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UNCTAD V: 0 CARACTER NEOCLASSICO 
DA NOVA ORDEM ECONOMICA INTERNACIONAL 

Eduardo de Sousa Ferreira (*) 

A UNCTAD V representa uma viragem em relac;:ao as conferemcias que 
a precederam, na medida em que as negociac;:6es se centraram numa 
questao global e de fundo. Sob o slogan da <<lnterdependencia» abordava-se 
o problema da alterac;:ao dirigida das estruturas econ6micas, nos paises 
industrializados (IC) a favor dos paises economicamente subdesenvolvidos 
(DC). Nas quatro primeiras conferencias tinham mantido importancia central 
as teses de Prebisch orientadas para o comercio externo segundo as quais 
o trade gap existente entre os IC e os DC impede o desenvolvimento e 
aprofunda o subdesenvolvimento, pelo que os esforc;:os nessas conferencias 
se concentraram essencialmente em alterac;:6es no comercio internacionaL 
Sob este pano de fundo tinham estado a discussao varias outras quest6es 
pontuais como o Sistema Monetario lnternacional na UNCTAD Ill (Santiago 
do Chile, 1972) e o Programa lntegrado de Materias Primas na UNCTAD IV 
(Nairobi, 1976). Na UNCTAD V, em Manilha, se bem que em termos pra
ticos se mantenha o peso da questao do comercio internacional, ja em ter
mos programaticos se pretende abordar quest6es estruturais dos IC e DC 
na perspectiva de efeitos reciprocos, assim como todo o enquadramento 
institucional em que se desenrolam as relac;:6es econ6micas internacionais. 
Esta nova perspectiva e uma reacc;:ao - na linha das decis6es dos paises 
da OPEC em 1973 com a formac;:ao do cartel do petr61eo - a deteriorac;:ao 
da posic;:ao dos DC na economia mundial nos ultimos anos: 

0 reforc;:o do proteccionismo levado a efeito pelos IC desde 1974 
tem vindo a prejudicar as possibilidades de exportac;:ao de 
quase todos os produtos acabados e semi-acabados dos DC, 
fornecendo estes hoje menos de 2 % dos produtos acabados 
consumidos nos IC; 

As oscilac;:6es dos prec;:os da maior parte das materias-primas do 
Programa lntegrado de Materias Primas foram entre 1972 e 
1977 duas a tres vezes maiores do que entre 1.360 e 1971; 

A ajuda publica dos paises do DAC nao s6 se tem mantido muito 
aquem do objective de 0,7 %, como decresceu de 0,51 %, 
em 1960, para 0,32 %, em 1978; 

(*) Professor catedr<Hico do lnstituto Superior de Economia. 

157 



Em 1978 a dfvida global dos DC nao exportadores de petr61eo 
representava 21 % do seu PIB, tendo subido o servl<;:o de 
dfvidas a mais de 13 % das respectivas exporta<;:6es em bens 
e servi<;:os; 

A emigra<;:ao de mao-de-obra qualificada dos DC para os IC (brain 
drain) que, pelas suas dimens6es deveria ser pasta ao lado · 
da ajuda oficial dos IC, representa urn escoar crescente de 
potencialidades de desenvolvimento nos DC (1). 

A problematica pasta a discussao em Manilha nao corresponde neces
sariamente a apresenta<;:ao de novas exigencias par parte dos DC, mas a 
sistematiza<;:ao, o aprofundamento e a forma globalizante como as quest6es 
foram pastas conferem-lhe urn caracter diferente: aquila que esta em 
discussao e a forma como os DC vern a Nova Ordem Econ6mica lnter
nacional (NOEl), sendo a UNCTAD V o foro internacional privilegiado para a 
tentativa da sua cria<;:ao e aplica<;:ao em termos sistematicos. Nestas 
condi<;:6es, uma analise crftica das posi<;:6es assumidas na UNCTAD V apre
senta-se como forma adequada para tirar conclusoes quanta ao verdadeiro 
caracter da NOEl proposta pelos DC assim como quanta as possibilidades 
da sua aceita<;:ao. 

Ao nfvel geral os DC fundamentam o exigir duma Nova Ordem lnterna
cional com dais argumentos: 

Os IC devem estar predispostos a compensar os DC pelos prejuf
zos derivados da expLora<;:ao colonial e das condi<;:6es injustas 
de comercio internacional ap6s a descoloniza<;:ao; 

Pre-condi<;:ao para uma colabora<;:ao em termos de igualdade entre 
os IC e os DC e que estes nao sejam prejudicados par medi
das restritivas daqueles devendo os IC, pelo contrario, pres
tar-se a uma transferencia de recursos necessaries ao desen
volvimento dos DC. 

