
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: COMÉRCIO EXTERIOR E MEIO AMBIENTETÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE TECNOLOGIA ZONA LESTEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GUSTAVO DE OLIVEIRA BELLARMINO, REBECA SANTANA DA COSTAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOSÉ ABEL DE ANDRADE BAPTISTAORIENTADOR(ES): 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                  

1 

 

COMÉRCIO INTERNACIONAL E MEIO AMBIENTE 

 

 

1. RESUMO 

A globalização, que desencadeou o processo de liberalização comercial e, 

consequentemente, a complexa relação com o meio ambiente destaca-se hoje, 

como um dos assuntos prioritários na agenda internacional. Na busca de maiores 

esclarecimentos, este artigo procura desenvolver uma análise quanto essa 

interação, apontando não só motivos quanto aos posicionamentos contrários 

pertinentes ao tema, mas também levantando seus aspectos positivos e negativos. 

Palavras-chave: Globalização – Liberalização Comercial – Interação - Meio 
Ambiente - Comércio Internacional 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo Badra (2012), as profundas mudanças sociais e de consumo 

mundial disseminaram a globalização e a inter-relação entre as diferentes 

economias. Desde então a globalização da economia tem gerado maiores 

oportunidades de intercambio de bens e serviços para o desenvolvimento de 

riquezas e bem estar a nível global.  

De acordo com o Relatório Internacional da UNEP (2015), atualmente as 

nações estão cada vez mais dependentes das atividades comerciais, já que esses 

recursos e processos produtivos asseguram o funcionamento do sistema 

econômico, promove todo o processo de crescimento das nações, intensifica a 

competitividade global e possibilita a aquisição de mercadorias que não estão 

disponíveis em determinados países.  

Para Queiroz (2008; 2009), o meio ambiente é um dos principais focos de 

atenção nas relações internacionais, pois suas inter-relações em outras atividades 

humanas resultam em consequências globais. 
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3. OBJETIVOS 

O presente artigo tem como objetivo central desenvolver uma análise sobre a 

interação entre comércio internacional e meio ambiente, ou seja, apresentar e 

comentar a relação entre o comércio exterior e a proteção ao meio ambiente, 

apontando a razão de posicionamentos contrários sobre o tema, levantando seus 

aspectos positivos e negativos.  

 

4. METODOLOGIA 

Aplicou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica descritiva, realizada 

através de pesquisas em diferentes  publicações, tais como livros, artigos 

científicos e informações via mídia eletrônica.  

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Rose (2010), o comércio internacional teve um grande crescimento 

durante os últimos 50 anos, particularmente a partir da década de 1990, quando se 

abriram novos mercados depois da queda do Muro de Berlim e do desenvolvimento 

das telecomunicações, que se tornaram mais rápidas.  

O comércio exterior é a principal fonte de divisas tanto para países 

desenvolvidos quanto para os países em desenvolvimento. Mas, existe um 

desequilíbrio gritante entre esses dois blocos em relação aos bens e serviços 

comercializados. Enquanto os países desenvolvidos exportam bens e tecnologia de 

ponta, os países em desenvolvimento exportam e comercializam produtos básicos 

(agricultura, pecuária, minério) que tem pouco valor agregado.  

Esse desequilíbrio pressiona os países em desenvolvimento a produzirem 

mais, já que os produtos possuem baixo valor agregado, consequentemente baixa 

lucratividade, o que, em muitos casos, resulta na degradação do meio ambiente.  

  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Partindo do principio de interação entre meio ambiente e comércio 

internacional e agregando-o ao foco principal da análise, onde se objetiva também 

comprovar resultados positivos de tal relação, apresenta-se: 
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1. Crescimento econômico 

A expansão do comércio internacional promove o desenvolvimento dos 

países, gerando empregos, redução nos custos produtivos, aumento da produção 

e consumo e, consequentemente, aumento do bem-estar econômico. Diante 

desse desenvolvimento, supõe que o aumento das exportações promove o 

crescimento econômico, qual disponibiliza os recursos financeiros necessários 

aos investimentos públicos e privados para a prevenção ambiental.  

 

2. Tecnologia limpa 

A geração e utilização de tecnologia limpa ou ambientalmente correta 

possibilita uma expansão produtiva menos agressiva ao meio ambiente. Conclui-se 

que, quanto maior o nível de abertura ao comércio internacional, maior o índice de 

adoção de tecnologias sustentáveis, que, além de permitir um impacto ambiental 

muito menor, permite que se produza com menor custo e melhor qualidade, lucro e 

competitividade global. 
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