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ROL DE CATEGORIAS 
 

Acordo Multilateral: no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), trata-

se de um acordo negociado, firmado e assinado por todos os países signatários, 

fazendo com que exista a obrigatoriedade de sua observância, prevendo, ainda, a 

padronização de ações por meio de princípios, normas e procedimentos.1 

 

Ator transnacional: todo e qualquer organismo social, incluindo pessoas físicas, 

organizações não-governamentais, internacionais, que se interconectam e 

estabelecem relações tendo como foco temas de interesses transnacionais. 

 

Corporações Transnacionais: “entende-se uma entidade privada de enorme 

potencial financeiro e patrimônio científico-tecnológico, normalmente de natureza 

mercantil, constituída por sociedades estabelecidas em diversos países, sem 

subordinação a um controle central, mas agindo em benefício do conjunto, mediante 

uma estratégia global”.2 

 

Desenvolvimento: compreende a reaproximação da ética e da economia aliada à 

política, promovendo uma alteração estrutural no âmbito dos direitos humanos com 

vistas à promoção da igualdade, equidade e solidariedade.3 

 

Direito Internacional: “disciplina as relações jurídicas não delimitadas pelas 

fronteiras do Estado, ou seja, as relações internacionais entre Estados soberanos, isto 

é, a comunidade internacional”.4 

 

 
1 Conceito Operacional (COP) proposto por composição que, conforme Pasold, “é aquele que resulta 
da elaboração do Pesquisador, seja pela utilização das ideias de outros [...] combinadas com as do 
próprio Pesquisador”. In: PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 
12. ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 40. 
2 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo Márcio; 
STELZER, Joana (Org.) Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2011. pp. 15-53. p. 34.   
3 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável e sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 
2008. p. 13-14. 
4 RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 4. ed. anotada e atual. por Ovídio Rocha Barros 
Sandoval. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1997. p. 146. 
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Estado-Nação: “conjunto institucional que abarca os governos nacionais, o 

parlamento, o sistema de partidos políticos, o Judiciário e a burocracia estatal”.5 

 

Etnia: conjunto de pessoas ligadas culturalmente independente de laços 

consanguíneos e construções de ações coletivas [...] “relaciona-se à dimensão 

sociocultural e as experiências semelhantes que ligariam indivíduos, povos e 

sociedades no mesmo grupo”.6 

 

Gender Mainstreaming: “é a (re)organização, melhoria, desenvolvimento e avaliação 

de processos de política, de modo que a perspectiva da igualdade esteja incorporada 

em todas as políticas, em todos os níveis e em todas as fases, pelos atores 

normalmente envolvidos na formulação de políticas”.7 

 

Gênero: “se refere aos atributos sociais, normativos e comportamentais atribuídos ao 

Sexo”.8 

 

Globalismo: “designa a concepção de que o mercado mundial bane ou substitui, ele 

mesmo, a ação política; trata-se, portanto, da ideologia do império do mercado 

mundial, da ideologia do neoliberalismo. O procedimento é mono causal, restrito ao 

aspecto econômico, e reduz a pluridimensionalidade da globalização a uma única 

dimensão – a econômica –, que, por sua vez, ainda é pensada de forma linear e deixa 

todas as outras dimensões – relativas à ecologia, à cultura, à política e à sociedade 

civil – sob o domínio subordinador do mercado mundial”.9 

 

 
5 CASTELLS, Manuel. A crise da democracia, governança global e emergência da sociedade civil 
global. In: GUTERRES, António; et al. Por uma governança global democrática. São Paulo: IFHC, 
2005. p. 105. 
6 SILVA, Maria Aparecida Lima; SOARES, Rafael Lima Silva. Reflexões sobre os conceitos de raça e 
etnia. Revista Eletrônica de Culturas e Educação. Caderno temático: Educação e Africanidades. n. 
4. Nov. 2011. pp. 99-115. p. 106. Disponível em: 
https://www2.ufrb.edu.br/revistaentrelacando/component/phocadownload/category/133?download=14
4 Acesso em: 24 mai. 2022. 
7 PRUGL, Elisabeth; LUSTGARTEN, Audrey. Mainstreaming gender in international organizations. In: 
JAQUETTE, Jane; SUMMERFIELD, Gale (Org.) Women and Gender Equity in Development Theory 
and Practice: Institutions, Resources, and Mobilization. New York, USA: Duke University Press, 2006. 
pp. 53-70. p. 54. 
8 TORRÃO FILHO, Amílcar. Uma questão de Gênero: onde o masculino e o feminino se cruzam. 
Cadernos Pagu, n. 24, pp. 127-152, jan-jun. 2005. p. 129. 
9 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização. Tradução 
de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 27-28. 
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Globalização: “os processos, em cujo andamento os Estados nacionais veem a sua 

Soberania, sua identidade, suas redes de comunicação, suas chances de poder e 

suas orientações sofrerem a interferência cruzada de atores transnacionais”.10 

 

Governança Transnacional: deve-se entender a totalidade dos mecanismos 

informais e formais, bem como as interações e o compartilhamento de processos que 

envolvem os Estados, as organizações internacionais, não estatais, mercados e a 

Sociedade civil como agentes de transformação e regulamentação de demandas em 

escala Transnacional. As Organizações Internacionais inseridas nesse contexto 

global como novos atores transnacionais ocupam um lugar de destaque.  

 

Governança: é o conjunto de atividades apoiadas em objetivos comuns, que podem 

ou não derivar de responsabilidades legais e formalmente prescritas e não depende, 

necessariamente, do poder de polícia para que sejam aceitas e vençam resistências”. 

[...] “abrange as instituições governamentais, mas implica também mecanismos 

informais, de caráter não-governamental, que fazem com que as pessoas e as 

organizações dentro da sua área de atuação tenham uma conduta determinada, 

satisfaçam suas necessidades e responsam às suas demandas”.11 

 

Governo: caracterizado pelo conjunto de “atividades sustentadas por uma autoridade 

formal, pelo poder de polícia que garante a implementação das políticas devidamente 

instituídas”.12 

 

Raça: para a presente Tese, adota-se o critério biológico para a definição de tal 

categoria, qual seja, a de que a existência de uma raça ariana pura estaria em nível 

de superioridade em comparação à da raça negra, em que a cor da pele representaria 

um marcador da diferença e da discriminação.13  

 
10 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização. Tradução 
de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 30. 
11 ROSENAU, James N. Governança e democratização. In: ROSENAU, James N; CZEMPIEL, Ernst-
Otto. Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. Brasília: Ed. UnB; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. p. 15-16. 
12 ROSENAU, James N. Governança e democratização. In: ROSENAU, James N; CZEMPIEL, Ernst-
Otto. Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. Brasília: Ed. UnB; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. p. 15. 
13 SILVA, Maria Aparecida Lima; SOARES, Rafael Lima Silva. Reflexões sobre os conceitos de raça e 
etnia. Revista Eletrônica de Culturas e Educação. Caderno temático: Educação e Africanidades. n. 
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Regulação: adota-se o conceito de Regulação Institucional que, conforme Barroso,14 

compreende “o conjunto de acções decididas e executadas por uma instância 

(governo, hierarquia de uma organização) para orientar as acções e as interacções 

dos actores sobre os quais detém uma certa autoridade”.  