A um nfvel mais concreto, todas as espectativas (e receios) ligadas a 
NOEl proposta pelos DC, tem como ponto de partida a ideia de que (pelo 
menos para estes) o crescimento econ6mico e essencialmente uma ques
tao de efeitos do comercio externo, au melhor do mercado mundial. Esta 
perspectiva e o elemento de liga<;:ao de todas posi<;:6es a favor desta NOEl, 
se bem que paralelamente tambem sejam discutidos os efeitos da Divisao 
lnternacional do Trabalho e da Ajuda ao Desenvolvimento. Daf o nucleo das 
exigencias da NOEl: os pre<;:os das materias-primas exportadas pelos DC 
devem ser aumentados para que estes pafses disponham de recursos su
plementares que, iuntamente com a importa<;:ao de tecnologias avan<;:adas, 
poderiam permitir um novo estadio de industrializa<;:ao; simultaneamente 

(1) World Bank (1979), McNamara (1979} e DAC (1979). 
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devem alargar-se as exporta<;oes, para os IC, dos produtos industriais que 
os DC podem produzir a baixo pre<;o relative devido a recursos «naturais» 
abundantes e mao-de-obra barata (2). 

Se bern que ainda largamente divulgada, nao e aceitavel a tese segundo 
a qual os IC defendem o comercio livre internacional enquanto os DC 
defendem uma NOEl em que o comercio internacional e dirigido, pondo em 
causa a economia de mercado mundial (3). 

Na realidade uma analise dos documentos elaborados pelos represen
tantes dos DC e apresentados nas varias instancias internacionais torna pa
tente que as exigencias pastas se concentram na instaura<;ao dum regime 
de comercio livre internacional que permita aos DC urn maior acesso ao 
mercado mundial. As linhas definidas pelo Grupo dos 77 no encontro de 
Arusha preparat6rio da UNCTAD V, focavam essencialmente o desfazer das 
barreiras tarifarias e nao-tarifarias. 0 programa de Arusha assim como os 
documentos apresentados posteriormente na UNCTAD criticam precisamente 
o facto de o comercio internacional ficar hoje aquem, func;:ao do protec
cionismo dos IC, do que seria possfvel alcanc;:ar em racionalidade aplicando 
as teorias do comercio externo derivadas da concep<;ao ricardiana das van
tagens comparat1vas. 

Que esta posic;:ao dos DC se cobre com os interesses da polftica eco
n6mica dos IC, nao s6 era ja de constatar no Pearson Report no tim da 
decada de 60 (4), como ficou bem clara na intervenc;:ao de McNamara, em 
Manilha, apelando para uma maior liberalizac;:ao do comercio internacional 
e criticando fortemente a politica proteccionista dos IC, em especial dos da 
CEE onde -como chama a atenc;:ao -as barreiras alfandegarias levaram 
a uma importac;:ao de texteis inferior a de 1976. A RFA, apesar de nao es
tar livre de praticas proteccionistas, em especial quanta aos produtos 
«sensfveis», nao deixou, na UNCTAD, de fazer frente contra o proteccio
nismo, (mica ponte, alias, de ligac;:ao entre as suas posic;:oes e as dos DC. 

McNamara nao aceita o argumento de que o proteccionismo permite 
garantir lugares de trabalho nos IC, porque «o que os defensores do protec
cionismo nao explicam e que os postos actuais de trabalho nao podem ser 
salvos, mesmo sob o proteccionismo. 0 facto e que o proteccionismo e 
muitas vezes utilizado - para desagrado dos sindicatos que o apoiam -
como urn meio que permite «adaptar» uma industria pela automatizac;:ao de 
pastas de trabalho de baixa especializac;:ao, usando os prec;:os mais altos 

(2) Seelow (1980), pp. 267 e segs.; Senghaas {1979), pp. 326 e segs. 
(3) A crftica desta tese e feita por varios autores, deles se destacando Dieter Senghaas, 

de que se seguem neste trabalho, nos aspectos te6ricos, algumas linhas de pensamento, 
nomeadamente as expostas em Senghaas {1977). Para uma tomada de conhecimento das po· 
si<;:oes deste autor vide a recensao de J. Oppenheimer em Estudos de Economia {1980). 

(4) Pearson {1969). 
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assegurados (pelo proteccionismo) para pagar maquinaria substituidora de 
pastas de trabalho». McNamara propoe assim, em vez de proteccionismo, 
«uma polftica bem aplicada de adaptac;:ao (que) apoiaria as industrias atingi
das pelo aumento das importac;:oes vindas dos DC e (que) permitisse a re
ciclagem da mao-de-obra libertada facilitando a sua desiOCC!-<;:ao das indus
trias de baixa produtividade para as de alta produtividade». No programa de 
acc;:ao que propoe no final da sua intervenc;:ao, McNamara defende que «a 
Sociedade lnternacional deveria examinar com bans olhos a possibilidade 
de ajuda adicional aos DC que tomem as medidas necessarias para o fa
menta da exportac;:ao de acordo com as suas vantagens comparativas a 
Iongo prazo» (5). 

