao surgimento tanto do Gatt qurtnto da QIVC e aos 
principais resultados da Rodada Uruguai. Na Seq5o 4, 550 discutidas as 
principais atribuiçoes da OMC, destacando-se as dife'eienpq entre ela e o 
Gatt e OS novos mecanismos de transpiirencia e de soluçfio de disputas 
comercisfs. Na Seç50 5 ,  chama-se a atençiio para a irnportancia de os policv 
rncrkers conhecerem bem as novas regras multilaterais e os limites por elas 
coIocados c7 definiçiio e in~plernentaçiio das políticas econômicas nacionais 
com impactos sobre o comircio e de ridequcireni sua ret6rica i nova reali- 
dade. Nas considerações finais (Seçno 6), sao sintetizados alguns dos 
argumentos apresentados ao longo do texto e destacados os novos temas que 
mais cedo ou mais tarde enkarzo na agenda muI t i  lritercil (como os chamados 
Inborrrstarr~hrtl-s), sublinhando-se o papel da OMC na nova ordem mundial. 
No Anexo. final mente, s5o ripresent:~dar, alytnas informações sobre o 
funcionamento da OMC. 

2. Da Criação do Gatt à Rodada Uruguai 

Os impactos negativos em temos de reduçiio do bem-estar provocados por 
políticas protecionistas estiveram bastante visíveis no período entre as duas 
grandes guerras mundiais. Os anos 20 foram marcados pela escassa coope- 
raça0 entre ris nações, sobretudo no que se refere as troças ceirnereiriis. 
Predominaram as guerras comerciais, baseadas em desva1oriz;qõcs cam- 
biais competitivas e na imposição de barreiras hs importações. 

Os Estados Unidos, que emergiram ao final da 1 Grande Guerra como a nova 
potência mundial, recusaram-se n participar dos esforços para a retomada 
do processo de Fibemlização do comércio internacional e de integraqno da 
economia mundial, em curso desde si segunda metade do século 19.' Após 
o crnslt de 1939, assurninrn um comportamento acentuadamente prate- 
cionista, aumentando suas tarifas aduaneiras de 38% para 52% (Srnoot- 
Hawley Act), fato que levou seus parceiros a impor restrições comerciais 
retaIfatórias e a desvalorizar mas moedas. Ta! comportamento se dis- 
seminoli, culminando na imposição de barreiras comerciais cada vez maiores. 

I A ptrrtr du .rejy~t!dli nrefade ( ~ I J  ~ @ I ~ J ~ / I J  t 9, i t , ~  rn(ti(~re.f r ~ t ~ i % . r  t-t~ropt%&t ptf.c.r~ir~~nf ltfirnftr entre .r$ 
P ccinr ris Esfrirkis EIt~irlos ib(irfrrr trrhr!rdo.v t'cirner'ririis fiiltirenii.q. Nesse Iirrrt4e.v.rri. II Frctrtpr rruitpcrid 
rtin ~ ~ I I F P I  ( f ~ ã f ~ t r ~ o t ! ~  ao (iifit~~fiir t~ ~ttilizrt(~(ío <!i] ~ . l ( í r i ~ ~ t l ( ~  ífe rra(.hrr muisjriitiirer+idu, vire esieiiijra ri 
! tdi~.~ o T p~lfcec t n  / w r ~ t $ ? ~ i f . ~  r ~ ~ ~ q t ~ i ~ i c / ~ . ~  klft*mdr?r~nft+, Ptirtl nwit OI-PS i i e ~ ( ~ l f ~ e . ~  ,ro\)rt= e.wz t-lh crdtl. 

qlie 1 1 ~ 1  (III.T p r~r f t . i p i t~~  ~JU,TICYI.T do  , v i , ~ r ~ r r ~ ( ~  r ~ t ~ ~ / ~ i / m ~ r l i l  de co~~~t r r io ,  wr S ~ ~ I ~ , r q ~ t i ~ ~  4 2 .  
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Assim. o protccicinismo norte-americano teminoii levando a um resultado 
exatamente oposto ao esperado, pois reduziu o seu comercio externo. 
ajudando ri :iprohindnr a depressiio que se queria atenuar [Knirrnnn c. 
6hstf;rld t 1994. p. 241 )I .  

Ao final da TI Giisrra, a prisiiura dos Estados Unidos era bastante dil;rinrn 
daquela adotada ap0s a 1 Guerra Mirndial. Temendo a repetiçso da guevn 
comercial d o s  anos 30 (que coniribuíram para delTagrar) c conwicntçs rle 
que ntrgociaç6es bilaterais por si s6 náo seriam suficientes para garantir a 
coopcraqão em nível mundial nem os mercados pnn  seus produt~is rnanii- 
fatilrndos. ascurnirarn entiio a liderança da liberi~l izaç5o multilaternl do 
comCrcio. Foi soh seus auspícios que o Conselho Econ6mico r Soc~ril da 
reçcrn-criada Or~;anizaç5o das Naç6es Unidas (ONU) convocou uma Con- 
fcrrnciri soI.rrc7 Coniercici e Ernptepo. Nela foi apresentado o dncumeritri 
intitrilado Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (Gatt), qtic, e~cr i to  
bar içarn~ntc pelos Estados C~nidcis e pela Inglaterra, propunha I-eqras mul- 
tilaterais prim 0 coniS.rçici i~itemacional, com o ob-ielivo dc evitar a iaepetiçio 
da onda protecionista que marcou os anos ?O. 

Pcistcrioi-mente, outns su_restões foram incorporadas, e o Acordo foi 3s- 

sinacln por 23 países, cntre eles ci Brasil, durante a Rodada Genebra ( 1  9471, 
a primeira das _grandes rodadas de negociações multilaterais de comércio. 

O principal obie~ivci do Gritt era a diininuiçc?~ das barreira< corncrciais c ri 

garantia de acesso m:iis eqiiitritivo rios mercados por parte de seus siLmrit5ricis 
e n5ri n prornoç5o rlo livre comércio, Seus idealizadores acreditsiv~im que a 
cooperação comercial aumentaria ri interdependeneia entre oc paisel; e 
ajudari;i n reduzir os riscos de uma nova guerra mundial [Hoekrnan e 
Kosteckf C 1995, p. l3)]. 