 

Sexo: “relações de poder que fazem, dos seres machos e fêmeas, homens e mulheres 

em uma dada sociedade”.15  

 

Soberania: “em sentido lato, indica o Poder de mando de última instância, numa 

Sociedade política e, consequentemente, a diferença entre essa e as demais 

organizações humanas, nas quais não se encontra este Poder Supremo”. [...] “Em 

sentido estrito, na sua significação moderna, o termo Soberania aparece, no final do 

século XVI, junto com o Estado Absoluto, para caracterizar, de forma plena, o Poder 

estatal, sujeito único e exclusivo da política”.16 

 

Sociedade: “É um sistema social em que se identifica uma Comunidade de interesses 

e alguns fins comuns, embora difusos. É um conjunto de indivíduos que estabelecem 

relações e através delas se organizam para agir de forma coordenada em 

determinado meio”.17 

 

Sociedade Civil: compreende um espaço político em que diversas instituições 

procuram “moldar as regras – em termos de políticas específicas, normas e estrutura 

sociais – que governam um ou outro aspecto da vida social”.18  

 

 

4. Nov. 2011. pp. 99-115. p. 106. Disponível em: 
https://www2.ufrb.edu.br/revistaentrelacando/component/phocadownload/category/133?download=14
4 Acesso em: 24 mai. 2022. 
14BARROSO, João. Os novos modos de regulação das políticas educativas na Europa: da regulação 
do sistema a um sistema de regulações. In. Educação em revista. Belo Horizonte, v. 39, p. 19-28, jul. 
2004. p. 21. 
15 VARIKAS, Eleni. Pensar o sexo e o gênero. Tradução de Paulo Sérgio de Souza Jr. Campinas: 
Editora Unicamp, 2016.p.20 
16CRUZ, Paulo Márcio; LACERDA, Emanuela Cristina Andrade (Orgs). Da Soberania à 
Transnacionalidade: Democracia, direito e Estado no século XXI. Itajaí: Coleção Sul, 2014. p. 96. 
17 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O local e o global: limites e desafios da participação cidadã. 3. ed. São 
Paulo: Cortez; Salvador UFBA, 2002. p. 56.  
18SCHOLTE, Jan Aart. Civil Society and democracy in global governance. Department oof politics and 
international studies. CSGR Working Paper. n. 65/01. Jan. 2001. Disponível em: 
https://www.semanticscholar.org/paper/Civil-society-and-democracy-in-global-governance-
Scholte/b695541fbd9a2dd9ffe0213d8090c02275efc6c7 Acesso em: 24 out. 2022. p.6 
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Transnacionalidade: a Transnacionalidade emerge em razão do fenômeno da 

Globalização e é vista como um novo contexto social e econômico em que as 

fronteiras estatais já não representam barreiras à permeabilidade das relações entre 

as diversas sociedades. É, nesse sentido, “uma das facetas da globalização, que não 

se descola dela, mas que reforça a ideia de permeabilidade fronteiriça, de relações 

espacialmente não localizadas, de ultra capitalismo e de decadência político-jurídica 

soberana” [...] “compreendida (ainda) como fenômeno reflexivo da globalização, que 

se evidencia pela desterritorialização dos relacionamentos político-sociais, fomentado 

por sistema econômico capitalista ultra valorizado, que articula ordenamento jurídico 

mundial à margem das Soberanias dos Estados”.19 

 

 

 
19 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo Márcio; 
STELZER, Joana (Org.) Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2011. pp. 15-53 p. 25. 
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RESUMO 
 

A presente Tese está inserida na Linha de Pesquisa Estado, Transnacionalidade e 

Sustentabilidade, da Área de Concentração em Constitucionalismo, 

Transnacionalidade e Produção de Direito, do curso de Doutorado do Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI. O objetivo geral 

consiste em analisar a propositura da Governança Transnacional como instrumento à 

efetivação do Gender Mainstreaming no âmbito da Organização Mundial do Comércio. 

Justifica-se a temática em razão da necessidade de pensar formas para a efetivação 

da incorporação da perspectiva de Gênero no âmbito das políticas comerciais 

internacionais, uma vez que estas repercutem de forma desigual sobre o Gênero. Para 

tanto, tem-se como objetivos específicos investigar a forma pela qual se deu a 

inserção da perspectiva de Gênero no tema do desenvolvimento econômico mundial; 

descrever o conceito e a extensão do que se entende por Gênero; interpretar o 

significado de perspectiva de Gênero – “Gender Mainstreaming”; pesquisar o 

fenômeno da Globalização, especialmente na sua vertente econômica, e sua relação 

com o Comércio Internacional, e o surgimento da Organização Mundial do Comércio; 

demonstrar os efeitos desiguais das políticas comerciais internacionais sobre o 

Gênero; e verificar se a Governança Transnacional constitui instrumento apto à 

efetivação do Gender Mainstreaming no interior da Organização Mundial do Comércio 

(OMC). A Governança Transnacional, como nova forma de gerenciamento em uma 

Sociedade globalizada, se constitui como o conjunto de estratégias de ações voltadas 

a alcançar um objetivo comum. Assim, a elaboração de acordos e a criação de regras 

cogentes como formas de manifestação de Governança Transnacional, representam 

uma nova possibilidade jurídica e política de Regulação de temas transnacionais como 

a inclusão do Gender Mainstreaming no interior da Organização Mundial do Comércio. 

Quanto à Metodologia, registra-se que o Relatório dos Resultados expressos nesta 

Tese é composto na base lógica indutiva. 

Palavras-chave: Gênero; Gender Mainstreaming; Globalização; Governança 

Transnacional; Organização Mundial do Comércio. 
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ABSTRACT 

 

This Thesis is part of the Line of Research Transnationality and Sustainability, within 

the Area of Concentration Constitutionalism, Transnationality and Law Production, of 

the Doctoral course of the Stricto Sensu Graduate Program in Legal Science at 

UNIVALI. The overall objective is to analyze the proposition of Transnational 

Governance as an instrument for the realization of Gender Mainstreaming within the 

scope of the World Trade Organization. The theme is justified due to the need to think 

about ways to incorporate the gender perspective into the scope of international trade 

policies, since these have unequal repercussions on Gender. The specific objectives 

are to investigate the way in which the gender perspective was inserted in the theme 

of world economic development; to describe the concept and extension of what is 

understood by Gender; to interpret the meaning of the Gender perspective – “Gender 

Mainstreaming”; to study the phenomenon of Globalization, especially in its economic 

aspect, and its relationship with International Trade, and the emergence of the World 

Trade Organization; to demonstrate the unequal effects of international trade policies 

on gender; and to verify whether Transnational Governance constitutes a suitable 

instrument for the realization of Gender Mainstreaming within the World Trade 

Organization (WTO). Transnational Governance, as a new form of management in a 

globalized society, consists of a series of action strategies aimed at achieving a 

common objective. Thus, the elaboration of agreements, and the creation of cogent 

rules as forms of manifestation of Transnational Governance, represent a new legal 

and political possibility for the Regulation of transnational issues such as the inclusion 

of Gender Mainstreaming within the World Trade Organization. As regards 

Methodology, the Report of the Results expressed in this Thesis is composed on the 

inductive logic basis. 