Mas independentemente da formula que os DC propoem pela qual se 
deveriam reger as relac;:oes de comercio, a posiQao que a NOEl concede 
ao sector da exportac;:ao, apresentando-o como o motor do desenvolvimento 
de economias orientadas para o exterior, corresponde a estrategia defen
dida pela economia liberal do <<desenvolvimento pelo comercio». Nesta forma 
de encarar o comercio externo, este nao e concebido como um comple
mento de actividades viradas para o mercado interno - como acontece 
nos IC- mas sim como actividade principal da qual dependera o desen
volvimento e que so lentamente ira induzir um desenvolvimento virado para 
o mercado interno. 

Nestas condic;:oes a proposta dos DC de uma NOEl nao pode ser 
encarada como uma tentativa de alterar na sua essencia a actual Ordem 
Economica lnternacional, devendo antes ser entendida como um esforc;:o de 
reajustamento da actual Ordem com o objective de acelerar a integrac;:ao 
dos DC nos circuitos do comercio internacional. Ora e precisamente isto 
que os IC vem tambem empreendendo desde ha varios anos. Reconhecendo 
a · necessidade e vantagem duma <<adaptac;:ao>> da actual Ordem Econo
mica lnternacional, o proprio GATI discutiu durante cinco anos a questao 
da liberalizac;:ao do comercio mundial (Tokyo-Round). Ao contrario dos 
rounds anteriores este ocupou-se inclusivamente das barreiras nao-tarifa
rias, como o Codigo de Subvenc;:oes e das Normas, e a enabling clause 
legaliza o tratamento especial dos DC no campo tarifario e nao-tarifario 
representando ja um desvio importante dos princfpios do GATI da nao-dis
criminac;:ao. Na realidade, o documento final posto a ratificac;:ao em Gene
bra foi considerado pelo Director do GATI, Oliver Long, como <<uma barra
gem contra o proteccionismo» (6

). McNamara nao deixou de acentuar na 
UNCTAD que <<devemos cuidadosa e objectivamente avaliar o progresso 
feito nas negociac;:oes do Tokyo-Round». Contudo o documento, ratificado 
pela maior parte dos IC, nao foi aceite pela UNCTAD V por insuficiencia da 
regulamentac;:ao especial e das excepc;:oes concedidas aos DC (1). 
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(5) McNamara (1979). 
(6) Krebschull (1979); Dewistz (1979). 
(1) BMZ (1980), pp. 21·22. 



Teremos assim que concluir que, na base, as posic;:oes dos IC e dos 
DC acabam por coincidir, defendendo ambas as premissas da actual Or
dem Econ6mica lnternacional. lsto encontra o seu fundamento no facto de 
a crrtica feita pelos representantes oficiais dos DC em relac;:ao ao comercio 
internacionai e aos IC ser feita numa perspectiva errada. A causa da actual 
situac;:ao econ6mica injusta nao reside na nao aplicac;:ao real das teorias 
liberais. Pelo contrario, a injustic;:a da actual Ordem Econ6mica deriva pre
cisamente duma coincidencia da teoria liberal com a realidade. A teoria 
duma economia liberal e a concepc;:ao das vantagens comparativas nao sao 
em si erradas, dependedo o seu valor da realidade a que sao aplicadas. 
No caso de relac;:oes assimetricas estruturadas nao e possrvel falar, perante 
uma Divisao lnternacional do Trabalho (DIT) desigual, de utilidade e van
tagens comuns, assim como nao tem sentido falar em disponibilidade de 
recursos naturais quando a divisao do ·trabalho e em elevado grau «nao
natural» (B). Na medida em que a realidade de hoje assenta numa DIT 
vinda do colonialismo e da expansao dos parses industrializados, a troca foi 
e e desigual, conduzindo o comercio livre ao domrnio daquele que se en
contra num grau maior de desenvolvimento. Sendo assim, e diHcil de acei
tar que atraves do «aperfeic;:amento» da ordem liberal seja possrvel corrigir 
as injustic;:as que hoje se verificam na economia mundial. 

II 

A crrtica da teoria do comercio livre internacional baseada na doutrina 
das vantagens comparativas tem vindo a ganhar em relevo nas ultimas de
cadas ao Iongo da discussao a volta da problematica do desenvolvimento. 
Mas esta crrtica vem ja de longa data, tendo sardo das pr6prias fileiras dos 
classicos e tendo encontrado um dos seus expoentes no economista ale
mao Friedrich List, na primeira metade do sec. XIX (9). 

