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Notas e agradecimentos

Este trabalho resulta do interesse em aliar a análise da estrutura da Organização
Mundial do Comércio (OMC) com a pluralidade de instituições e formas de interação
potencializadas com o processo de globalização.
Estudar uma organização intergovernamental e a participação, em seu
arcabouço sociojurídico, de instituições além daquelas de caráter estatal – isto é,
instituições não-estatais – requereu a elaboração de um modelo teórico que permitisse
conceber a interação entre tais instituições. Assim, com base no modelo de análise do
sistema capitalista de Boaventura Santos e a partir de contribuições recentes da literatura
das relações internacionais, foram identificados dois espaços de interação no nível
internacional, o interestatal e o cosmopolita.
Este modelo teórico foi aplicado às formas de interação entre a OMC e as
instituições não-estatais, incluindo as formas de participação promovidas e as
racionalidades das instituições.

Com base nessas análises, pude verificar algumas

mudanças nas formas de regulamentação do sistema multilateral de comércio.

A

construção teórica na primeira parte do trabalho foi, então, aplicada na sua segunda parte
para a constatação empírica sobre experiências relacionadas ao Brasil.
Ao longo da pesquisa, percebi que o objeto de análise não era um tema pacífico
na literatura especializada. Isso justificou a busca por um modelo de análise social e a
complementação desse modelo com pesquisas de campo que pudessem evidenciar as
minhas hipóteses de trabalho.
A bibliografia utilizada na pesquisa reflete a escassa produção consolidada
quanto ao tema, o que pode ser observado na diversidade de conceitos aplicados para os
"novos" agentes no sistema internacional. Essa falta de consenso sobre os termos também
se reflete na diversidade de abordagens e conclusões sobre a influência desses agentes no
sistema internacional.

Outra característica importante da bibliografia utilizada é a

brevidade com que os autores tratam da análise das instituições não-estatais e das
mudanças do sistema internacional. Por essa razão, grande parte das fontes consiste em
artigos de periódicos e materiais disponibilizados em páginas eletrônicas da Internet. Para
os artigos em formato eletrônico, as referências em notas de rodapé aparecem com a
indicação autor/data, sem referência à página do extrato, e na bibliografia aponto a página
eletrônica em que o documento encontra-se disponível.
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Na bibliografia também foram indicados documentos de organizações
internacionais intergovernamentais e não-governamentais, bem como o endereço de sítios
eletrônicos de onde foram retiradas informações fundamentais para as análises
desenvolvidas.

***

O caminho percorrido para a elaboração deste trabalho contou com o auxílio e
a orientação de muitos professores e profissionais aos quais pretendo exprimir aqui o meu
apreço. Começar um trabalho de pesquisa sobre o enfoque das transformações recentes
nas estruturas sociais e sua influência na regulamentação pelo direito foi-me passado pela
inspiração do Professor José Eduardo Faria.

O trabalho no grupo PET-CAPES na

Faculdade de Direito da USP coordenado pelo Professor José Eduardo Faria, durante
quatro anos do curso de graduação, permitiu que eu me integrasse com a pesquisa e o
espírito acadêmico. A todos os meus colegas "petianos" estendo o meu agradecimento
pelas frutíferas discussões e incursões em análise experimentais sobre como pensávamos
estudar uma sociologia do direito.
Ainda na graduação, agradeço o impulso por aqueles que pude auxiliar com o
trabalho de pesquisa e àquele que despertou meu interesse na área do direito internacional,
José Augusto Fontoura Costa, professor da Universidade Católica de Santos. Também
foram importantes as aulas do Professor José Raimundo Novaes Chiappin, da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que me atentou para a pluralidade de
instituições no sistema internacional e as distintas formas de leitura desse universo. Foi,
então, da conciliação entre interesses pelo direito internacional e pela sociologia jurídica
que resultou o projeto de pesquisa para o ingresso no programa de pós-graduação desta
Faculdade.
O tempo que pude dedicar às pesquisas foi possível graças à confiança do meu
orientador no trabalho e à bolsa de pesquisa concedida pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Com esses votos de confiança, tive a
oportunidade de realizar pesquisas no Institut Universitaire de Hautes Études
Internationales (IUHEI) em Genebra, de freqüentar o dia-a-dia da OMC, realizar pesquisa
nas bibliotecas das organizações internacionais e fazer o estágio na UNCTAD.
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Jacquet, do IUHEI, aos integrantes em 2001 da missão permanente do Brasil em Genebra,
em especial a Vera Thorstensen e Jorge Kadri, e à equipe da Divisão de Investimentos e
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integrantes da External Relations Division.
No Brasil, destaco o importante contato com Ricardo Tavares do Ministério de
Relações Exteriores que me transmitiu seu conhecimento e prática sobre a atuação de
organizações não-governamentais no sistema internacional. A pesquisa de campo foi fruto
do interesse promovido por Ana Lucia Pastore que muito me auxiliou na compreensão de
como fazer entrevistas e coleta de dados.
A discussão oportuna com todos os professores, pesquisadores e especialistas
sobre minha proposta de trabalho foi essencial para que eu pudesse entender o caráter
anômalo da OMC no sistema multilateral de comércio, seu glamour e seus fracassos.
Agradeço aqui a atenção de todos e faço especial referência a alguns.
Ao Professor Alberto do Amaral Júnior que me permitiu o contato com o
estudo sistematizado do direito do comércio internacional. Aos Professores José Reinaldo
de Lima Lopes e ao Professor Alberto do Amaral Júnior pela leitura e comentários
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puderam proporcionar no contato.
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…if one is ready to suspend conventional ways of
grasping world affairs and to trace the Frontier as
the basis for understanding present-day
governance, then one is obliged to roam widely
over a broad range of phenomena that sustain both
the dynamics of change and the sources of
constancy.
(James Rosenau, Along the domestic-foreign frontier)
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