 

Keywords: Gender; Gender Mainstreaming; Globalization; Transnational 

Governance; World Trade Organization. 
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RESUMEN 

 

Esta Tesis forma parte de la Línea de Investigación Estado, Transnacionalidad y 

Sostenibilidad, en el Área de Concentración en Constitucionalismo, Transnacionalidad 

y Producción de Derecho, del curso de Doctorado del Programa de Posgrado Stricto 

Sensu en Ciencias Jurídicas de la UNIVALI. El objetivo general es analizar la 

propuesta de la Gobernanza Transnacional como instrumento para la realización del 

Mainstreaming de Género en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. El 

tema se justifica por la necesidad de pensar formas de incorporar la perspectiva de 

género en el ámbito de las políticas de comercio internacional, ya que estas repercuten 

de manera desigual en Género. Por lo tanto, los objetivos específicos son investigar 

la forma en que la perspectiva de género se insertó en el tema del desarrollo 

económico mundial; describir el concepto y extensión de lo que se entiende por 

Género; interpretar el significado de la perspectiva de Género – “Transversalidad de 

Género”; investigar el fenómeno de la Globalización, especialmente en su aspecto 

económico, y su relación con el Comercio Internacional, y el surgimiento de la 

Organización Mundial del Comercio; demostrar los efectos desiguales de las políticas 

comerciales internacionales sobre el género; y verificar si la Gobernanza 

Transnacional constituye un instrumento adecuado para la realización del 

Mainstreaming de Género dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La 

Gobernanza Transnacional, como nueva forma de gestión en una sociedad 

globalizada, se constituye como un conjunto de estrategias de acción encaminadas a 

la consecución de un objetivo común. Así, la elaboración de acuerdos y la creación de 

reglas contundentes como formas de manifestación de la Gobernanza Transnacional, 

representan una nueva posibilidad legal y política para la Regulación de temas 

transnacionales como la inclusión del Mainstreaming de Género dentro de la 

Organización Mundial del Comercio. En cuanto a la Metodología, se hace constar que 

el Informe de Resultados expresado en esta Tesis está compuesto sobre la base de 

la lógica inductiva. 

 

Palabras clave: Género; Perspectiva de género; Globalización; Gobernanza 

transnacional; Organización Mundial del Comercio. 
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INTRODUÇÃO 

A presente Tese tem por objetivo institucional a obtenção do título de 

Doutora em Ciência Jurídica pelo Programa do Curso de Doutorado em Ciência 

Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Encontra-se inserida na Área 

de concentração em Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito e 

na Linha de Pesquisa, Estado, Transnacionalidade e Sustentabilidade.  

O objetivo geral da presente Tese consiste em analisar a propositura da 

Governança Transnacional como instrumento para a efetivação do Gender 

Mainstreaming no interior da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Como objetivos específicos tem-se: a) investigar a forma pela qual se deu 

a inserção da perspectiva de Gênero no tema do desenvolvimento econômico 

mundial; b) descrever o conceito e a extensão do que se entende por Gênero; c) 

interpretar o significado de perspectiva de Gênero – “Gender Mainstreaming”; d) 

pesquisar o fenômeno da Globalização, especialmente na sua vertente econômica, e 

sua relação com o Comércio Internacional, e o surgimento da Organização Mundial 

do Comércio; e) demonstrar os efeitos desiguais das políticas comerciais 

internacionais sobre o Gênero; f) verificar se a Governança Transnacional constitui 

instrumento apto à efetivação do Gender Mainstreaming no interior da Organização 

Mundial do Comércio (OMC). 

O problema da Pesquisa encontra-se formulado de modo a responder a 

seguinte questão: A Governança Transnacional representa uma estratégia política e 

jurídica para a efetivação do Gender Mainstreaming no interior da Organização 

Mundial do Comércio (OMC)? 

A partir do problema proposto, surgem as seguintes hipóteses: 

a) Os efeitos das políticas comerciais internacionais reguladas pela 

Organização Mundial do Comércio (OMC) possuem status Transnacional; 

b) Os mecanismos de Governança Transnacional são aptos à 

materialização da incorporação da lente de Gênero no interior da Organização 

Mundial do Comércio (OMC). 
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O desenvolvimento do trabalho é apresentado em quatro capítulos. 

No Capítulo 1, é tratada a abordagem histórica sobre a inserção da 

perspectiva de Gênero no tema relacionado ao desenvolvimento econômico mundial. 

Na sequência, são investigadas as teorias feministas que exerceram forte influência 

para que as Mulheres fossem integradas àquela dimensão. Nesse sentido, discute-se 

as diferentes abordagens feministas, que levaram à formulação da ideia de Gênero 

em contraposição à de Mulher, considerada tão somente sob uma perspectiva 

biologicista.  

Ao final será discutido como a temática de Gênero foi incorporada ao 

trabalho da Organização das Nações Unidas (ONU), com ênfase na realização da 

Conferência Mundial de Pequim em 1995, com a determinação para se inserir a 

perspectiva de Gênero em todos os níveis de gestão, e não somente em uma pasta 

específica, conceito conhecido como Gender Mainstreaming. Para tanto, faz-se 

indispensável uma análise sobre os efeitos de toda e qualquer ação política e sua 

repercussão sobre as desigualdades de Gênero.  

Por uma questão de acordo semântico, a utilização do termo Mulher é 

usada no sentido e alcance do que se entende por Gênero, exceto quando houver a 

necessidade de sua especificação, o que será informado explicitamente no texto. 

O Capítulo 2 abordará o fenômeno da Globalização como responsável 

pelas profundas modificações sentidas no interior da Sociedade e do Estado. Por sua 

vez, a abordagem sobre a Globalização Econômica parte do referencial temporal 

delimitado pelo Consenso do Washington no ano de 1944, quando da realização do 

Acordo de Bretton Woods. Em razão da nova política a ser desenvolvida, foram 

criadas diversas organizações econômicas, como Banco Mundial, Fundo Monetário 

Internacional e o GATT, embrião da Organização Mundial do Comércio.  

Tais organizações se tornaram responsáveis pelo gerenciamento da 

política econômica mundial, tornando o Estado-nação pequeno para responder à 

altura os problemas que emergem em uma sociedade Transnacional. Se exporá a 

forma pela qual tal fenômeno influencia e impacta as relações sociais, culturais e 

econômicas, com especial destaque às relações de gênero. 
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Desta forma, argumenta-se que a Globalização produz um 

desenvolvimento desigual afetando principalmente as Mulheres. Tais efeitos possuem 

como característica o fato de ser transnacionais já que, em razão da Globalização, 

promovida pelo avanço da tecnologia, da informação e da desterritorialização, os 

problemas repercutem para além das fronteiras estatais. 

Nesse sentido, a Transnacionalidade, como produto da Globalização, 

marca de forma significativa uma nova ordem social em que os eventos ocorridos em 

um determinado local repercutem de forma global. As fronteiras estatais já não 

representam mais os limites do poder Soberano, o que se faz necessária uma 

abordagem social, cultural, política e econômica condizente com o atual estágio de 

desenvolvimento. 

O Capítulo 3 tem por objeto de análise o Comércio Internacional 

considerado como um dos principais vetor da Globalização Econômica, responsável 

pelo gerenciamento financeiro do mercado mundial. Em razão da Globalização 

Econômica, os Estados restaram submetidos à imposição de uma ordem capitalista 

neoliberal que assumiu as rédeas da economia global. Nesse sentido, o Estado restou 

incapacitado para a gestão de sua própria economia e, consequentemente, na criação 

de políticas de enfrentamento a problemas de ordem que transcendem suas 

fronteiras.  