Comum a todas as posic;:oes crrticas e o facto de apresentarem como 
negativos os efeitos a Iongo prazo do comercio livre, defendendo a neces
sidade de medidas proteccionistas por parte dos parses mais fracos quando 
se trata de relac;:oes assimetricas. Contudo tanto a maior parte dos actuais 
autores dessas posic;:oes crrticas como os seus precursores concedem que 
em termos estaticos a curta prazo cada um dos parceiros neste tipo de co
mercia internacional ganha com a especializac;:ao (1°). Esta ultima concep
c;:ao pode ser considerada correcta em List. List referia a sua crrtica as re
lac;:oes comerciais entre a lnglaterra por um lado e a Alemanha, Franc;:a e 
USA por outro. Ora estes tres parses encontravam-se num grau de desen
volvimento inferior ao da inglaterra, mas possuiam estruturas com possibili-

(B) Senghaas (1977), pp. 290 e segs. 
(9) List {1959). Um estudo da posi<;:ao de Ll:st nesta questao encontra·se em Senghaas 

(1977), pp. 75·87. 
(10) A propria posi<;:ao de Senghaas vai neste sentido. Vide Senghaas {1977), pp. 210 e 

segs. 
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dades de desenvolvimento, como se veio a verificar. Ja o mesmo nao pode 
ser assumido 'de forma linear em relac;:ao aos actuais DC, cuja heterogenei
dade estrutural e, em elevado grau, impeditiva de desenvolvimento. Nao e 
assim necessariamente legftimo, a partir da posic;:ao correcta de List, dedu
zir vantagens a curta prazo duma especializac;:ao para as actuais DC, como 
o fazem autores modernos. Sera, pelo menos, necessaria tamar em consi
derac;:ao uma serie de limitac;:oes tanto no que se refere a generalizac;:ao 
- quantos pafses e que agentes usufruem - como no que se refere ao 
«volume» dessas vantagens. 

Segundo um estudo da UNCTAD, em meados da decada de setenta, 
eram calculados num maximo de 10 mil hoes os empregos que se criariam 
no total dos DC caso os IC descessem as tarifas alfandegarias de 50 %, 
eliminassem todas as barreiras nao alfandegarias de comercio e introduzis
sem o sistema geral de preferencias (GSP) (1 1). Par outro lado, e como se 
pode deduzir da tabela 1, uma descida tarifaria de 60 % par parte dos IC 
conduziria a que s6 oito pafses dos DC absorvessem quase 50 % do au
menta das exportac;:oes daf derivado (nao tomando em conta o petr61eo e 
os texteis, com o que aumentaria ainda mais a concentrac;:ao) (1 2). 

TABELA I 

Aumento da exportac;:iio (a) em paises seleccionados, presumindo 
uma descida tarifaria de 60% por parte dos IC (base 1974). 

Paises 

Hong-Kong ...................................... . 
Taiwan ......................................... . 
Mexico ......................................... · 
Coreia do Sui ............................ , ....... . 
Brasil ........................................... . 
Filipinas ......................................... . 
india ........................................... . 
Argentina ....................................... . 

Total dos 8 DC com maior exporta<;:ao ............... . 

Todos os DC (b) ................................. . 
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(a) Sem petr61eo nem texteis; 

(b) Relativo a 89 DC niio·europeus. 

Fonte: Wirtschaftsdienst 1979 IV. 

(11) UNCTAD {1976). 
(12) Lutkenhorst (1979). 

Aumento absoluto Percentagem 
de exporta9ii0 no aumento 

- da exporta9iio 
Em 1000 dol ares de todos os DC 

360 964 14,4 
259 957 10,4 
160 504 6,4 
105 233 4,2 
95 148 3,8 
77 460 3,1 
58 558 2,3 
47 935 1,9 

1 165 739 46,5 

2 501 600 100,0 



TABELA II 

Exportac;oes dos DC comercializadas pelas firmas transnacionais (1976) 

Mat8rias-primas 
Total de exporta9ao I Percentagens 

- comercializadas 
Em milh6es de dolares pelas transnacionais 

Alimentos: 

Cacau 1 737 85 
Bqnanas .................................... . 793 70-75 
Tabaco ..................................... . 1 079 85-90 

~6 ········································· 827 85 
Cafe ....................................... . 7 831 85-90 
~acM ..................................... . 4 881 60 

~~---····································· 1 102 70 

Trigo ......................... · · · · · · · · · · · · · · · 449 85-90 

Materias-primas agrfcolas: 

~~---····································· (a) 297 (a) 25 
Borracha natural ............................. . 2 202 70-75 
Algodao ..................................... · 2 692 85-90 
Juta ........................................ . 172 85-90 
Madeiras tropicais ............................ . 4 169 90 

Minerios e metais: 

Petr61eo bruto ............................... . (a) 29 149 (a) 75 
Cobre ...................................... . (a) 3 031 (a) 85-90 
Minerio de ferro .............................. . (a) 1 256 (a) 90-95 
Bauxite ..................................... . 518 90-95 
Estanho ..................................... · (a) 604 (a) 75-80 
Fosfatos 850 (a) 50-60 

(a) 1973. 