O Acordo deveria ter uin cariiter provisório e vigir apenas ate a CTE;IÇ~I) d;i 
Orgnnizn@o Internacional de Coinercio (017'). As negaciaqões para tanto 
foram realizadas na Confercnçia de Havana em 1948, mas a OIT ~crminoil 
n5o sendo criada em razão da recusa do Congresso norte-arnericrinc7 cni 
ratificar ci Acordo. Assim. o sistema idealizado em Bretton Woods ficou 
apenas com clciis pilares - o Fundo 3lonet6rio Jntcrnncional (FNtl c o Bnncn 
Mundia1. 

O Gatt incorporou então muitas das provisões da OTT, contidas na Carta de 
Havana (subscrita por 53 países, inclusive o Brasil), e roi adquirindo 
pmgressivarnente atribuivoes de urna organizag5o internacional. No entíin- 
to, nz'io perdeu o seu çariter de acordo provis6rio nem obteve urna perscina- 
lidacle jurbdica própria, como o EM1 e o Banco Mundial. 
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O texto bisico de 1947 foi ampliado ou modificado por novos cddigos e 
acordas, Interpretrrçoes, 11-aivers, retatdrios, pariels (espécie de conselhos 
arbitrais) e decisoes do Conselho Geral do Gatt. Assim, um acordo que em 
suas origens versava basicamente sobre tarifas foi progressivamente in- 
corporanklo disciplinas sobre medidas náo-tarifhrias. que foram tornando-se 
mais importantes h medida que as tarifas iam senda reduzidas [Haekrnan e 
Kostecki (1995, p. IS)].' 

Após a Rodada Genebra de negociaçoes multilaterais em 1947, foram 
reafizadas mais sete sob a coordenação do Gatt: Rodada Annecy (1949). 
Rodada Terquay ( 195015 T ), segunda Roclada Genebra ( 1  955/56), Rodada 
Dillon (1  960f6 11,' Rodada Kennedy (196?/67). Rodada TOquio ( 1973/79) 
e Rodada Umguiii (19%/9?). As primeiras trataram apenas de promover 
reduções tarifirins. Somente a partir da i Kennedy começaram a ser 
disciitidos as barreiras comerciais não- as (NTBs) e os problemas 
relacionados com o comércio de produtos ag'colas. que, desde a entrada 
em vigor da Política Agn'cola Comum da Ço ide Européia, estava 
sujeito a inúmeras excepcionaliciades. Tambén rodada foram nego- 
ciadas, além de um acordo rrnridurnpipicp, M a s  disposiçães em favor dos 
países em desenvolvimento, com a çriaqão da chamada parte IV do Acordo 
Geral. 

munida 
I nesta . . 

Na rodada seguinte (Tóquio), algo em tomo de 100 países negocimam 
reduções tari fririas e outros acordos especificas sobre medidas nrio- tari f5- 
rias. A rodada fracassou, no entanto, em seu intento de nomatizar o 
çom6rcio de prodtitas agrícolas e de criar rim acordo de saIvapa~dsis. AlEm 
disso. muitos dos novos acordos negociados ~eminaram sendo subscritos 
por um numero pequeno de países - em sua maior parte desenvolvidos -, 
perdendo o caráter mulfilaterril. Em consegiiência. esses acordos passaram 
a ser conhecidos como "códigos".' 

2 F~ in t t ln r~r i i  iririrrdo cio Giirrjiroir cr~nhecz Inrrrim C~~ntn~ls~~rin,/cir rlte Ir~remo- 

tirrnitl fitirle '$i»n ( I ~ - i r r ~ )  - i ,Nic-irlrdi IJ Ohi {o clulrinite i1.r ne,qoc~(i(;.fies h OJT. 
pnirrca. no F r relri(-cicr rrrlrc r i  Grrrr e a O rt~~'r1~1.v.fom~1i.v [Hrl~Lrnun F Kt?stec&-r 
(1991  p. 13,d. 

3 A Rtdrul<1 DE llon teve como pdircipril rrinilvtt.ri~~ri ri rrici('k du Coni icn i d d e  Ect~nfirnicu Liirijpr'iti 
(CKE) airtiivTc &i ' I 'rt~ti~dr, Ronw, rni 1 95 7. As t i e~or .~  a(.rle.v dt~s  reíiiirci~s irtrrfiiricis niir1fiiriipnii.c 

sitc~rJerrim I I  F R C , ~ O P I I ( . I I I ( , ~ ~ P . ~  hi l'rrteroi,~ r ~ t ~ l ~ ; i l d ( r ~  en rrr (I  C ' r ~ r n l i j ~  id~sde t- 0.7 ~CIIIUF ~ I I E  SP .~enfirurn 
~~rrjirdiçotlcia por siio prrtirrrri r r r m c r c i r i l  c.rrriittni. 
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O relativo fracasso da Rodada TÓcluio em relação As questões não-tarifiiriati 
deveu-se 3 dois fatores: O succsso das negociações quanto i redução clns 
tarifas para nivsis baixos e ris recess6es econcimicas dor; anos 70 c inicio dori 
XO (desencadeadas, em parte, pelos dois choques do petróleo). A combina- 
çiio desses dois eventos levou os governos dos paisei; desenvolvidos a cririr 
novas formas de proteçáo para os setores slijeitos a uma concarrC-nciri 
externa maior [OMC (I99S, p. 10)]. 

O aumento do desemprego e 0 fechamento de muitas fríbricas fizeram com 
que os governos dos par'ses curopeus e dos Estados Unidos ce!ebrnssern com 
oiitsoç países acordos de rertriqaçi volrintílria de suas expofltiq6es e nu- 
mentrtssern os suh92dios aos produtos agropecu6rios. cornprrirneiendo a 
çredibilidade e a efetitlidade do Gntt [OMC ( iE 995, p. t O ) ] .  

ernenite 
.:ris con 

, . 
m-fi*.-..< 

mais i r  
tinuav: . A, L., 

AlEm da onda protecionista, outms movimentos reforçaram n percepqáo de 
qritl- as rçlgrnc mul~ilaterais de corn6rcio vigentes eram insuficientes para dar 
contada ticiva realidade doconiércio internacional: porum lado, a cconornin 
se ~lobal izavn,  os fluxos de capitais çre~ciam e o comircio de serviçn~i 
torna rescenb nportrinte para muitos pniscs: e, por outm. 
ns rej J l t i1 ater irn na pritica, e mesmo assim com exçe- 
ções, ,ç>ri i tdS ao C C ~ ~ J I L ~ L I U  uc ~ c n s  rnantifaturados. N5o havia um acordo 
sobre snlvnpardc?~. e as regras para a impcisiç5o de direitos para compensar . . 
a existcncia de d~t inpir~g orr subsídioc; eram bastante precrírias, scndci uii 11- 
zudas de fomn discricion5riri e protcçionista. 