Desta forma, a Organização Mundial do Comércio (OMC) (re)nasce sob 

uma nova perspectiva não estritamente comercial, mas com o objetivo de promover o 

desenvolvimento saudável e melhoria na qualidade de vida das pessoas. É por meio 

dessa reconfiguração que temas como Meio Ambiente e Gênero passaram a integrar 

o discurso e as ações da respectiva Organização. 

No Capítulo 4 analisa-se o conceito de Governança como o conjunto das 

condições para a resolução de problemas comuns, sendo a categoria 

Transnacionalidade agregada àquela para demonstrar a necessidade da criação de 

formas de resolução para problemas que transcendem as fronteiras estatais.  

Com o compartilhamento do poder estatal, os novos atores que emergem 

em decorrência do processo da Globalização Econômica, como as organizações 

internacionais, assumem uma nova configuração jurídica e política mundial. Esses 
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atores passaram a gozar de legitimidade para atuar nas diversas áreas onde o Estado-

Nação se tornou incapaz de gerenciar. São conflitos que emergem em uma Sociedade 

global marcada cada vez mais pela interdependência, desterritorialização e interesse 

no capital. 

Os problemas que eclodem de forma Transnacional assim como as 

desigualdades de Gênero, são afetados pela forma como são conduzidas as políticas 

comerciais internacionais. Desta forma, por meio dos critérios de Governança 

Transnacional é que se entende a possibilidade de efetivação do Gender 

Mainstreaming no interior da Organização Mundial do Comércio. De modo a 

contemplar a problemática proposta, são analisados e citados alguns critérios pelas 

quais a Governança Transnacional no âmbito da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) poderia contribuir para a levar à cabo o Gender Mainstreaming. 

Por fim, são apresentadas as conclusões do estudo, com reflexões sobre a 

possibilidade da construção de uma Governança Transnacional de Gênero no âmbito 

da OMC. A Tese proposta também visa trazer contribuições originais ao campo 

jurídico abrindo caminhos para novas abordagens, proporcionando à comunidade 

científica desenvolver estudos futuros sobre o tema.  

O Método20 a ser utilizado na fase de investigação21 será o indutivo;22 na 

fase de Tratamento de Dados será o Cartesiano,23 e o Relatório da Pesquisa é 

composto na base lógico Indutiva. As técnicas de Investigação serão: a técnica do 

 
20 “Método: é a base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica, ou seja, Método é a forma lógico 
comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, tratar os dados colhidos e relatar os 
resultados”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. 14. ed. rev. 
atual. e amp. Florianópolis: EMais, 2018. p. 94. 
21 “Investigação: é o momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do 
Referente estabelecido [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e 
Prática. p. 91. 
22 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção 
ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e Prática. p. 
95. 
23 Sobre as quatro regras máximas do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja-se 
LEITE, Eduardo de Oliveira. A monografia jurídica. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.p. 
22-26. 
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referente,24 da categoria,25 dos conceitos operacionais,26 da pesquisa bibliográfica27 e 

do fichamento,28 levados em consideração os parâmetros adotados pelo Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ-UNIVALI. 

Nesta Tese as Categorias principais estão grafadas com a letra inicial em 

maiúscula, seus conceitos operacionais são apresentados no Rol de Categorias 

constante no início deste estudo e a tradução de todas as obras estrangeiras aqui 

analisadas é de caráter não oficial, cuja responsabilidade é da doutoranda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
24 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa”. 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e Prática. p. 62. 
25 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia”. PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e Prática. p. 31. 
26 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita 
para os efeitos das ideias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: 
Teoria e Prática. p. 43. 
27 Técnica de investigação “[...] em livros, em Repertórios Jurisprudenciais e em coletâneas legais [...]”. 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e Prática. p. 112. 
28 “[...] é atividade da Ciência porque o Fichamento, como técnica, deve ser acionado num contexto em 
que o seu utilizador tenha um Referente claramente explicitado antes de iniciar a operação [...]”. 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e Prática. p. 133. 
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CAPÍTULO 1 

A INCLUSÃO DA PERSPECTIVA DE GÊNERO NO ÂMBITO DAS 

ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS  

 

A inclusão da temática de Gênero no âmbito das relações internacionais é 

relativamente recente, tendo ingressado no repertório de muitos organismos 

internacionais a partir da difusão, por parte da Organização das Nações Unidas 

(ONU), da necessidade da incorporação de tal perspectiva no interior de todas as 

instâncias de poder. 

O reconhecimento de que as políticas internacionais não são neutras do 

ponto de vista de Gênero, sendo as Mulheres as maiores prejudicadas em 

comparação aos homens, exigiu o desenvolvimento de estratégias de ação 

destinadas à eliminação de tais distorções.  

Durante décadas as Mulheres foram excluídas das teorias sobre 

desenvolvimento econômico em razão de preconceitos oriundos de supostas 

verdades sexuais, que situavam as Mulheres como seres inferiores.  Foi, a partir da 

pressão dos movimentos feministas, especialmente os liberais, durante a década de 

1960, que se passou a questionar os efeitos das políticas econômicas sobre as 

Mulheres. 

Os estudos desenvolvidos por Ester Boserup na década de 1970, 

contribuíram para a inclusão da perspectiva da Mulher no interior das políticas 

econômicas pois, demonstraram a forma desigual com que os homens e as Mulheres 

usufruíam das políticas de desenvolvimento.29 

 
29 Ester Boserup foi uma economista dinamarquesa que se dedicou aos estudos sobre desenvolvimento 
econômico e agrícola como foco na participação das mulheres. Destaca-se que o trabalho de Ester 
Boserup foi pioneiro na relação entre desenvolvimento econômico e mulheres, com a obra intitulada 
Woman's Role in Economic Development (publicado no ano de 1970. Disponível em: 
https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/boserup-ester 
Acesso em 20 out. 2022). Boserup “argumenta que as densidades populacionais obrigaram as 
primeiras sociedades a inventar tecnologias agrícolas para aumentar a produção de alimentos. Os 
novos sistemas agrícolas, por sua vez, exigiram adaptações na estrutura social, alterando as 
obrigações familiares de trabalho e as relações de gênero. A mudança dos métodos agrícolas também 
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Ester Boserup foi a primeira economista que apresentou uma avaliação dos 

efeitos das políticas de desenvolvimento sobre o gênero, especialmente quando da 

adoção de mecanismos modernos de produção agrícola e industrial. O método 

empírico adotado por ela abriu um novo precedente para as análises econômicas de 

efeitos de gênero, além de impactar de forma ímpar a política internacional.30  

Desafiando as teorias de desenvolvimento econômico, Boserup 31 

ingressou na Organização das Nações Unidas no ano de 1972, como membro do 

Comitê de Planejamento de Desenvolvimento, tendo sido nomeada relatora da 

primeira reunião de especialistas da ONU que abordou a questão das mulheres no 

desenvolvimento econômico internacional. Seu relatório sobre o papel da mulher no 

desenvolvimento econômico forneceu à ONU a documentação necessária de que o 

tema sobre desenvolvimento era uma questão de Mulheres.32 

Rodgers33 afirma que foram os estudos e as ideias de Ester Boserup que 

inspiraram a denominada Década das Nações Unidas para as Mulheres, entre os anos 

de 1976 e 1986, e conduziu os formuladores de políticas e agências internacionais a 

pensar sobre os impactos das políticas e pacotes de desenvolvimento sobre as 

Mulheres. 

