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TRADE 

Prezados co-facilitadores e todos @s participantes. 

Gostaria de começar agradecendo a oportunidade de me dirigir a este importante plenário 

preparatório da III Conferencia de Financiamento ao desenvolvimento que será realizada em 

Julho em Addis Ababa – Etiópia.   

Inicialmente nos surge a pergunta: qual é a relação entre o comercio e o desenvolvimento, e 

não só com o crescimento, como tem se mencionado aqui.  

O comercio internacional amplio-se de forma vertiginosa nos últimos anos, entretanto esse 

aumento no foi de mãos dadas com o Direito ao Desenvolvimento de povos e nações, e em 

muitas regiões e países tem ido junto com o crescimento, porem, da sobre-exploração dos 

recursos naturais e da mão de obra barata. Lembrando aqui – minha condição de feminista me 

obriga - que tem sido a exploração em especial das mulheres, que foram incorporadas com 

baixíssimos salários às factorias globais, às maquilas, etc. aprofundando e funcionalizando ao 

mesmo tempo as desigualdades, as de gênero e raça especialmente.   

Por sua vez, a OMC – que este ano celebra 20 anos de existência – não conseguiu chegar a um 

acordo multisetorial para o comercio global. Desde 2001 muitos foram os esforços para que a 

Rodada Doha tivesse um resultado satisfatório, porem ele não foi alcançado e desde a 

sociedade civil tivemos que reconhecer que era melhor “nenhum acordo antes que um mau 

acordo”. 

¿E porque não tem sido possível chegar a um acordo¿. É preciso admitir que o dogma do livre 

comércio está na base do conflito que tem impedido – de uma forma ou de outra – a 

consecução de um acordo sem perdedores. De fato, o “livre comércio” tem se mostrado em 

conflito com o Direito ao Desenvolvimento, com a soberania alimentar, com a transformação 

industrial, com a criação de empregos decentes, com a igualdade de gênero, com a prestação 

de serviços públicos gratuitos, com o acesso a medicamentos, em fim, com o combate á 

pobreza e o cumprimento dos Direitos Humanos.  

Pelo contrário, a liberalização comercial e a liberalização financeira contribuíram para levar o 

mundo à profunda crise que ainda hoje vivemos. A atual insistência na liberalização dos 

serviços financeiros num momento em que é necessária uma maior regulação da arquitetura 

financeira internacional – aliás, onde a ONU cumpre um papel muito atuante em relação à 

pura retórica do G20 – continua no mesmo caminho que nos levou à crise. 



Num tema fundamental para o desenvolvimento, tal que a Agricultura, não houve nenhum 

movimento significativo para redução dos subsídios domésticos dos países desenvolvidos, que 

tanto distorcem o comercio agrícola internacional como também escassa vontade política de 

aplicação de mecanismos como o TED - Trato Especial e Diferenciado. A necessidade de apoiar 

a Agricultura familiar, destinada a abastecer os mercados domésticos de alimentos, é 

fundamental e para isto o policy space, ameaçado pelas negociações e acordos comerciais é 

crucial para determinar esses apoios.  

De outro lado, a falta de um acordo multilateral desencadeou recentemente a proliferação de 

um sem-número de acordos de comercio bilaterais e regionais junto com os BITs – Tratados 

Bilaterais de Investimento – que buscam atalhos para a ampliação do intercambio comercial, 

muitas vezes pressionando aos países menores com novas formas de condicionalidades.  

Porem tais acordos não são comerciais, têm se transformado em regras para a proteção dos 

investidores e sem relação alguma com o Desenvolvimento. 

Essa proliferação de acordos tais como o TTIP – Transatlantic Trade and Investment 

Partnership, o TPP – Trans-Pacific Partnership, o TISA – Trade in Services Agreement e outros, 

afastam a possibilidade do acordo multilateral no OMC, pois vão forçando padrões de acordos 

“plus” que por sua vez determinam modelos de desenvolvimento social e ambientalmente 

insustentáveis, sem nenhuma consonância com as necessidades dos países com menor 

desenvolvimento. 

No caso do TISA, por exemplo, os impactos de sua implementação sobre os serviços públicos, 

que são essenciais para o combate à pobreza e o desenvolvimento - poderão ser de 

consequências desastrosas para a saúde, a educação, o acesso a água e outros serviços básicos 

fundamentais. 

Ao contrário, os processos de integração regional tem uma enorme potencialidade para 

promover a industrialização em base regional, com mecanismos para fomentar ciclos curtos de 

produção e consumo com padrões de maior sustentabilidade.  

Sabemos que existem muitas falsas versões sobre as vantagens do “livre comercio” que de 

fato nunca funcionou, já que os países menos desenvolvidos não puderam nunca utilizar as 

mesmas políticas protecionistas que favoreceram os países atualmente industrializados no seu 

passado. O comercio pode sim ser um elemento fundamental ao desenvolvimento, mas para 

isso ele precisa de regras justas que caminhem para superar a tradicional divisão internacional 

do trabalho, que continua perpetuando e até aprofundando as desigualdades entre povos e 

nações.  
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