Tudo isso, aliado 20 temor de que se repetissem as guerras comerciais dos 
anos 30, levou ;I realizaçzio da mais ampla e nmbiçiosri rodada de negocia- 
qões de todo o pós-puer~i - a Rodada Uruguai. 

3. A Rodada Uruguai 
As negociaçlõies da Rodadn Uruguai levaram quatro mos para ser preparadas 
e mais de sete para ser concluídas (tres a rnnis do que o originalmente 
previsto). após iiiiimeras ameaças de fracasso. Tnis negociações talvez 
possam ser conr;ideradas as mais amplas sobre questões econõmicas , i $  
realizadas até hoje, cohrincfo uma extensa gama de assuntos. 31pns dele5 
cxtrernamcnte sensíveis. Dela participaram países de diverso'; t riman hos, 
estágios de desenvolvimento e estnituras económicas [Croome ( 1995, p. I )I .  

A quest30 foi levantada inicialmente em junho de 198 1, e as negociações a 
respeito comeqarrtrn em novembro de 1982 na Reunião Ministerial do Gatt 
que teve lugar em Genebra, mar nfio foram adiante devido Br diver9êncins 
entre os países desenvolvidcic; quanlo ao setor ayicola. 
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As canvetsaçfies continuarritn e novas diver~ênciziq vieram ?I tona, ayom 
entre paises desenvolvidos e em desenvolvimento, que 1-150 concordavam 
quanto aos assuntos a serem ncguciridos. Os primeiros queriam introduzir 
novos temas, como comErcio de serviços, direitos de propriedade intelectual 
e medidas de investimento relacionadas com o cornCrcio. Os segundos, 
reunidos no cliamado Gnipo dos 77 (com destaque para Brasil, Índia. 
Argentina e Iugoslrivia). defendiam que n prioridade deveria ser conferida 
5 reestnituraq5o do Gat, ccuja credibilidade fora bastante ahalada com o 
fracasso cln Rodada Tóquio e o neoprotecionisrno das economias desenvol- 
vidas. Desse moda. preiendiam fazsr com que a rodada irritasse de resolver 
questfoes pendentes, corno o comércio de produtos uyrícoPas, as resiricGes 
voluntiirias is expcirtajões e o acordo de salvaguardas. 

O consenso neçess5rio para o início da Rodada Utuguai somente foi obtido 
na Reuni30 Ministerial do Gatt real tzadn crn setembro de 1986 em h n t a  de1 
Leste, quando. como solução de camprcimisso. decidiu-se pela discussão 
innici dos antigos quanto dos novos temas. Assini. n Rodada Umgiiai sairi 
com o mandato de realizar a mais ampla e complexa negociaqao comercial 
multilnternl sob os atispicios do Gatt, sendo que os traballios cleverinm esiar 
terminados em quatro anos - o que não acorreu. No entanto, após idas e 
vindas. eles foram finalmente conclliidos em 15 de dezembro de 1993 em 
Genebra, o que somente foi possível porque os países desenvolvidos resol- 
veram deixar em aberto as qwesiões mais controversas, como o comércio de 
produtos audiovisuais e a abeítiira do setor financeiro, assumindo a com- 
promisso de continuar as d iscuxslies a respeito. 

Sinteticamente. foram os seguintes os principais resultados da Rodada 
Uniguai: 

O )  Coríe médio de 37% das tarifas de importaçao internacionais. Em relaçao 
aos produtos industrializados, os paises desenvolvidos assumiram ci com- 
promisso de reduzir suas tarifas em 49% - 011 seja, de urna media de 6,3% 
para 3,5% - e ele aumentar a valor das irnportaç6es isentas de tarifa de 
irnportaqlo - de 20% para 44%. Após o período de t ransi~ào de cinco anos 
(contados a partir de 1 "de janeiro de 1995), apenas 5% dos produtos por 
eles importados terio tarifas superiores a 15% [OMC ( 1995, p, 613. 

! I )  Reincorporaçiio dos produtos agropeçu5rios ao sistema multilateral de 
corn6rcio. Originariamente, o comércio de prod~~tos agrícolas estava coberto 
pelas rems u d e  Gatt, mas com o tempo a Comunidade Européia (sobretudo) 
e os Estados Unidos foram conseguindo lima s k i e  de iscnç6es quanto 3 
utiIlztiç45o de medidas não-trrrifilrias e de subsidias sua produç30 e expor- 
taçiio [lampreia ( 1994, p. 8) e OMC 11 995. p. 20$]. Nenhuma das tentativas 
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anteriores de trazer o setor agncola de volta 2s disciplinas do Gatt logrou 
exiio. 

A liberalizaçiio propiciada pela Rodada Unrgni ficou aquCrn daquela 
esperada pelos pnises em desenvslvimento, mas não se pode negar que 
ocower;im alguns avanços importantes nesta 5rea. Urn deles foi a "tarifica- 
çiío" de todns as resiiricões n3ci-tarifiiriai;, que atingiam mais de 30% da 
prodiiçzio ay-ícola. As tarifas resultrinres ser30 reduzidas em 3hV para os 
paises desenvolvidos e em 24% para aqueles em desenvol\lfmentci, res- 
pectivamente, em um periodo de seis e 10 anos, contados a partir de janeiro 
de 1993. Afim disso, o Acordo sobre Ap'cultura estabeleceu normas e 
novos compromissos em matéria de acesso a mercados, ajuda interna e 
su bsldios h?i exportaç6es. Novas negoçiaçües sobre o setor agricoia deverao 
começar antes do termina do quinto ano de aplicação do Acordo, ou seja, 
1999. 

r )  Inçorl~or,iç?is dos produtos têxteis no sistema multilateml de comércio. O 
comercie- dc prciduitos texteis estava sujeito a regras especiais estabelecidnq 
pelos paises desenvnlvidos desde a dkcadri de 60. I 4, entmu em v i p r  
o Acordo Mutifihras, arrav6s do qual esses paíse mm ii Fixar, nego- 
ciada ou unilateralmente, cotas piira a irnportaçiio ue ctixteis e çonfecçGcs 

iientes de países em dt vimenzo, O Acordo Multifibms deve ser 
rido em 10 anos cont; iartir de janeiro de 1995, obedecendo a 

um cronograrna previamente esznnelecido. 

prover 
elimin 

:senvol 
idos a 1 

Em 197 
s passa 
A -1- 

4 Aumento ~ercentual das Iinhas de produtos consolidadas (registradas na 
OMC) b para 99% do total das Iinhas alfandegririas no caso dos países 
desem 5. de 2 1 % para 73% com relação &queles em desenvolvirnenta 
e de 711 ,o p ~ r ~ d  98% para 3s economias em transição. 