 

 

afetou o meio ambiente. O aumento da produção de alimentos, resultado do aprimoramento da 
tecnologia, também promoveu a urbanização onde os sistemas sociais passaram por ajustes ainda 
maiores”. (recurso eletrônico) Disponível em: https://irenetinker.com/publications-and-
presentations/ester-boserup Acesso em: 20 out. 2022. 
30RODGERS, Yana. Woman's Role in Economic Development. Ester Boserup. London: Earthscan 
1970. With a new introduction by Nazneen Kanji, Su Fei Tan, and Camilla Toulmin (reprinted 2007). 
International Journal of Social economics. n. 37(4). Mar. 2010. pp. 339-340.Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/280887884_Woman's_Role_in_Economic_Development_Est
er_Boserup_London_Earthscan_1970_With_a_new_introduction_by_Nazneen_Kanji_Su_Fei_Tan_an
d_Camilla_Toulmin_reprinted_2007 Acesso em: 20 out. 2022.  
31TINKER, Irene. Éster Boserup. Um tributo a Ester Boserup: utilizando a interdisciplinaridade para 
analisar a mudança socioeconômica global. Disponível em: https://irenetinker.com/publications-and-
presentations/ester-boserup Acesso em: 21 out. 2022. 
32 TINKER, Irene. Éster Boserup. Um tributo a Ester Boserup: utilizando a interdisciplinaridade para 
analisar a mudança socioeconômica global. Disponível em: https://irenetinker.com/publications-and-
presentations/ester-boserup Acesso em: 21 out. 2022. 
33 RODGERS, Yana. Woman's Role in Economic Development. Ester Boserup. London: Earthscan 
1970. With a new introduction by Nazneen Kanji, Su Fei Tan, and Camilla Toulmin (reprinted 2007). 
International Journal of Social economics. n. 37(4). Mar. 2010. pp. 339-340. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/280887884_Woman's_Role_in_Economic_Development_Est
er_Boserup_London_Earthscan_1970_With_a_new_introduction_by_Nazneen_Kanji_Su_Fei_Tan_an
d_Camilla_Toulmin_reprinted_2007 Acesso em: 20 out. 2022. 
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Entretanto, foi durante a Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada no 

ano de 1995 em Pequim, que a Organização das Nações Unidas reconheceu 

oficialmente a necessidade da criação de uma estratégia global de ação a fim de 

eliminar tais diferenças, denominada de Gender Mainstreaming. Referida estratégia 

determina que as instituições devem adotar uma lente de Gênero quando da criação 

e aplicação de suas políticas, afastando qualquer efeito discriminatório que possam 

gerar. 

Caracterizada como uma demanda transnacional, conforme se defende na 

presente Tese, a adoção da perspectiva de Gênero exige, para tanto, formas de ação 

na mesma proporção. Ao longo deste trabalho será abordado sobre as alterações 

provocadas no interior das Sociedades por meio da Globalização Econômica, o que 

fez com que emergissem diversos atores não-estatais que passaram a assumir o 

controle da política econômica mundial, especialmente por meio da Regulação de 

determinados temas. E, que, tal fato se relaciona à diminuição das forças do Estado 

que, diante do fenômeno da Transnacionalidade restou incapacitado para oferecer 

respostas aos problemas globais. 

Desta forma, incorporando a demanda por equidade de Gênero34 nas 

relações comerciais internacionais, a Organização Mundial do Comércio (OMC) 

adotou em suas práticas o conceito de Gender Mainstreaming, reconhecendo a 

potencialidade que o sistema multilateral possui de promover uma justa distribuição 

econômica para homens e Mulheres. 

É nesta senda que, em um primeiro momento, serão expostas as distinções 

entre as categorias “Mulher” e “Gênero”, uma vez que é fundamental entender o 

campo de extensão e objeto de tal estratégia. Portanto, este primeiro Capítulo tem por 

 
34 A equidade de gênero relaciona-se à efetivação da igualdade, ou seja, relaciona-se “às dimensões 
da justiça à fim de que incorporem a perspectiva de gênero nos documentos legislativos, com o objetivo 
de combater a discriminação, a desigualdade, a opressão e a violência contra homens e mulheres”. 
Conforme advertem Cruz e Garcia-Horta, é nesse sentido que alguns autores preferem a utilização do 
termo “justiça de gênero”. Já a Igualdade de gênero “significa que mulheres e homens gozam da 
mesma situação e que têm condições iguais para a plena realização de seus direitos humanos e seu 
potencial para contribuir para no desenvolvimento político, econômico, social, cultural e para se 
beneficiar dos resultados”. CRUZ, José María Duarte; GARCÍA-HORTA, José Baltaz. Igualdad, 
Equidad de Género y Feminismo, una mirada histórica a la conquista de los derechos de las mujeres. 
Revista CS, n. 18, 2016. pp. 107-158. Cali, Colombia: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
Universidad Icesi. doi: 10.18046/recs.i18.1960 Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-
03242016000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=es Acesso em: 24 out. 2022. 
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objetivo apresentar a evolução do tema sobre desenvolvimento econômico e Gênero 

na esfera internacional, demonstrando que a incorporação de tal temática ocorreu de 

forma gradativa, culminando na Conferência Mundial sobre Mulheres, realizada em 

Pequim, no ano de 1995. Este é considerado, na presente Tese, o marco teórico e 

temporal sobre a inserção do tema em escala internacional.  

Serão apresentados, também, alguns estudos sobre o conceito de Mulher 

e o surgimento da categoria Gênero, sendo caracterizado pelo conjunto de formas 

pelas quais homens e mulheres são “construídos” socialmente. Importante destacar, 

também, que a visão eurocêntrica de Mulher foi desmistificada especialmente pelo 

advento dos movimentos feministas Negro e Decolonial que denunciaram as diversas 

variáveis que operam como elementos de subordinação. É nesse sentido que não se 

pode deixar de considerar os diversos marcadores sociais que produzem diferenças 

entre as Mulheres que, aliadas ao Gênero, relacionam-se à Raça, Etnia e Classe 

Social. Desse modo, é essencial ao entendimento do conceito de Gênero o 

reconhecimento de todas as formas de opressão que tornam o sujeito Mulher 

subjugado em seus direitos. 

1.1 GÊNERO: DIMENSÃO HISTÓRICA E CONCEITUAL 

O estudo sobre a inclusão do Gênero no âmbito das Organizações 

Internacionais requer, inicialmente, uma apresentação da sua construção histórica e 

conceitual. É por meio da evolução histórica que se possibilitará identificar os 

destinatários das políticas de transversalização, ou seja, compreender o conteúdo do 

que se entende por Gênero. 

Não se tem por objetivo questionar ou problematizar a referida categoria, 

senão descrever a forma pela qual nasce, no interior das teorias feministas, o debate 

sobre seu significado, utilizando para tanto as principais expoentes no campo 

estudado. 

Assim sendo, tem-se, em um primeiro momento, que o conceito de Gênero 

surgido na década de 1960 representou uma forma de manifestação à contrariedade 

da ideia fixa e vigente, até metade do século XX, por grande parte das teorias 
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feministas eurocêntricas e estadunidenses, da existência de uma supremacia 

masculina.35 Desta forma, assumindo o sujeito “Mulher” como forma de identificar e 

definir os termos pelos quais a luta se organizava, o feminismo liberal entendia a 

subordinação das Mulheres como decorrente de um fator universal.36  

A opressão da mulher era fruto exclusivamente do determinismo 

biológico37. A diferença de tratamento era, consequentemente, decorrente das 

diferenças sexuais e físicas para com os homens. É essa divisão hierárquica do 

mundo, marcada pela diferença sexual, que fez com que os homens fossem dotados 

de inúmeros direitos que não se estendiam às Mulheres. 

