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O Sr. Ricardo Melendez-Ortiz é diretor-geral do Centro Internacional para o Comércio e o 
Desenvolvimento Sustentável localizado em Geneva. Formado em Administração e em Gestão 
na Universidade de Harvard, foi diretor-geral da Fundação Futuro Latino-Americano, de 1994 
a 1996, depois de ter ocupado, de 1992 a 1994, vários cargos na Missão colombiana com sede 
nas Nações Unidas em Genebra. Foi consultor de várias organizações internacionais de meio 
ambiente e dos governos do Panamá, do Equador e da Bolívia. Deu conferências e é autor de 
várias publicações, entre outras, sobre o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento 
internacional e a América Latina.  



A lógica da integração econômica da América Latina com os Estados Unidos está baseada na 
recente proliferação de acordos comerciais em nível de hemisfério. O Sr. Melendez-Ortiz 
salienta que estes acordos parecem favorecer certas sub-regiões. A este respeito, ele relembra 
que a integração é um mecanismo que deve ir além dos aspectos comerciais e do alcance de um 
maior desenvolvimento econômico. 

Em seguida, coloca em evidência o fato de que os regimes internacionais sobre meio ambiente e 
comércio podem às vezes parecer bem diferentes ou até mesmo incompatíveis. Tanto o comércio 
como o regime internacional de meio ambiente se inserem em uma série de acordos concluídos 
em cúpulas de alto nível. Em relação ao desenvolvimento sustentável, as três principais cúpulas 
realizadas até então foram a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 
Estocolmo em 1972, a Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro em 1992, e a Cúpula sobre o 
Desenvolvimento Sustentável das Américas, em Santa Cruz na Bolívia em dezembro de 1996. 
Ele salienta entretanto que, cada vez mais, a tendência é considerar os aspectos do 
desenvolvimento sustentável nos processos de integração econômica. 

Segundo o Sr. Melendez-Ortiz, os países das Américas possuem quatro opções referentes à 
definição do vínculo entre o processo de integração econômica e o desenvolvimento sustentável: 
1) Deixar o regime comercial desenvolver-se independentemente e não considerar o regime 
ambiental; 2) Inserir um princípio de cooperação ambiental no acordo de integração econômica, 
gerando assim dois engajamentos: o respeito integral da legislação interna de meio ambiente de 
cada um dos países e o estabelecimento de fóruns de discussões sobre a cooperação ambiental; 3) 
Fazer um convênio como o acordo paralelo de cooperação ambiental do NAFTA, que permite o 
estabelecimento de um vínculo entre o desenvolvimento comercial e o respeito dos objetivos 
ambientais; 4) Integrar plenamente a noção de desenvolvimento sustentável nos objetivos da 
integração comercial. 

Na opnião do Sr. Melendez-Ortiz, a quarta opção parece ser a mais interessante tendo em vista 
um acordo econômico hemisférico. De fato, esta opção permitiria evitar a criação de conflitos 
que possam afetar a estabilidade econômica e política da região, já que, desde sua criação, os 
acordos comerciais seriam compatíveis com os acordos ambientais e vice-versa. Considerar a 
dimensão ambiental nos acordos comerciais permite, assim, reduzir o potencial de conflitos. 

O Sr. Melendez-Ortiz conclui fazendo a seguinte pergunta: será que a criação de uma área de 
livre comércio e de integração econômica é em si um objetivo ou um instrumento para o 
atingimento de um padrão de vida mais alto? 

O Sr. David Runnalls é o principal parceiro e diretor do programa sobre comércio do Instituto 
Internacional para o Desenvolvimento Sustentável de Winnipeg. Atua como principal 
conselheiro do Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento Internacional (CRDI) e do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Trabalhou como consultor de 
organizações, tais como o Banco Mundial, a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 



Econômicos (OCDE), a United States Agency for International Development (USAID) e a 
Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional (ACDI). Membro de vários conselhos de 
administração de organizações que atuam no setor do desenvolvimento sustentável, também é 
membro do grupo de trabalho sobre o comércio e o meio ambiente do Ministério Canadense dos 
Assuntos Estrangeiros e Comércio Internacional e colunista do semanário "Earth Times".  

O Sr. Runnalls evoca, logo de início, a complexidade das relações entre o comércio internacional 
e o desenvolvimento sustentável. Ele salienta que a intensificação da competição resultante da 
abertura econômica, pode favorecer o desenvolvimento sustentável, e cita o exemplo da 
crescente importância das "ecotecnologias" nos fluxos comerciais. 

Ele relembra a divergência dos pontos de vista entre economistas e ambientalistas referentes ao 
impacto da liberalização dos intercâmbios sobre o meio ambiente. Para alguns economistas, isto 
é visto como benéfico, pois permite o saneamento das tecnologias de produção. Para alguns 
ambientalistas, o impacto é ruim pois tende para nivelar por baixo a aplicação das normas 
ambientalistas, a fim de atrair os investidores e provoca, além disso, a redução dos fundos e 
apoios disponíveis aos organismos protetores do meio ambiente. 