A rimptiaçfin da lista de tarifas consolidadas por parte doi; países crn 
desenvolvimento refletiu, em boa medida, os processos uniiaterais de libe- 
mlizaçZo comercial por eles promovidas a partir do final dos anos SO, assim 
como i1 percepçio de que teriam mais a ganhar (ou menos a perder} 
participando mais ativamente do sistema mul t i  latem1 de comércio. Muitos 
desses países cansolidarnm srias tarifas em niveis superiores ;iqueles que 
efetivamente praticam ou que pretendem praticar em uin futuro próximo. O 
Brasil, por exemplo, consalidou sua tarifa em 3570 para produfos indus- 
trializados e em 55% para os agropecuiirios a partir do ano 2000, enquanto 
definiu com os seus parceiros do Mercosul tima Tarifa Externa Comum 
(TEC) rngxima de 20%- 
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e )  Tnclusiio do setor serviços no sistema rnirlfilateml de comércio. Foram 
nemcindnc L- um c6digo de condiita para o setor - Acordo Geml sobre o 
Comércio de Serviço5 (Gats) - e compromissos em temos de acesso a 
mercados, OS quais fazem parte das listas nacionais vinculanteis e devem ser 
ampliados em negociações em curso ou futuras. Pode-se dizer que os 
entendirnen tos (ou desentendlrnen tos) sobre o setor apenas começaram. 
Entre as negociações mais di ficei s estáo aquelas referrin tes n assuntos 
financeiros. 

fl Garantia de proteçiio aos direitos de propriedade intelectual relacionados 
com o cornCrcio - Acordo sobre os Direitos de Propriedade InteleciuaP 
Relacionados com o Comércio (Trips). 

g) Aperfeiçoamento dos instrumentos de defesa comercial, com n negoçia- 
$50 dc um acordo sobre salvaguardas e o aperfeiçoamento dos códipus sobre 
siibsídios e medidas antidirmpin,q. 

1 7 )  Criação de um novo sistema de solução de disputas comerciais. 

tis: e as 
ionais, - * 

n termo 
insolidz 

1s listas 
l e  cada 

* - 

0 s  restrltados da Rodada Unipai foram subscritos em 15 de abril de 1994, 
em Marrakrsh, por mais de uma centena de países c podem ser divididos 
em duas ganes: o ç6digo de condutzi (arçabùuço jui-r.dico). que est5 contido 
no docurnen to Os resiiltrrdn.~ rln Ruclaclrr UrrrLqr rcai cie ne,gociaçr7~s mrr JriEn- 
tem concessõec; er 1s de acesso a mercados nas çhamad; I 

nac onde estrio co idos OS níveis tarifarios rn5xirnos ( L 

país. Lima vez consolidada, ou seja, regktrada rnuItilateralmente, uma tarrta 
n3o pode ser aumentada ou neutraliznda por oiitms medidas n5o-tarifcirias 
sem urna negoçiaç5o de compensaç6es com os pkcipair; expottzidores do 
produto. Tsto significa que um país nr?o pode npl icar níveis tarifirfos supe- 
riores aqueles que consolidott ou adotar medidas que tenham um efeito 
equivalente a um aumento de tarifa sem ofereces~irna cornpensaç5o aos seus 
parceiros comerciais prejudicados. 

4. A Organização Multilateral de Comércio 

: 80. h 
uanto o 

A administraçZo do sistema multiEatera1 de comércio resultante da Rodada 
Uruerzrii esta a cargo da OMC, que entrou em funcionamento em I "e 
*janeiro de 1995 em substituição ari Gatt e foi uma resposta. assim como a 
Rodada U m p a i  que a criou, ao neoprotecianisrno que caracterizou os anos 
70 i [O final de abril de 1996, a ~ontava  com 120 membros, 
enq. utrcis 29 países já se encontra a mesma época, em processa 
de i icg~~i i lç?io de adesae, entre eles a ~ 1 1 1 1 1 1 1  e a Russia. Suas principais 
funçõcs são as sepintes: 

OMC 1 

~varn. n 
t-L:-- 
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a) giirenciar os acordos multilaterais e plurilaterais de corn6rçio negociados 
por seu? membros. panicularmente cobre bens (Gati 94). serviços (Cais) c 
direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio ( T r i p ~ ) ; ~  

h) rzzso'tver diferenças comerciais; 

c\ scrvir tle f6mm para negociações sobre temas j.i cobertos pelas regras 
miiltilaterais de corn6rclo c sobre novas quesr6és; 

r!) supenrisionar as poflticas comerciais nacionais; e 

r )  co~pcrar com o Banco Mundial c o FMI na adoçrio de políticas ecan8mi- 
cas em nivel mundial. 

4.1. Diferenças entre o Gatt e a OMC 
A OMC 1120 e apenas um Gatt arnp!iado, Este era um acordo multilateral, 
de çasiter provisório e sem base institucional, com uma pequena secretaria 
associada, que surgir1 em 1947, a partir da tentativa fracassada de fotmriqiti. 
di i  OTT. Desde a sua çriaqrio, o Gatt contribuiu efetivamente para c? rernoçr?~ 
das barreira5 comerciais mundiais, mas nunca teve poder suficiente para 
impeclir que alguns de seus signrithrios se desviassem por caminhos prote- 
cionistas. Isso se deveu, em parte, i fragilidade de seus mecanismos de 
soluçiio de controvirsiai; comerciais, extrc-mamente suscetiveis a bloqueios. 
J ,1 n OMC, ria contrario, e uma organ izaçao pennanen te, com personal idade 
jiirídicn própria e com o mesmo srotus do Banco Mundial e do FMl. Or 
compsnmissos sob seus auspícios s3o absolutos e permanentes, e o sei1 
sistema de soluç;io de controvérsias 6 mais efetivo e menos sujeito :i 

bloqueios. 