Importante destacar que desde as sociedades pré-históricas as mulheres 

ocuparam papéis diferenciados dos homens, estes considerados superiores em razão 

da força física e do poder de mando. Durante a Idade Média – séculos V a XV – a 

Mulher se restringia às atividades privadas, responsável pela educação dos filhos, 

pela organização da casa e por servir ao esposo.38 

Miguel39 destaca que durante a Idade Média as obras de Cristina de Pizán 

(1364-1430) já argumentavam sobre a inaceitável diferença físicas entre homens e 

mulheres, tendo em vista que ambos possuem “igualdade da alma, criada de forma 

idêntica, por Deus”, e que a suposta inferioridade feminina seria fruto das condições 

sociais e não da natureza. 

 
35 OYEWÙMÍ, Oyèrónké. Conceituando o Gênero: os fundamentos eurocêntricos dos conceitos 
feministas e o desafio das epistemologias africanas. In: DE HOLANDA, Heloísa Buarque (Org.). 
Pensamento feminista hoje. Perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2000. pp. 84-
96 p. 87. 
36 OYEWÙMÍ, Oyèrónké. Conceituando o Gênero: os fundamentos eurocêntricos dos conceitos 
feministas e o desafio das epistemologias africanas. In: DE HOLANDA, Heloísa Buarque de (Org.). 
Pensamento feminista hoje. Perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2000. pp. 84-
96 p. 87.  
37 WITTIG, Monique. Não se nasce Mulher. In: DE HOLANDA, Heloísa Buarque (Org.). Pensamento 
feminista hoje. Perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2000. p. 84. 
38 Vale lembrar que as mulheres que gozavam de algum conhecimento, como alquimistas, enfermeiras, 
cozinheiras, eram tidas como bruxas, pois representavam uma ameaça aos homens, e por isso eram 
queimadas na fogueira. CRUZ, José María Duarte; GARCÍA-HORTA, José Baltaz. Igualdad, Equidad 
de Género y Feminismo, una mirada histórica a la conquista de los derechos de las mujeres. Revista 
CS, n. 18, 2016. pp. 107-158. Cali, Colombia: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad 
Icesi. doi: 10.18046/recs.i18.1960 Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-
03242016000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=es Acesso em 24 out. 2022. 
39 MIGUEL, Luis Felipe. O feminismo e a política. In: Feminismo e Política. MIGUEL, Luis Felipe; 
BIROLI, Flávia. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2014. pp.17-30. p. 19 
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Porém, os primeiros grupos feministas a se mobilizarem surgiram a partir 

da Revolução Francesa, e giravam em torno da busca pela igualdade dos Sexos, por 

meio da equitativa distribuição de direitos civis, especialmente no que tange ao voto e 

direitos de cidadania.40  

Segundo Miguel,41 como movimento crítico acerca da submissão da mulher 

na esfera “doméstica à sua exclusão da esfera pública, no mundo ocidental, o 

feminismo político e intelectual de mulheres que surge na virada do século XVIII para 

o século XIX pode ser considerado um filho indesejado da Revolução Francesa”. 

Olympe de Gouges, escritora francesa, foi precursora da Declaração dos 

Direitos da Mulher no ano de 1789, em contraposição à Declaração dos Direitos do 

Homem. O documento elaborado por ela contém uma série de demandas a favor das 

mulheres, especialmente as relacionadas à vida pública, como o direito de votar, 

ocupar cargos no governo e o direito à educação.42  

Mary Wollstonecraft (1759-1797) foi uma das maiores expoentes da época 

a respeito da opressão sofrida pelas mulheres, sendo considerada a fundadora do 

feminismo a partir da publicação de sua obra intitulada “Uma vindicação dos direitos 

da Mulher”, em 1792.43 

A dificuldade da criação de leis formais que pudesse estender os direitos 

dos homens às mulheres encontrou no Constitucionalismo, inaugurado no século 

XVIII, a exclusão expressa das mulheres da esfera pública em razão de suas aptidões 

e deficiências naturais. Jean-Jacques Rousseau, em sua obra “Emilio”, de 1762, 

representou – e sustentou - a forma pela qual as mulheres eram tratadas e oprimidas 

 
40 CRUZ, José María Duarte; GARCÍA-HORTA, José Baltaz. Igualdad, Equidad de Género y 
Feminismo, una mirada histórica a la conquista de los derechos de las mujeres. Revista CS, n. 18, 
2016. pp. 107-158. Cali, Colombia: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Icesi. 
doi: 10.18046/recs.i18.1960 Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-
03242016000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=es Acesso em 24 out. 2022. 
41 MIGUEL, Luis Felipe. O feminismo e a política. In: Feminismo e Política. MIGUEL, Luis Felipe; 
BIROLI, Flávia. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2014. pp.17-30. p. 19-20 
42 CRUZ, José María Duarte; GARCÍA-HORTA, José Baltaz. Igualdad, Equidad de Género y 
Feminismo, una mirada histórica a la conquista de los derechos de las mujeres. Revista CS, n. 18, 
2016. pp. 107-158. Cali, Colombia: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Icesi. 
doi: 10.18046/recs.i18.1960 Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-
03242016000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=es Acesso em 24 out. 2022. 
43 MIGUEL, Luis Felipe. O feminismo e a política. In: Feminismo e Política. MIGUEL, Luis Felipe; 
BIROLI, Flávia. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2014. pp.17-30. p. 21 

http://dx.doi.org/10.18046/recs.i18.1960
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-03242016000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-03242016000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=es
http://dx.doi.org/10.18046/recs.i18.1960
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-03242016000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-03242016000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=es


29 

 

quando elaborou um tratado pedagógico apoiado nas diferenças sexuais entre 

homens e mulheres.44 

O discurso sobre a igualdade não teve importância nas políticas 
impostas durante a era do constitucionalismo burguês, que 
legitimava a ideia de diferenças físicas e biológicas que geravam 
a divisão sexual do trabalho, sua hierarquia e a consequente 
discriminação; no entanto, as autoridades sustentavam que 
homens e mulheres tinham os mesmos direitos naturais, 
situação que gerou polêmica devido às contradições políticas 
que facilitaram o surgimento do movimento feminista no início do 
século XIX45. 

Essa primeira fase do movimento feminista – denominada de feminismo 

liberal – foi marcada pela luta ao direito “à educação, voto, igualdade no casamento, 

em particular o direito das mulheres casadas a dispor de suas propriedades”46. 

