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Foi bastante difundida a avaliação de que a 5ª Conferência Ministerial da OMC (Organização 
Mundial do Comércio) terminou em completo colapso. Entretanto, o que tive a oportunidade de 
ver em Cancún me leva a uma reflexão bastante distinta. Entender a falta de um acordo geral 
como fracasso é ocultar os avanços que essa rodada da OMC proporcionou. O impasse foi, na 
verdade, uma vitória contra mais uma tentativa dos países ricos de impor sua agenda ao resto do 
planeta, sem abrir mão de suas posições protecionistas. Ficou evidente que não há possibilidade 
de comércio internacional sem a incorporação de indicadores sociais. E que a discussão é muito 
menos a questão dos subsídios agrícolas e muito mais sobre que tipo de comércio o mundo 
pretende ter, de forma a incorporar na agenda econômica tanto a questão ambiental quanto a 
questão social.  
 
Os avanços registrados em Cancún reafirmaram as bases de negociação que já haviam sido 
fixadas em Doha, no Qatar, em novembro de 2001, quando os membros da OMC estabeleceram 
uma rodada de negociações com duração de três anos que deveria levar em conta o princípio de 
tratamento diferenciado para países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos. A 
posição do Brasil em Cancún, liderando o G-21, grupo de países em desenvolvimento, foi uma 
demonstração de firmeza e compromisso com negociações em bases justas, que superem os 
desequilíbrios nas relações comerciais internacionais.  
 
O atual cenário das negociações tem seus reflexos na comunidade empresarial internacional. 
Assistimos a generalização da responsabilidade social como valor fundamental para o comércio 
mundial e para as práticas empresariais nacionais e transnacionais. Assim, fortalecem-se as 
propostas voltadas para o desenvolvimento sustentável, que enfrentem os dramas sociais 
contemporâneos, preservem o meio ambiente e garantam a reprodução da atividade econômica 
sem prejuízo para as gerações futuras.  
 
Para que isso se efetive, é necessário repensar os modelos de desenvolvimento. Fica claro que 
não faz sentido falar em controle da inflação, equilíbrio fiscal e superávit primário. Os Estados 
precisam ter asseguradas as condições de alavancar suas economias e assegurar políticas sociais, 
inclusive com fortes investimentos em educação, para poder garantir competitividade na era do 
conhecimento.  
 
O atual desafio, portanto, consiste em encontrar mecanismos que possam gerar crescimento 
econômico e que, paralelamente, sejam capazes de proporcionar uma distribuição mais igualitária 
da renda ao longo das cadeias produtivas. Se considerarmos o poder econômico e social da 
comunidade de negócios nos mercados domésticos de qualquer país, assim como a força das 
corporações transnacionais em regular a agenda do comércio mundial, concluímos que há um 
papel fundamental a ser desempenhado pelo setor privado para alcançarmos o desenvolvimento 
global sustentável.  
 
Nessa perspectiva, a responsabilidade social é uma ferramenta estratégica capaz de corrigir 
algumas das principais instabilidades provocadas pela voraz liberalização do comércio. Pode, 
certamente, agir como contrapartida aos efeitos indesejáveis da globalização progressiva dos 
mercados, em especial nos países em desenvolvimento. Na prática, esse arcabouço justifica a 
implementação de padrões empresariais responsáveis que levem, inclusive, ao engajamento do 
setor privado mundial em programas de erradicação da pobreza e políticas de redução da 
desigualdade.  
 
O caminho é claro, mas não depende exclusivamente das forças do mercado. Há uma assimetria 
muito grande na capacidade que os diversos países e agências econômicas têm de incorporar 
esses valores e essas ferramentas. Por isso, é necessário que se tenha uma direção estratégica 
para o desenvolvimento sustentável, mas que se crie mecanismos não regulatórios para que os 



países possam trabalhar suas agendas internas nessa direção, mas sem estarem excluídos do 
processo de comércio internacional.  
 
Essa é a perspectiva do Global Compact, lançado em 1999 pelo secretário-geral da ONU, Kofi 
Annan. Ele é constituído por uma plataforma mínima baseada em nove valores fundamentais para 
disseminar a boa prática corporativa. A adesão das empresas, de forma voluntária e signatária, 
implica em um pacto global desenhado a partir de cartas universalmente aceitas como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais 
no Trabalho e a Agenda 21, resultante da Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.  
 
Cancún evidenciou o despertar da comunidade empresarial internacional para as práticas que 
induzam ao crescimento sustentado. Ao escolher o Global Compact como ponto de partida, 
garantimos parâmetros minimamente consistentes e universalmente aplicáveis. Dessa forma, o 
comércio, possivelmente, incorporará de forma perene os conceitos e valores da responsabilidade 
social.  
 
Numa outra dimensão, os entraves que se expressaram na reunião da OMC refletem também o 
aprofundamento da crise do sistema tradicional de representação política e o processo de 
transformação da democracia no mundo globalizado. Caminhamos da democracia formal e 
representativa para modelos participativos, em que a sociedade civil exerce um controle cada vez 
mais seletivo sobre os representantes dos países. Pesquisa realizada em 30 países e divulgada 
recentemente pela multinacional Novartis mostra que, em todos eles, as instituições de maior 
credibilidade são as organizações não governamentais. Esse é um fato histórico cujas 
conseqüências ainda não podem ser devidamente estabelecidas. Mas já não é possível ignorar que 
esse movimento planetário está conduzindo a uma crescente influência da sociedade e de suas 
instituições.  
 
Para o empresário que firma e pratica seus compromissos com a responsabilidade social fica a 
certeza de que, além de contribuir para a sustentabilidade de seu negócio e para o 
desenvolvimento da sociedade em que vive, estará também fazendo a parte que lhe cabe para a 
construção de um planeta com relações comerciais menos desiguais e mais justas do ponto de 
vista ético e social.  
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