Fonte.- CNUCED, Commercialisation et distribution du tabac TD/B/C., 1/205. 

Mas ha aqui ainda uma questao de base a considerar. Admitindo a hi
p6tese de que a NOEl proposta na UNCTAD permitiria um melhor acesso 
ao mercado mundial por parte de alguns DC, as relagoes de poder das 
transnacionais no interior da rede de produgao, venda e distribuigao tende
riam a relativizar em elevado grau as vantagens que esse acesso poderia 
traze.r aos DC. Quando se refere que a Guatemala exporta bananas, seria 
mais correcto dizer que sao produzidas bananas na Guatemala pela firma 
Del Monte. Na verdade, esta firma controla a quase totalidade da produgao 
e comercializagao daquele produto. A Del Monte e uma transnacional (su
cessora da United Fruit Company) que, alem de ser uma sociedade de ba
nanas integ rada horizontal e verticalmente, e uma das maio res empresas 
de agrobusiness mundiais, tendo anexado a Sealand, principal empresa de 
transportes maritimes por contentor. A tabela II esclarece em termos mais 
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gerais a posic;ao das transnacionais no comercio internacional na primeira 
metade da decada de setenta. Com excepc;ao das peles, todos os produtos 
considerados sao comercializados em mais de 50 % pelas transnacio· 
nais (1 3). 

Nestes termos a expansao comercial dos DC nao corresponderia a 
maiores possibilidades de desenvolvimento geral e harmonica mas antes a 
uma expansao das transnacionais e dos sectores economicos nos DC 
integrados, atraves destas, no nucleo internacionalizado do sistema de eco
nomia de mercado, na logica, alias, da dinamica tecnologico-economica 
que Galbraith ja descrevia de forma clara nos fins da decada de ses
senta (1 4

). Esta perspectiva tera que levar, necessariamente, a revisao da 
noc;ao de troca desigual, na medida em que a explorac;ao nao conhece 
hoje fronteiras, nem como conceito nem como realidade e a existencia de 
sectores internacionalizados nos DC vai pondo de outra forma a questao da 
propriedade formal do capital. 

Perante esta posic;ao de domfnio das transnacionais tanto nas relac;6es 
internacionais como no interior das economias dos DC, o alargamento e 
liberalizac;ao do comercio interessa aos IC ja nao so no sentido Norte-Sui 
mas tambem no sentido Sui-Sui, como se pode deduzir da declarac;ao de 
McNamara, em Manilha: «No que respeita ao comercio Sui-Sui, ha bons 
argumentos - que se baseiam no princfpio das vantagens comparativas·
para os DC desenvolverem o volume do comercio entre eles. Alguns DC ja 
comec;aram a fazer uso destes novas canais de comercio. Existem oportu
nidades para uma maior expansao.» (1 5) 

Ill 

A serem correctos os termos em que expusemos a questao eixo da 
NOEl proposta pelos DC, e chegando, portanto, a conclusao de que nao ha 
contradic;ao entre as premissas da Ordem Economica lnterna'cional hoje vi
gente e a proposta, cabe perguntar em que consiste afinal a confrontac;ao 
na UNCTAD. 

As propostas duma NOEl sao defendidas e apresentadas pelos gover
nos dos DC representantes dos interesses das camadas sociais af dominan
tes. Na regra os interesses destas camadas estao dissociadas dos da 
maioria da populac;ao desses pafses, encontrando-se, por outro lado, intima
mente ligados aos dos centros de decisao dos pafses economicamente 
mais desenvolvidos com que mantem relac;6es. A tonica pasta na «coopera
c;ao» ao Iongo da UNCTAD V e reveladora desta comunidade de interesses. 
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A questao da coopera<;ao s6 surge quando existe um acordo mfnimo acerca 
do essencial. Na realidade os governos dos DC nao poem em causa a 
estrutura subjacente as rela<;6es entre os seus pafses e os IC mas sim e 
meramente «as regras do jogo)) segundo as quais essas rela<;6es se pro
cessam. Trata-se de discutir a maneira como os DC se integram no mercado 
muFldial e, com isso, na divisao internacional do trabalho sem interesse 
em a alterar. As exigencias vao no sentido duma integra<;ao no mercado 
mundial em condi<;6es diferentes das actuais e em ritmo mais acelerado 
que permita uma maior participa<;ao na riqueza mundial. Nao se trata pois 
duma altera<;ao das estruturas de produ<;ao mas sim de altera<;6es ao nfvel 
da esfera de circula<;ao. A dissocia<;ao de interesses em rela<;ao a maioria 
da popula<;ao, por outre lado, explica a estrategia de desenvolvimento 
orientado para a exporta<;ao. Ha aqui um jogar com a ideia da divisao inter
nacional do trabalho.(1 6), na medida em que o aparelho produtivo funciona 
essencialmente a base de produtos primaries fornecidos pela maioria da 
popula<;ao, mas a sua exporta<;ao tem como resultado uma entrada de divi
sas que vao servir para satisfazer o nfvel de vida duma elite, em boa parte 
a base da importa<;ao de bens de luxo, e de forma alguma para satisfazer 
as necessidades da popula<;ao em geral. 