Os sipat;irios dos acordos do Gatt eram chamados de partes contratantes, 
enquanto os da OMC são denominados d e  memhros. As nomas do G:~tt 
restringiam-se ao interciirnbio de mercadorias, ao passo que as da OMÇ 
cobrem também o de serviços e Q de direito?; de propriedade intelectual. 
relacionados com o com61cio. O Gatt possuía muitos acordoc de carriter 
plwilarenl (os chamados "códigos"), dadoque mui tasdas regras negriciad;~ 
nos anos 70 (Rodada Tóquio) não fornni subscritas por todos os p~iíses. J i  
os acordos da OMC são praticamente todos multilaterais, ou seia, suh~csitos 
integralmente pelos membros. As únicas exceqóes ficam pur conta dos 
acordos sobre carne bovina, produtos lficteos, aeronaves civis e cúntraraç5a 
piihlicn. que são denominados de plurilaierais e cuja adesno é voluntária. 
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4.2. Principio~ Básicas que Norteiam as Regras da OMC 
Os chamados acordos da OMC, que englobam o Gatt de 1947 e os resultados 
da Rodada UniLpai, contêm 79 textos jurídicos individuais e 25 enten- 
dimentos, decisGes e declaraçães ministeriais, onde estiio especificados 
carnpromissos e obrigações adicionais dos seus membros, que devem ob- 
servar os parrimetros bsslcas d icordos r mirem suas políticas 
comerciais. Ou seja, fixam as re ie deve ibservadas no jogo do 
comCrcio internaiional. de modo a garantir condiq6es gerais de cornpetiqiio 
aos produtores estrangeiros nos mercados externos. Assim, o vi& dos 
acordos da OMC e rrrlp-nri~~rt~d e não r~sulr.c-nri~rrrcd woekman e Kos- 
tecki ( 1995, p. 241.1 

ao dei 
m ser c .. . 

Os objetivos mais amplos das novas normas, além da maior previsibilidade 
das condiç6es em que operam o comércio internacional, são a garantia de 
acesso aos mercados e a cornpetiqZo justa. Por trlls destes dois ohfetivos 
estáo dois principias biisicos: a nBo-discriminaçiio e a reciprocidade. que 
multas vezes parecem entrar em ccintrad !$ao. 

A n5o-discriminaçfio é o principio fundamental do sistema multilateral de 
çom6rcio e estri expresso nos acordos do GrittlOMC através de duas regras: 
as cIiiusulí~c da nnçno mais favorecida, ou MFN clarrse (artigo I), e do 
tratamento nacional (aflige 111). 

De acordo com a primeim C I ~ U S Z I I ~ ,  OS r 
aos produtos dos demais membros um 

is est,?o obrigados a conceder 
:rito RZO menos favorsivel do 

que aquele que dispensam aos produioh LI= outro pais. Assim. se 
1-osde 2% a menor iarifa de importaçzio cobrada de um determinado produto 
por membro, o mesmo tratii~tientó deve ser aplicada imediata e incon- 
dicionalmente i i s  irnportaçcies desse 'tlem orlginiirias de todos os membros 
dn OMC. 

A clriusula da naçao mais favorecida 6 útil sobretudo para os países com 
menor podes cle barganha na5 negociações internacian;iis, que autornati- 
çnrnente sc beneficiam das reduçoes taiifiiriris ne~ociadas bilateral mente por 
grandes produtores e importadores, ao mesmo tempo em que Ilies d5 alguma 
garantia de que nio ser30 alvas preferenciais de rnediclns protecionistas 
durante períodos de desacePeraç5o economica ou de perda de competi t i vi- 
dade das indústrias dos paises  desenvolvido^.^ 

6 Nri pr{i!iriiw, no ~ ~ t I # ! f f t i ,  (ir pilfies em de.ceriirt~/rtiirie~~1r~ remiinumni serido ris ntriis nrin,pirlt,.t+ p~irrs  
ptdiriro.~ p r i ~ f e c r o ~ ~  i.~!m i t O t ~ f t t r / o . ~  { r ~  /O.T de.w RVO/ vifli~s tt purn r dt) j in l i /  { ~ J . T  tino.! 7 0  



Há, porém. algumas exceções à cláusula de naqão mais favorecida. relncio- 
nadas sohretnido com os lrcordos de integtaçk econômica e coin ris prefe- 
r?nci;is tarifkias qiie podem ser concedidas pelos paises desenvolvidos 
hqueles em desenvolvimento. 

A segunda regra estabelece que, após ingressar em um determinado rnercn- 
do, o produto importado deve receber um tratamento não menos frivorrível 
do que riqizelle dispensado ao similar nacional. Ou seja, n30 pode estar siiieito 
a impostos ou quaisquer outras restriçóes maiores do que aquelas impc>stiis 
aos bens produzidos internamente. 

Assim. enquanto a cl5usula da nação mais favorecida busca evitar a exis- 
tência de discriminação entre os diversos pises fornecedores de uin deter- 
minado produto. a [Ia do :nto na a impedir a 
discriminriç50 do pr rnpofiai elaqfiçi ; acionai~. Yo 
que se refere ao acciruo sobre serviços, destaque-se que ;I conce';s?io clc 
trtitarnento nacional somente é obrigatória prir;~ os priíses que explicitarncntc 
assumirem esse compromisso. 

cional 
ROS pro 
- - A  

prciçur 
dutss n 
L - .  - 

Disposiç5es quanto ao tratamento nfio-d iscriminat6sio tarn1~i.m estão conti- 
das em outros acordos da OMÇ, como nomas de origem, inspeç:lo pr6vi;i 

expedic;fio. medidas de investi rnentos relacionadas com o corni.rcio 
(Trinrs) e aplicação de medidas sanitárias e fitossanitrírias. 

O princfpio da reciprocidade complementa n clríusula da nação mais favo- 
recidn. limitando o incentivo por ela conferido ocarrencia defree-riclin~. 
As negociaq6es realizam-r; és da troça de is6eti em termos de 
acesso a mercados, e cadz aiador procrrn contrapartidas para 
aquilo qrie estri disposto a orenxes. Na verdade, t. a rectprocidacle qire torna 
possível a aealizaçiío de uma liberalizaç50 mais ampla e o estahcleçiiriento 
de um &digo de conduta multilateral. O equilíbrio resultante entre direitos 
e obrigaçoes vai depender do poder de barganha de cada país na negriciaç50. 

e ntrav 
i negoc 
r------ 

conce' 
obter 

- - - - A .  