García-Horta47 afirma que, 

o feminismo da primeira onda caracterizou-se pela luta pela 
igualdade, em especial os direitos, a proibição da discriminação 
no trabalho, a revogação das leis contra o aborto, a igualdade 
de gênero em aspectos políticos como o direito ao voto, o 
trabalho em condições de igualdade e a direito à educação. No 
entanto, os movimentos sociais e políticos que ocorreram na 
França em 1968 inauguraram a segunda onda do 

 
44 CRUZ, José María Duarte; GARCÍA-HORTA, José Baltaz. Igualdad, Equidad de Género y 
Feminismo, una mirada histórica a la conquista de los derechos de las mujeres. Revista CS, n. 18, 
2016. pp. 107-158. Cali, Colombia: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Icesi. 
doi: 10.18046/recs.i18.1960 Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-
03242016000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=es Acesso em: 24 out. 2022. 
45 CRUZ, José María Duarte; GARCÍA-HORTA, José Baltaz. Igualdad, Equidad de Género y 
Feminismo, una mirada histórica a la conquista de los derechos de las mujeres. Revista CS, n. 18, 
2016. pp. 107-158. Cali, Colombia: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Icesi. 
doi: 10.18046/recs.i18.1960 Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-
03242016000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=es Acesso em: 24 out. 2022. 
46 Durante essa fase destaca-se: Lucretia Coffin Mott (1793-1870); Harriet Beecher Stowe (1811-1896); 
Lucy Stone (1818-1893); Harriet Taylor Mill (1808-1858); Lydia Becker (1827-1890). CRUZ, José María 
Duarte; GARCÍA-HORTA, José Baltaz. Igualdad, Equidad de Género y Feminismo, una mirada histórica 
a la conquista de los derechos de las mujeres. Revista CS, n. 18, 2016. pp. 107-158. Cali, Colombia: 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Icesi. doi: 10.18046/recs.i18.1960 Disponível 
em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-
03242016000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=es Acesso em: 24 out. 2022. 
47 CRUZ, José María Duarte; GARCÍA-HORTA, José Baltaz. Igualdad, Equidad de Género y 
Feminismo, una mirada histórica a la conquista de los derechos de las mujeres. Revista CS, n. 18, 
2016. pp. 107-158. Cali, Colombia: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Icesi. 
doi: 10.18046/recs.i18.1960 Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-
03242016000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=es Acesso em: 24 out. 2022. 
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feminismo. Tanto na França quanto no resto do mundo, esse 
novo movimento caracterizou-se por uma mudança de 
prioridades. A busca da igualdade é substituída por uma 
afirmação da diferença. Em outras palavras, o objetivo principal 
não era mais ser considerado igual, mas ser reconhecido como 
um gênero diferente, com necessidades diferentes. As 
feministas não afirmavam que as mulheres eram o oposto dos 
homens; buscavam ser um verdadeiro outro, o reconhecimento 
de sua particularidade como gênero e não apenas em oposição 
ao masculino. Essa segunda onda foi, em muitos aspectos, uma 
resposta contra o feminismo da primeira onda, que não 
reconhecia a diferença, mas se afirmava como igual aos 
homens. 

A busca pela igualdade formal foi, desta forma, o mote do movimento que 

perdurou até início do século XX, quando surge uma (segunda) nova perspectiva no 

interior dos movimentos e das teorias feministas.48 

Foi na primeira metade do século XX que surgiram os primeiros 

questionamentos e reflexões sobre o fundamento da subordinação das Mulheres, 

colocando no centro da crítica a suposta naturalidade da diferença ancorada em 

critérios sexuais. 

A publicação do livro de Simone de Beauvoir, “O Segundo Sexo”, no ano 

de 1949, constituiu um antecedente às ideias sobre o que iria se denominar Gênero.49 

Sua conhecida frase sobre “não se nasce Mulher, torna-se Mulher”, inaugurou a 

primeira manifestação sobre o conceito de Gênero, uma vez que reconhece o fato de 

que ser Mulher não é um dado biológico, mas construído socialmente.50 

Betty Friedan foi a responsável pela inserção e visibilidade do feminismo 

nessa época, especialmente após a publicação do seu livro “A Mística Feminina”, no 

ano de 1963, quando manifesta sua crítica “a infantilização a que as mulheres são 

submetidas a fim de se adequarem aos únicos espaços que a sociedade está disposta 

a dar a elas, o de esposas e donas de casa submissas a um marido que as 

 
48 Miguel expõe que a passagem do século XIX para o século XX também foi marcado pelo advento de 
pensadoras feministas socialistas, que procuraram destacar a relação entre opressão de classe e 
gênero. Dentre elas tem-se Flora Tristan (1803-1844) e Alexandra Kollontai (1872-1952). MIGUEL, Luis 
Felipe. O feminismo e a política. In: Feminismo e Política. MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI, Flávia. 1 ed. 
São Paulo: Boitempo, 2014. p. 23-24 
49 BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. A experiência vivida. v. 2. Tradução de Sérgio Milliet. 3 
ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016. 
50 SAFFIOTI, Heleieth I. B. Primórdios do conceito de Gênero. Cadernos Pagu. n. 12 (Dossiê “Simone 
de Beauvoir e os feminismos do século XX”) pp. 157-163. p. 160. 
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comanda”.51 Aceitando as conclusões sobre a psicologia da identidade humana, Betty 

Friedan reformula as ideias de Simone de Beauvoir sob a perspectiva norte-

americana, no sentido de que a mulher deve encontrar a sua própria identidade e 

assim alcançar a realidade pessoal, que por sua vez, transcende o gênero.52 

Desde então, o discurso sobre a construção social da Mulher se sofisticou 

na mesma proporção da crítica lançada ao caráter universal de Mulher, questão 

problematizada pelo movimento negro feminista estadunidense.53 Assim sendo, tendo 

como eixo os níveis distintos de opressão, tais como as decorrentes da Classe Social 

e da Raça, as diferenças entre as Mulheres foram cada vez mais notórias, o que 

demandava a criação de teorias sobre as múltiplas formas de subordinação.54 Essa 

abertura de ideias se difundiu pelo globo, proporcionando diversos estudos voltados 

aos efeitos do imperialismo, da colonização e outras formas locais e globais de 

estratificação pelas quais passaram inúmeros países. 

Dentre essas ideias tem-se que, após a segunda década do século XX uma 

nova fase do ativismo feminista surgiu. Caracterizada pela “potencialização política e 

pelas vozes dos diversos segmentos feministas interseccionais e inúmeras 

configurações identitárias”, o feminismo decolonial e a crítica ao feminismo 

individualista e neoliberal passaram a constituir novas formas de teorizar o 

feminismo.55 

De viés contraepistemológico, o feminismo decolonial tem como foco 

principal a revisão profunda das teorias eurocentradas e estadunidenses, dialogando 

com as formas e os processos de opressão e violência presentes desde os processos 

 
51 MIGUEL, Luis Felipe. O feminismo e a política. In: Feminismo e Política. MIGUEL, Luis Felipe; 
BIROLI, Flávia. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2014. pp.17-30. p. 28 Miguel destaca que no Brasil, as 
pioneiras do movimento são Nísia Floresta ou Bertha Luz (1894-1976), Heleieth Saffioti, Rose Marie 
Muraro, dentre outras.  
52 YENOR, Scott. Sexo, gênero e a origem das guerras culturais: uma história intelectual. Set. 2019. 
Disponível em: https://especiais.gazetadopovo.com.br/sexo-genero-e-a-origem-das-guerras-culturais/ 
Acesso em: 07 nov. 2022. 
53 Citam-se algumas referências do feminismo negro e a crítica à universalização de Mulher: Angela 
Davis (2016), Audre Lorde (1984), bell hooks (1981; 1995), Patricia Hill Collins (2000), Sueli Carneiro 
(2003; 2011), Lelia Gonzalez (1988). 
54 OYEWÙMÍ, Oyèrónké. Conceituando o Gênero: os fundamentos eurocêntricos dos conceitos 
feministas e o desafio das epistemologias africanas. In: DE HOLANDA, Heloísa Buarque (Org.). 
Pensamento feminista hoje. Perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2000. pp.84-
96. p. 88. 
55 DE HOLANDA, Heloísa Buarque (Org.). Pensamento feminista hoje. Perspectivas decoloniais. Rio 
de Janeiro: Bazar do tempo, 2019. pp. 11-34. p. 12. 
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de colonização.56 A perspectiva Decolonial57 resgata a relação histórica entre os 