Nao e mero acaso o facto de na UNCTAD nunca ter sido posta a 
questao da concorrencia entre a estrategia da exporta<;ao e a do desenvol· 
vimento interne. A realidade e que grande parte da produ<;ao para a expor
ta<;ao representa uma concorrencia a produ<;ao alimentar da popula<;ao em 
boa parte dos DC. A propria decisao sobre os investimentos e fun<;ao da 
op<;ao tomada: ate 1974 somente 15 % dos meios postos a disposi<;ao dos 
DC foram afectados ao sector agrfcola (17). Na Jamaica, num perfodo de 
doze anos em que as superficies plantadas para exporta<;ao de bananas, 
a<;ucar e lim6es au menta ram respectivamente de 30 %, 50 % e 1 00 %, a 
recolha de cereais desceu de 19 para 4 kg/habitante. 

A Nova Ordem Econ6mica lnternacional vista no seu conjunto - nao 
s6 no aspecto essencial do comercio internacional - mais nao representa 
do que um aperfei<;oamento e sistematiza<;ao de teorias do desenvolvi
mento adoptadas pelos governantes do DC que, no seguimento da teoria 
do livre-cambio do sec. XIX, fornecem justifica<;6es te6ricas e ideol6gicas 
c6modas para o acordo concedido pelas camadas dominantes a manu
ten<;ao da superioridade das na90es industrializadas nos seus pafses. 0 mo
dele proposto tem, na realidade, o seu pa.ralelo no sec. XIX: apelo maci<;o a 
poupanc;:a d.as nac;:6es industrializadas em vez de poupanc;:a local, utiliza<;ao 
daquela «ajuda)) para a realizac;:ao de grandes trabalhos confiados a firmas 

(16) Strahm (1979). 
(1 7) Idem. 
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estrangeiras, concessoes a grandes firmas (hoje Joint Ventures) (1 8). 0 mesmo 
processo que levou no sec. XIX a penetrac;:ao econ6mica das empresas 
dos paises industrializados em paises entao com um atrazo tecnol6gico 
ainda pequeno e ainda nao-dependentes (Egipto, Turquia e America Latina) 
e que conduziu a actual situac;:ao de dependencia. 

Com uma industria meramente importada escapam as elites a necessi
dade duma verdadeira acumulac;:ao interna que permitirla um processo au
t6nomo de formac;:ao de capital, sem o que nao ha acumulac;:ao tecnol6gica 
localmente dominada. 

A penetrac;:ao e posic;:ao de dominio dos actuais IC nos DC e o subse
quente atrazo econ6mico nao podem ser entendidos sem este dado interno: 
os interesses das elites nessa penetrac;:ao e posic;:ao, monopolizando elas 
OS «beneficios da modernizac;:ao» (no sec. XIX «OCidentalizac;:ao»). Este ultimo 
facto bloqueia uma interacc;:ao positiva de culturas e tecnicas, na medida 
em que os ensinamentos modernos s6 perm item associar' uma infima mino
ria aos beneffcios da grande industria e na medida em que os progresso 
tecnico na populac;:ao e meramente marginal. 

Evidentemente que este processo cria conflitos internos nos DC e a 
internacionalizac;:ao do problema do desenvolvimento vern precisamente for
necer um «alibi» aos dirigentes nos DC que invocam, face as popula<;:oes 
frustradas, a impossibilidade da reforma da Ordem Econ6mica lnternacional 
que faz falhar os «esfor<;:os» internos de desenvolvimento (1 9). 

Vistas as coisas nestes termos, compreende-se porque, ao Iongo de 
toda a discussao da NOEl na UNCTAD, nunca e pasta a questao das for
c;:as internas nos DC. 

Perante as posic;:oes tomadas pelos DC em relac;:ao a uma Nova Or
dem, seria de esperar uma aceitac;:ao, pelo menos de base, por parte dos 
IC das propostas apresentadas. Nao foi, contudo, isso o que sucedeu. A 
reac<;:ao negativa inicial por parte destes paises podera explicar-se por tres 
ordens de razoes: 
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A reac<;:ao a alterac;:oes do status quo e geralmente negativa 
por parte das forc;:as que dele usufruem maior vantagem; a posi
c;:ao negativa nao deve ser considerada mais significativa do que a 
rejeic;:ao inicial, em epocas passadas, dos sindicatos, da indepen
dencia dos paises e das reformas agrarias e que se transformou 
numa aceitac;:ao ap6s um perfodo em que se reconhece a vanta
gem da «nova ideia» para o sistema e em que se criam condic;:oes 
para este a poder integrar. 