4.3. Vigilância quanto ao Cumprimento dos 
Compromissas Assumidos 

A vigilância quanto ao crirnprimento dos ficodos rnultilakrais e dos com- 
promissor; assumidosi exercida pelos pdprios membros da OMC. Para isso.  
si transparhçia é fundamental. Assim, os diversos acordos possuem inúme- 
ras disposiçóes em matéria de transparSncia - leis, regulamentos e práticas 
nacionais devem ser tornados públicos tanto em nlvel nacional (pubFicaq5es 
oficiais e se rv ips  de informação} quanto ml tilatenl. 
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Do ponto de vista multilatenl, isto é feito atnves de notificaqóes obrigató- 
rias h CPMC das politicas comerciais nacionais e de exames dessas políticas. 
O Órgão de Exame das Políticas Comerciais (TPRB) da OMC realiza 
period f can valiaqoes das políticas comerciais de todos os membros, 
com base bis documenios: uma declaração das políticas adotadas 
apresentada pelo governo do pais sujeito ao exame e um informe pomeno- 
rizaddo preparado de maneira independente pela Secretaria da OMC. Após 
este exame. chamado de Trade Policy Review (TPR), os dois informes s50 
publicados, juntamente com a Ata da reunião do TPR. 

Em seu documento, o Secretariado faz uma apresentação pormenorizada das 
phticas e políticas nacionais que ufetm direta ou indiretamente o corn6r- 
cio e, com isso, aumenta a transparência dos regimes comerciais dos 
membros da O h K ,  permitindo maior vlgiI5ncia rnu tua. Vale destacar que 
a Organizaç5o não examina a compatibilidade entre tais regimes e as 
disciplinas multilaterais que estão sob seus auspícios. o qne C exercido, 
repita-se, pelos proprios membros, utilizando como referência, entre outros, 
os TFRs. 

Para 1996, foram programados TPRs para 10 países, entre eles BrasF1, 
Canadá, Es~ados Unidos e Coreia. A periodicidade do exame depende da 
participaçao do pais no cornétcis internacional. Os quatro rnaiorcs trnders 
mundiais tem suas políticas examinadas a cada dois íinos, enquanto os 16 
seguintes (entre os quais o Brasil) a cada quatro anos e o restante dos países 
a cada seis anos, com possibilidade de fixayio de um prdzo maior piam os 
menos adiantados. 

Quanto as notificaçoes, destaque-se que os membros sZo obrigados n faze- 
ias quando ocorrer qualquer zilternç50 no que diz respeita hs medidas 
crntic/rtntpin,q ou medidas campensat0rix~, novas nomas técnicas que te- 
nham impactos sobre o comércio, novos regulamentos que afetem o comer- 
cio de sen '1 'E os etc. 

4.4. Mecanismos de Soluqáo de Disputas Comerciais 
Os mecanismos de sulução de disputas comerciais da OMC são mais r6pidos 
e automiticos e menos sujeitos a bloqueio que os $0 antigo Gatt, onde a 
aplicação das recomendações dependia da concord3ncia de todos os envof- 
v idos. Com isso. o país infrator podia simplesmente n fio aceitas as çonclu- 
soes e. recomendações e b laquear a sua apl ieaçso. 

Tais mecanismos podem ser invocados sempre que um membro acreditar 
que a aç5o de um outro anula ou reduz os benefícios advindos de uma 
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concessáo negociada previamente ou quebra urna regra da OMC. Em outras 
piilnvms, os mcrnbros, qernpre que se iiiigarem prejudicados pelas prriticas 
cornercini~ de sem onrceiros. p d e m  celebrar consultas hilaieraii pan a 

:iaç5a E 3 6-20 de Soluqão de Cantmv6ni;is (DSB). em 
c parti1 retal iaqrla unilateral. Assim. a OMC estabelece 

p~ ~ ~ e d i  rnenti1.l que U G Y C I I I  ser observados para que uma disputa cclrnercinl 
sejn resolvida no marco das regras rnuIti laterais que e.st5o sob seus aiispício~. 
e nfio através de medidas retal iat6rias unilaternis. 

O Conselho Geral da Organizaçao administra o sistema de soluqr?o de 
canlsovkrsi~s, funcionando como iim DSB, que tem autoridade pam es- 
~abelecer pmr~Es, iidorrit os seris informes, examinar n implernent;iqrio de 
suas recornendaq6es e. se necessrírio, autorizar a irnpssiç5o de mecliclas 
retalisithriris. A OMC somente entra em açio mediante a sol icitaqfio de 
um (ou mais) de seus membros, após o fracasso de enttndirnenros 
bilaterais. 

Dentro dos 30 dias seguintes ao parecer final do prin~l (ou do 6rgfio de 
apclaçiio, caso eslre x j c ?  invocado), o infrator deve informar sobre como dar3 
cumprimento ao mesmo, podendo ne~ùciar um prazo se nlio for pnssíveI 
seguir as de1 l herações imediatamente. Caso o prazo n5o seja cumprido, 
o país infrator deve negociar com o reclamante eimn compensaçio mu- 
tuamente aceitável. N5o havendo acordo. este pode solicitar ;io USR 
aiitoriznçio para lançar m5o de urna medida retaliatoria cnntr:i a outra 
parte, como a s~ispens,?~ de uma conçessiio ou de outras ohrigaqões. Assim, 
um paic que vicils os ricordos da OMC esta suhjeito n dois tipo5 dc custos ?;e 
não adotar as recomendaçfics dopcx!rel: oferecer urna compensriç5o aceithvcl 
pela outra parte ou sujeitar-se a reíalinçfies, Alem, é clara. cIc ter srta 
reputação aba lada. 

É desnecessfirio dizer que o poder de retaliaçáo dos diversos países 6 
bastante distinto. sendo eanto maior quan!o maior for n jrnportiincia de <eu 
rnercadn para a outn parte. Ou seja, urna ameaqa de represhlia dos Estados 
Unidas, par exemplo, tende a ser muito mais efetiva do que a de um pequeno 
pais latino-americano. Assim, é sempre prefe~ve1 para os priP'3er; com 
pequena prirticipaçiío no comércio internacional urna solução via negocia- 
çao. 

5. Limites a Gestão Macroecon6rnica Impostos 
pelos Compromissos Multilaterais de Comércio 

Os compmmissos assumidos na esfera da OMC garantem um maior acesso 
aos rnerçridos de outros paises, mas também restringem sipificíirivamente 
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o raio de mmrihra das nriç6es na dtrfiniqr?~ das políticas eçrin6micas qrre 
afetam o comércio, no limitarem a possibilidade de irnposiçiio de rnedidris 
discricinnfirias c protecionistas. A-;sim. d iversns priíticas corncrci;iis adot;r- 
das pelos países em cfesenifciltrimento n parlir cios annç 50. no 3rnhito de 
prcipamas de siibstitiiiç5o dc irnportaqfics ou r.vpni-r-nrir~ric~c~,, s50 rigora 
proibidas ou sujeitas a urna disciplina bastante rígida. O mesmo pode ser 
dito em relaçio a virias medidas prolecionistnl; adotadas pelas países 
desenvolvidos a partir dos anos 70. 