O Sr. Runnalls relembra, em seguida, que o meio ambiente e a economia mundial estão 
indissoluvelmente relacionados, e não consideréa-los assim poderia contribuir para um fracasso. 
Aliás, ele ilustra esta relação, mencionando os exemplos da queda da indústria da pesca de 
bacalhau na região do Atlântico, da pesca do salmão, da super exploração florestal e das 
consequências das mudanças climáticas. O fato de não se levar em conta a relação entre o meio 
ambiente e o comércio não acarretaria necessariamente uma redução do ritmo econômico, mas 
poderia, pelo contrário, causar uma degradação da qualidade de vida. 

Finalmente, o Sr. Runnalls menciona, dirigindo-se aos parlamentares, seis propostas que 
poderiam ser aplicadas em nível mundial, nacional e regional. Elas têm o objetivo de relembrar a 
importância de: realizar que a liberalização dos mercados não é um fim em si mesmo; conhecer 
bem o calendário de eventos que envolvem o meio ambiente em nível mundial; dar andamento 
no processo de aplicação de políticas eficientes e coerentes entre os países do hemisfério; 
solidificar as organizações ambientais multilaterais; assinar acordos de meio ambiente já 
existentes; e aplicar as normas ambientais ISO 14000 e ISO 5000. 

Como conclusão, o Sr. Runnalls indica que a integração econômica e a liberalização do comércio 
podem favorecer o desenvolvimento sustentável, mas apenas se forem baseados em políticas 
elaboradas para garantir um sucesso tanto comercial como ambiental. Ele salienta o exemplo dos 
Países Baixos, onde existe um sistema de participação e cooperação voluntária, a fim de que o 
governo e as indústrias colaborem para o aprimoramento e o respeito das normas ambientais. 

O Sr. Victor Lichtinger é diretor-geral da Comissão de Cooperação Ambiental do NAFTA. 
Nascido no México, onde fez seus estudos universitários, completou em seguida seu mestrado em 



economia na Universidade de Stanford. Depois de ter trabalhado no setor privado, a título de 
diretor de uma empresa de consultoria especialista em assuntos de meio ambiente, assumiu 
algumas importantes funções no setor público, principalmente como coordenador-geral da 
delegação mexicana diante de organizações internacionais, ou seja, a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro.  

O Sr. Lichtinger cita a experiência norte-americana em termos de relação entre o comércio e o 
meio ambiente, que ele coloca não como um modelo, mas principalmente como uma fonte de 
reflexão para o hemisfério sul. Assim, a Comissão de Cooperação Ambiental (CCA), criada 
paralelamente ao Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), consiste no único 
exemplo de um acordo que visa estritamente o setor ambiental e que está vinculado, desde sua 
origem, a um acordo comercial. Um outro elemento excepcional desta Comissão é que o fato que 
estabelece um vínculo entre dois países desenvolvidos do norte e um país em desenvolvimento 
do sul. 

Ele menciona os quatro princípios fundamentais da Comissão de Cooperação Ambiental, que 
poderiam se inserir inclusive em uma perspectiva de integração econômica do hemisfério todo: o 
reconhecimento da soberania de cada um dos países signatários do NAFTA no estabelecimento 
de normas ambientais, de forma que nenhum signatário possa impor normas ambientais a outros; 
o compromisso assumido pelos países signatários de respeitar suas leis ambientais e também as 
dos demais países signatários do NAFTA; o compromisso de promover a participação 
democrática nas tomadas de decisões referentes ao meio ambiente; e enfim, a manutenção de 
rígidas normas ambientais. 

A implementação destes quatro princípios suscita o aparecimento de um "quinto" princípio, ou 
seja a cooperação entre estados através do diálogo, do debate e da compreensão dos problemas 
ambientais comuns. Em suma, esta cooperação permite prevenir e resolver conjuntamente os 
problemas. São notáveis os resultados obtidos em matéria de informação, de participação 
pública, de sensibilização e de educação. 

SÍNTESE DAS DISCUSSÕES 

Algumas contradições que prevalecem entre a proteção do meio ambiente e o crescimento 
econômico são mencionadas. Trata-se principalmente da questão das tecnologias poluentes, 
utilizadas pelos países em desenvolvimento, que lhes foram transferidas pelos países 
desenvolvidos. O custo proibitivo dos produtos menos poluentes e a falta de ajuda financeira, 
que permitiriam acelerar o respeito pelas normas ambientais, tornam-se freios para o alcance do 
desenvolvimento sustentável. 

Além disto, os próprios cidadãos devem se beneficiar bastante de um processo de educação em 
matéria de meio ambiente, cujo objetivo é aumentar sua sensibilização às questões ambientais e 



ter um melhor conhecimento das implicações neste setor. 

Com relação a este assunto, duas propostas da União Mundial pela Preservação da Natureza 
foram expressas, ou seja: 

1)a necessidade de elaborar um plano de trabalho que garanta a educação da população; 
2)a importância de estabelecer alianças estratégicas dentro das Américas. 

Um participante menciona que o Parlamento Centro-Americano elaborou recentemente um 
documento que estabelece as condições básicas essenciais para o alcance de um desenvolvimento 
sustentável. Elas se referem ao respeito pelas regras da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), à aplicação da cláusula de isenção da OMC para a América Central e à adoção do plano 
de ação regional que dá prosseguimento aos acordos do Rio de Janeiro e de Santa Cruz. 

Finalmente, dois membros da delegação mexicana desejam que o governo publique nos jornais 
os acordos por ele ratificados. 
 