Conscientes da necessidade duma readapta<;:ao da Ordem 
Econ6mica lnternacional, os IC foram desenvolvendo uma concep
c;:ao propria acerca das alterac;:oes a introduzir, concepc;:ao essa 

(18) Corm (1979). 
(19) Corm (1980). 



que se veiu a formalizar no «Projecto-RIO» (Reshaping the Interna
tional Order) apresentado ao Club of Rom por J. Tinbergen. 

A linguagem radical utilizada pelos representantes oficiais dos 
DC dificultava perceber o alcance das altera<;:6es propostas, exi
gindo longas analises e discussoes. 

Nao admira, assim, que os IC antes de entrarem no «dialogo» tivessem 
oferecido resistencia. Mas as negocia<;:Oes com os representantes oficiais 
dos DC impunham-se: apos a supera<;:ao da era da guerra fria e da con
fronta<;:ao Oriente-Ocidente, apresentava-se como objective a alcan<;:ar a 
harmoniza<;:ao das rela<;:oes Norte-Sui perturbadas pelas lutas de indepen
dencia mas necessarias para o alargamento dos mercados dos IC. As 
eventuais cedencias nas negocia<;:oes iriam satisfazer as camadas dominan
tes dos DC imprescindfveis para a penetra<;:ao nos mercados desses pafses. 
Neste sentido as negocia<;:6es a volta da NOEl nao sao mais do que uma 
das manifesta<;:oes do ate agora malogrado «Dialogo Norte-Sui». 

0 conflito actualmente ja nao reside sequer no facto de os DC exigi
rem uma Ordem lnternacional que lhes garanta uma maier participa<;:ao na 
riqueza mundial. 0 conflito reside agora essencialmente no desacordo 
quanta a maneira de adaptar a actual Ordem Economica. Neste aspecto a 
confronta<;:ao de for<;:as e desigual, pois os IC estao em condi<;:6es de nao 
ceder em materias que possam ser consideradas essenciais ao sistema. 
Esta neste case o chamado «Codigo de Conduta» na sua forma actual (em 
especial o uso de patentes) visto os IC considerarem que o desenvolvimento 
real de capacidades e de domfnio tecnologicos pede fazer perder as 
transnacionais mercados importantes. A indexac;:ao dos pre<;:os das materias
-primas, o cartel de produtores de materias-primas, o link, sao outras exi
gencias a que os IC se nao mostram dispostos a ceder. A nao cedencia 
em pontes essenciais podera levar a uma polariza<;:ao em que o proprio 
aparelho jurfdico-institucional que se presta a sua discussao vai sendo es
vasiado por retirada de apoio dos IC. Em 1978 a Secretaria de Estado 
apresentou a Casa Branca um documento para reestrutura<;:ao do sistema 
da ONU tendente a fazer obstaculo a «maioria automatica» dos DC. 

Por outre lade os IC tambem nao irao ceder em questoes onde nao 
vern necessidade visto encontrarem-se perante uma posi<;:ao de fraqueza: 
os IC tern consciencia de que os representantes oficiais dos DC na genera
lidade nao estao seriamente interessados em minar a sua propria posi<;:ao e 
fun<;:ao no mercado mundial, visto que destruir us centres de decisao dos 
IC seria destruir a sua propria base de apoio. Nao se deparam assim com 
vontade decidida de altera<;:ao em termos de a solidariedade ser superior 
ao desejo ·de integra<;:ao. Na verdade a pressao feita para conseguir uma 
cedencia por parte dos IC e gravemente enfraquecida pela divisao existente 
entre os varies DC. A no<;:ao de Terceiro Mundo e um mito que se quer re
ferir a um mosaico desprovido de qualque homogeneidade. Os interesses 
dos governantes dos DC dif~rem em fun<;:ao do grau de desenvolvimento e 
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estrutura econ6mica dos seus pafses. 0 Presidente da Tansania, Nyerere, na 
conferencia preparat6ria do Grupo dos 77, em Arusha, chamou nitidamente 
a atenc;:ao para este fen6meno: «Os interesses directos .e as prioridades de 
negociac;:ao dos varios grupos dos 77 sao ... muito diferentes. Por isso h8. 
a tendencia para se formarem sub-grupos dentro do Grupo dos 77. Temos 
a OPEC. Temos os mais atingidos, os menos desenvolvidos, os novos paf
ses industrializados ... Esta especie de subdivisao e tambem muito peri
gosa. Subgrupos desenvolvem automaticamente as suas pr6prias adapta
<;:6es internas e o seu sentido proprio de unidade, que pode antes passar a 
ser uma unidade contra os outros subgrupos do que uma unidade contra a 
ordem mundial existente» (20). Exemplo deste fen6meno tern sido as nego
ciac;:oes acerca do Programa lntegrado de Materias-Primas e do Fundo 
Comum de Estabilizac;:ao, em que os IC tern tirado proveito do desentendi
mento dos DC entre si. E o facto de, por pressao dos pafses da OPEC e 
alguns da America Latina, ter sido exclufdo da discussao o problema da 
energia, conferiu a UNCTAD V urn certo momenta de irracionalidade quando 
se considera o Iugar da energia na economia mundial. 