Deste modo. os polir)! ~ i i n k ~ r s ,  ao definirem as poljticris nacionais. precisam 
levar em conta iiZo ipenas nc derniiridnç c neccssidodcs dornfstica~. ma% 
também os compromissos ncsumiçlol; corn selis parceiros intemiicionai.~. 
Aiem de adeqriiii w i t s  inxtnirnenros de ccintí.rçia exterior 5 s  regras cs- 
tabelecidas multilateral rnentc, os govemantes precisam tamkikrn adeqiirir 
sua retbrica B nova realidade. pari1 evitar que os esforços para meilionr n 
cumpet it ividade externa cio.; produtos nacionais sejnrn contestados elou 
neiitralizados por outros paísei, ainda que cfetivamenic n5o violem qualquer 
compromisso acertado. 

Em outros termos, as medidas de comércio exterior precisrim estar em 
sintonia com os cornpromisl;os inult i laterriis na priitica (de  tbcrtj), na lei (de 
jrirc) e no nmrkrrii~p. Aryrnentor e declari1q6ec eficazes ;lo ponto de vista 
da obtençao de apoio interno podem ser utiEiz;idos para ftindamentar urna 
actis:iição de um piiscciro cotnerciall quanto h adioçno de uma prfitica p ~ j u -  
dicial e/ou desle:il de comércio. 

É fundamental. portanto. que os poli* m n k ~ r s  brasileiros tenham pleno 
conhecimento do< novos limites a que estio submetidos, em rrizfio d;~  acles5ci 
do pais às regras multilaterais de çom6rcici vigentes. e que permanec;tm 
atentos aos efeitos ad\rcrsos que sua retórica pode provocar no que diz 
respeito ao relacionamento cçimercin! com outros países, Estes elemcntos - 
conhecimento e considerciçãn no pCiS>lico externo - certamente diiminuitrlcl 
os riscos de o país ser acrrsado de Icinpr m5o de pr5iticns comerciais 
proibidas ori, ainda que permitidas, prejiid içiai i ;  nos setlz parceiros csrner- 
çiais e que, se çonf'imsdas, precisam ser eliminadas 1011, se prissr'vel. 
negociadas) para que o p n k  não seja alvo de mecliclas retaliritiirias. As 
permitidas e pe-judiciais obrigani ci pais a fazer çoncess6es compens;itórias 
ou expãem os beneficihrios dos programas em questao h imposiç5o dc 
direitos compensatórios ou de restriçGes de outra natureza. 



6. Consideragões Finais 
Com a Rodada Unig~~ai (,?986/93), a mais ampla e complexa de todas as 
rodadas de negociacoes comerciais realizadas sob os auspicios do Gatt. o 
sistema multilateral de comércio ingressou em uma nova fase, com maiores 
compromissos e obrigações para os seus participantes. 

Ai; novas regras que balizarn o corné~ia  internacional est5o stih a p a r d a  
da OMC, a quem cabe 3 adrninistraçio do sistema multilateral de comercio 
desde janeiro de 1995. Os acordos sob sua responsabilidade especificam os 
parimetros b5sicos que seus membros devem observar r70 definir suas 
praticas comerciais, de.rnodo a garantir acesso aos mercados, condiçoes 
justas de competição e previsibilidade no 5mbito do comércio internacional. 
As novas regras quanto i utilizaçi'io de medidas que podem causar efeitos 
distorci\~os sobre os fluxos comerciais sSo bastante estritas e retiram _graus 
de liberdade dos poli.$ ntakerx na definiqão das políticas econ0rnicas 
nacionais. 

A vigilfincia quanto ao cumprimento do que foi acordado é exercida pelos 
pr6prior; membros, o que torna extremamente importantes as in6mer:is 
disposições em temos de transparencia c o sistema de soluqr?o de contro- 
vérsias - esse Ultimo bem mais efetivo que o do Gatt. 

Vale salientar que o t6rmino da Rodada Un ipa i  não encerrou as negocia- 
ç6es em nível do comercio mundial. Antes mesmo que a OMC começasse 
a fiincionar, temas qiie ficaram pendentes estavam em discussrio - caso, 
por exemplo, dos serviços financeiros e dík telecomunicaqóes. 

Durante a Reunião Ministerial de Marrakesh em abril de 1994, onde foram 
subscritos os resill tados da Rodada Uruguai, demandas de incliisiio rle novos 
temas nas discussãeç sobre c o m & ~ i o  multilateral foram colocadas sobre a 
mesa: politicas ambientais, condiç6es e nomas de trabalho (lni~nrrr siali- 

hr t ls ) ,  po fiticas de investimentos, pciliticas de concorr~ncia, irniplçiio, 
questões monetárias, çomCrc io e desenvolvirnen to. Estes chamados ternas 
emergentes. que já esta0 sendo discutidos regionalmente, mais cedo oii mais 
tarde entrarão na agenda multilateral e certamente ocuparão um espaço 
impartan te na Reunião Ministerial de Cingapu ra em dezembro de 1 996. 

As implicações de trazer questões como direitos trabalhistas e politicas cle 
investimento c de competência para dentro da OMC nio são triviais. 
sobremdo para econamias em desenvolvimento como a brasileira, 
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O esrabelecimento de um ciidigo de conduta cada vez mais amplo e com- 
plexo para os atores do comércio mundial, por um lado, trcw bene t-ícios. mas. 
por outro, reduz sensivelmente o escopo das polÍticris que podem ser 
utilizadas para garanti r ou presemar os mercados nacionais e externos. 

Tudo isso torna ainda mais difícil a tarefa de aumentar a competitividade 
externa da economia brasileira, exigindo a criação de novas competências 
náo apenas para lidar com os compromissos ifi  assumidos pelo Brasil, mas 
tarnbcrn (e. talvez. sobretudo) p a n  defende; aclequndamente os interesses 
nacionais nas negociações presentes e f ir t~~ras  de novos direitos e obriyaçcies 
em nível multilateral e regional. 

Enfim, com a criacão da OMC tomou-se realidade, com rim atraso de quase 
50 anos, o projeto de constituição de uma inqliituiqiíçi internacional para 
cuidar do comircio mundiiil. A OMC tem o mesmo ,rrcitris jurídica e 
internacional das duas instituições de Bretron Woods - F M ~  e Banco 
Mundial - e est5 começando a preencher o mesmo espaço que arnbas 
açuprirnrn em periodos diferentes no passado. 

