
 

 

 

 
Resumo

Até agora o sistema de comércio desenvolveu-se em forma independente do sistema de proteção ambiental, mas estão sendo

feitos muitos esforços para compatibilizar os objetivos de ambos. Estão comprometidas nesta tarefa organizações internacionais

globais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), instrumentos como o Tratado de Livre Comércio da América do Norte

(TLCAN) e as convenções internacionais sobre o meio ambiente que foram realizadas nos últimos dez anos. A relação entre

comércio internacional e meio ambiente será um dos eixos obrigatórios da política exportadora para os países latino-americanos

durante a presente década. Nestes países foram se consolidando um modelo de desenvolvimento baseado no crescimento das

exportações, pelo que suas economias se verão enfrentadas ao desafio de cumprir com os padrões ambientais, de forma geral

mais estritos, nos países compradores. No contexto da inserção dos países da América Latina nos mercados internacionais, o

tema ambiental não foi, ate agora, tratado com a profundidade que se requer. Este se traduz na escassez de estudos sobre as

relações entre inserção global e meio ambiente, em uma atitude passiva frente às exigências externas e na ausência de um perfil

ambiental congruente com o sistema natural, econômico e social. O desenvolvimento deste último é indispensável para poder

continuar com o processo de inserção global, o que implica reconhecer tanto as realidades institucionais e legais do país, como o

manejo e potencialidades de seus recursos naturais. Tudo indica que a busca dos consensos entre comércio e meio ambiente é a

tendência que predominará na próxima década.
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