Tambem o ritmo e a intensidade das alterac;:6es dificilmente podem ser 
definidos pelos DC. Referindo-se ao comercio internacional, McNamara p6s 
bern claro que «O Tokyo-Round nao resultara num desmantelar imediato das 
barreiras nao alfandegarias. Obviamente tal desmantelamento s6 pode ser 
feito de forma gradual e por fases ao Iongo de urn certo perfodo» (21). Para 
o Fundo Comum de Estabilizac;:ao previu a UNCTAD V urn capital de 
60 milh6es de d61ares, o que corresponde a 5 % do mfnimo requerido 
(1 ,2 mil hares de mil hoes) para dar sentido a operac;:ao. Noutros pontos, 
como na ajuda publica, sao feitas meras declarac;:oes de vontade de apro
ximac;:ao dos 0,7 % mas sem fixac;:ao nem de prazos nem de volume. 

Os resultados da UNCTAD V foram assim extremamente magros. Os 
representantes oficiais dos DC deixaram a conferencia conscientes de que 
as alterac;:oes conseguidas nao tinham sido essenciais e que decorrem a 
urn ritmo muito Iento. Por outro lado os IC mostraram-se satisfeitos. Urn 
director do Ministerio da Cooperac;:ao Econ6mica da RFA foi explfcito nas 
suas conclusoes sobre a conferencia: «Na perspectiva dos IC os resultados 
da UNCTAD V sao certamente aceitaveis e, numa primeira analise, satisfa
t6nos porque as posic;:oes do Ocidente foram mantidas e as concessoes fei
tas aos pafses em desenvolvimento nao poem em causa os fundamentos 
da Ordem Econ6mica» (22). Mas apesar de resultados diferentemente avalia
dos, o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros filipino, presidente da confe
rencia, p6de afirmar no discurso de encerramento: «Nao houve vencedores 
nem vencidos». E a explicac;:ao foi dada pelo chefe da Delegac;:ao do Banco 
Mundial a conferencia: «A reuniao de Manilha devera ter acabado com a 
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fase da confrontac;:ao aberta N/S nas questoes econ6micas. Prodomina 
agora o reconhecimento de que em muitos domfnios os interesses do Norte 
e do Sui nao sao divergentes» (23). 

Os problemas de desenvolvimento dos DC sao cada vez mais analisa 
dos em termos de economia internacional. Este facto facilita uma extrover· 
sao crescenta da economia desses pafses, cujo funcionamento dependera 
tambem de forma crescenta da tecnologia moderna que s6 as transnacio
nais dominam a escala internacional. A mais recente analise global, o Rela
t6rio da Comissao Brandt (24) internacionaliza todos os problemas dos DC, 
consagrando a sua parte mais mediocre e mais curta (1 0 de 285 paginas) 
aos esforc;:os internos que deveriam ser dispendidos para lutar eficazmente 
contra a pobreza e o declfnio da agricultura. 

A experiencia hist6rica dos pafses capitalistas desenvolvidos mostra 
que a industrializac;:ao e a construc;:ao duma economia nacional foram 
sempre realizadas negando a divisao internacional do trabalho, isto e, ne
gando inserir-se nela passivamente de acordo com as vantagens comparati
vas. As relac;:oes externas foram sempre submetidas as exigencias da 
construc;:ao interna e nao o inverso (25). 

A Nova Ordem Econ6mica, para se nao resumir a uma adaptac;:ao das 
velhas estruturas, necessita de analises crfticas que problematizem as 
estruturas herdadas. Precisamente isto nao sucede nas posic;:oes tomadas 
referentes as teorias do comerico internacional e do desenvolvimento, na 
medida em que essas posic;:oes continuam a ter por base a doutrina das van
tagens comparativas nao tomando em considerac;:ao o contexto assimetrico 
especffico (26). Por outro lado nao e tomado em considerac;:ao que as fontes 
reais do poder sabre as quais repousa a ordem econ6mica internacional se 
alteraram. Nao e mais o controlo dos mercados mas sim o controlo da tec
nologia a trave mestra da estrutura do poder internacional. A tecnologia 
possui, duma forma ou doutra, a faculdade de se substituir todas as outras 
fontes de poder. Reduzida as suas ultimas consequencias a confrontac;:ao 
com os actuais centros de decisao torna-se num esforc;:o para anular os 
efeitos da detenc;:ao exclusiva desta fonte de poder. 
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