Expt icando mellior: o Bmco Mundial foi a grande vedete duranre 0 periodo 
de reconstruçiia no pós-guerra, ou seja, da chamada Era de Ouro do Capi- 
tal isrno; e o FMI saiu do anonimato e tornou-se conhecido do grande ptÍ hl ico 
quando o sonhe de expansão permanente do capitalismo acabou e as dívidas 
contraídas pelos países em desenvo1vir*rae*.* sobremdo ap6s o termino da 
reconstniq5o do p6s-giem, con - impagavi-is, ou seda, 
foi a grande estrela do penodo I cicljcus, a aceleração 
inflacion;ria, a desemprego e a crise da divida externa ocupavam conjunta- 
mente a centro do debate econornico. 

n a s e i  
i as reç 

. .  . . 

A OMC, ao que tudo indica, ser6 a inshtuiçao proeminente desta vimda de 
século, onde as questoes econ8micas v01 tam 3 ocuparcr espaqo que perdernm 
durante a Guerra Fria. Os acordos sob sua responsnhilidade, ainda que 
representem um grande avanço em reIaç5o hque les adrninisirr~dcis pelo Gatt, 
ainda niio dão conta de um mundo cada vez mais globaliztido. formado por 
eapaqos cada vez mais interdependentes e em que muitos mercados s5o 
disputados milirnetsicarnente por empresas tsíinsnacionais e seus produtos 
globais de múltEpIas nacionalidades. Vale dizer, a lógica das regras rniilti- 
laterais de comércio ainda é basicamente aquela determinada pelas naçcics, 
enquanto que a Iósica da produção e do comércio mundial esti cada vez 
mais acima das nacionalidades. 

Estarnos apenas no começo. 



Anexo 

A.1. Estrutura da OMC 
No topo da escmtura da OMC está a Con ferencia Ministerial, composta por 
representantes de todas os seus membros (estes devem se retinir pelo menos 
uma vez a cada dois anos) e que pode decidir sobre qtialques quest5a 
relacionada com os acordos multilaterais de comércio. 

Os trahnihos ordinários da Organãzaqfio s2o realizados por iniíirneras Qrgãos, 
sendo o princiaal deles o Conselho Geral, ao qual estão subordinado? o 
Conselho pa~  le ,Mercadorias, o Conselho para ( :io de 
Serviços e Q i Direitos de Propriedade In telectusi : iona- 
dos com o Comercio, aos quais, por saia vez, estão subordinados inumeros 
outros comitCs e gmpos de trabalho. 

iércio c 
ho para 

H5 ainda quatro outros comitês que tratam de assuntos relacionridos com 
çcim6rcio e desenvolvirnenta, restrições de balanqo de pagamentos. comer- 
cio e meio ambiente e oqamenta e administraçiio dri OMC. 

O Conselho Geral atua também como Órgão de Soliição de Controv6rsias 
Comerciais e como Órg50 de Exame de Políticas Comerciais. 

A.2, Sistema de Decisão 

Assim como o Gatt. a C)MÇ adota o sistema de decisão por consenso. Se 
n5o h5 acordo, realiza-se urna votaqzo, e as decisses sio acolhidas por 
maioria de votos emftldos: cada país um voto. Para quatro situnqães es- 
pecificas. o Acordo da OMC prevC votaç50: 

adoç5o de urna inrerpretaç8o para qualquer um das acordos - maioria de 
tros quartos dos membros: 

isenção de uma obrigação - maioria de tRs quartos dos membros; 

emenda das disposiçòes do acordo geral - consenso ou maioria de dois 
terços dos membros, segundo a natureza da disposiç8o considerada; e 

admissão de um novo membro - maioria de dois terços dos membros na 
Conferencia Ministerial, 
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A.3. Secretaria da OMC 

.ro dire 
nados 5 

Entre as funqões da Secretaria, que é chefiada por um diretor geral c por 
quat tores g djuntos, está a prestaçrio de serviços iios órgrios 
dele da OM  do dos países em desenvolvimento e menos 
adiantados. 

A.4. Adesão 

A maior parcela dos membros da OMC era parte contratante do antigo Gatt. 
Os paises que assinaram a Ata Final da Rodada Uniguai em abril de 1994 
silo considemdos membros iniciais ou fttndndores da BMC, assim como os 
que aderiram ao Gatt ao final de 1994, assinaram a Ata Final e negociaram 
suas listas de bens e serviços, além daqueles que participaram das negocia- 
çóes c13 Rodada Uruguai e se tornaram membros da OMC em 1995. 

Afora estes países, qual quer outro estado ou território aduaneiro autônomo 
na aplicaçáo de suas politicas comerciais pode aderir i Organização, me- 
diante cond ic8es neeociadas com os rituai i; membros. Os candidatos devem, 
inici s come il V 

ecor a1 isado I 

gnipu uc i i  CICI~ILIIV, C I I ~ ~ I C I I ~ L W  iih IGICI I U ~ S  IJUIELILif'4 5í1u ~ ~ a n ~ ~ n a d a s ,  ci guveI- 
no solicitanlte realiza conversações bilaterais com os governos dos membros 
interessados em negociar o acesso aos mercados de bens e serviços, ou seja, 
negociam as vantagens que conceder50 aos países membros [QMC (1  995, 
p. 1,511. 

L 

sentar 
onad as 
E--.-- 

!rnorani 
s acord 
.-$-A 2- 

I suas I 
IMC, a 
--a -.-.- 

~olítica 
ser an; 

--+---- 

:rciais i 
por un 
- -- - 

Cançluidas a avaliação do regime de com6rçio e as negoçiaqões das conces- 
sões, o gmpo de trabalho prepara um informe com as condiçfies brisicos da 
adesão do estado ou território aduaneiro. Este informe, um projeto de 
protocolo de adesiia e as listas de concessões resultantes das ne~ociações O 
bilaterais sfio submetidos ao Conselho Geral ou & Conferencia Ministerial. 
Ap6s isso, a ades5o 6 submetida a votaçiio. Se pelo menos dois terços dos 
membros votam favor, a candidatura f aceita. 

A.5. Representação na OMC 
A maior parte dos países possui uma missão diplornriticci na OMC, com 
representantes, licleradns 5s vezes por um embaixador, que particf pam das 
reunines dos 6rg50s administrativos e de negociaçici realizadas na sede da 
Organiziiçio, em Genebra. Os 15 países da Uni50 Europeirt atuam 
conjuntamente e com um Cnico porta-voz na OMC, ainda que votem 
separadamente. A LTE S membro da OMC por direito prbprio, como cada 
um dos Estados que a compõem. 
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