processos de colonização ocorridos especialmente na Ásia, na América do Sul e na 

África, e a ulterior invisibilidade e objetificação das Mulheres indígenas e negras, 

exploradas em suas terras e corpos. Assim é que a soma desses novos estudos 

implodiu o conceito eurocentrado de Mulher, passando-se assim a dar destaque às 

diversas formas e expressões do feminino em Sociedades “multirraciais” e 

plurívocas.58 

Nos anos 1970 e 1980, o movimento negro chamou a atenção sobre a 

relação entre racismo e sexismo como formas de opressão vivenciadas pelas 

Mulheres negras. Desde então, diversos movimentos sociais passaram a abordar a 

relação entre Raça, Classe Social, orientação sexual dentre outras categorias como 

forma de exploração e discriminação. 

A compreensão sobre o “ser Mulher” não poderia mais ser entendida como 

uma categoria estável e permanente. Daí a dificuldade de se atribuir a todas as 

mesmas demandas, tornando-se indispensável pensá-las de forma plural. É nesse 

contexto que, nos anos 1980, o “Gênero”59 passou a ser usado como uma alternativa 

à categoria “Mulher”, para além de representar um manifesto de inconformismo à 

naturalidade da diferença”.60 

 

 
56 DE HOLANDA, Heloísa Buarque (Org.). Pensamento feminista hoje. Perspectivas decoloniais. Rio 
de Janeiro: Bazar do tempo, 2019. pp. 11-34. p. 14. Heloísa Buarque de Holanda explica a diferença 
entre as categorias colonialismo e colonialidade. Enquanto aquela se refere a uma “relação política e 
econômica de dominação colonial de um povo ou nação sobre o outro, a colonialidade se refere a um 
padrão de poder que não se limita às relações formais de dominação colonial, mas envolve também as 
formas pelas quais as relações intersubjetivas se articulam a partir de posições de domínio e 
subalternidade de viés racial”. In: DE HOLANDA, Heloísa Buarque (Org.). Pensamento feminista hoje. 
Perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2019. pp. 11-34. p. 16. 
57 Lélia Gonzáles, María Lugones, Yurderkys Espinosa Miñoso, Susana de Castro, Julieta Paredes 
Carvajal, Edward Said, Frantz Fanon, Gayatri Chakravorty Spivak, Homi Bhabha e Walter Mignolo, 
dentre outros, são alguns nomes importantes vinculados aos estudos decoloniais.  
58 CARNEIRO, Sueli. Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 2011. p. 
273. 
59 Piscitelli explica que o conceito de Gênero foi usado pela primeira vez em um congresso de 
psicanálise, em 1963, pelo médico Robert Stoller que entendia a pessoa como o produto da relação 
entre a cultura e a biologia. PISCITELLI, Adriana. Re-criando a (categoria) Mulher? In: ALGRANTI, Leila 
Mezan (Org.). A prática feminista e o conceito de Gênero. Textos didáticos. n. 48, Nov. 2002. p. 17. 
60 BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: Feminismo e subversão da identidade. Trad. Renato 
Aguiar. 16ª. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. p. 21. 
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Uma das primeiras teóricas do conceito de Gênero foi Gayle Rubin, autora 

que politizou a utilização da palavra ao instituir a noção de “Sexo-Gênero como um 

conjunto de arranjos nos quais a Sociedade transforma a sexualidade biológica em 

produtos da atividade humana”.61 Para Rubin62, a Sociedade transforma o Sexo 

(natureza) em Gênero (cultura) por meio de convenções ou usos que se produzem e 

reproduzem. Ou seja, a partir do nascimento com um determinado Sexo, são criadas 

expectativas de comportamentos em uma linguagem preestabelecida carregada de 

(pré)conceitos que tornam as Mulheres destituídas de direitos sobre si mesmas. É 

uma dialética na qual o sistema reproduz e reafirma ad infinitum a subordinação das 

Mulheres. 

A partir de Rubin abriram-se novas perspectivas de se pensar o Gênero, 

produzindo uma gama de estudos teóricos e políticos variados.63 Mas foi Joan W. 

Scott64 que elaborou um conceito de Gênero partindo dos estudos sobre o resgate da 

participação das Mulheres na história, pois entendia que sua participação teria sido 

ofuscada pelo “protagonismo” exercido pelo homem. Seu interesse também era 

 
61 PISCITELLI, Adriana. Re-criando a (categoria) Mulher? In: ALGRANTI, Leila Mezan (Org.). A prática 
feminista e o conceito de Gênero. Textos didáticos. n. 48, Nov. 2002. p. 17. 
62 PISCITELLI, Adriana. Re-criando a (categoria) Mulher? In: ALGRANTI, Leila Mezan (Org.). A prática 
feminista e o conceito de Gênero. Textos didáticos. n. 48, Nov. 2002. p. 17. 
63 A título exemplificativo, destacam-se Judith Butler, Donna Haraway, Raewyn Connell. De acordo com 
Donna Haraway, a distinção entre sexo e Gênero está em que o sexo não teve suas raízes 
epistemológicas definidas, não tendo sido historicizado, da mesma forma que a natureza não o foi. 
Desta forma, a ideia sobre natureza e sexo ficam intactas e aceitas como identidades essenciais sobre 
homens e Mulheres o que obscurece outros elementos como a Raça, a classe e nacionalidade. Para 
Butler, o Gênero deveria designar o aparelho de produção, o meio discursivo/cultural através do qual a 
natureza sexuada, ou o sexo “natural” são produzidos e estabelecidos como pré-discursos. Gênero é 
discurso que produz o sexo. Gênero seria a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos 
reiterados dentro de um marco regulador altamente rígido, que se congela no tempo produzindo a 
aparência de uma substância, de uma espécie de ser natural. Uma genealogia política bem-sucedida 
de ontologias de Gênero desconstruiria a aparência substantiva do Gênero em seus atos constitutivos 
e localizaria e descreveria esses atos dentro dos marcos compulsivos estabelecidos por forças diversas 
que “vigiam” a aparência social do Gênero. A ideia de Butler é eliminar as diferenças entre sexo e 
Gênero por meio da teoria da Performatividade. O sexo é efeito de poder sobre o corpo genereficado. 
PISCITELLI, Adriana. Re-criando a (categoria) Mulher? In: ALGRANTI, Leila Mezan (Org.). A prática 
feminista e o conceito de Gênero. Textos didáticos. n. 48, Nov. 2002. p. 27-28. 
64 Buscando a origem do contexto histórico do Gênero, o Dicionário de Língua Francesa de 1876, 
demonstra ter sido usado para indicar traços sexuais. Contudo, a posterior utilização do termo pelas 
feministas como substituto de “Mulher”, remete a um sentido de organização social entre os sexos.  
Para Scott, a relação do termo com a gramática é explícita uma vez que implica em regras que 
decorrem da designação de masculino e feminino, e inexplorada pois em diversos idiomas indo-
europeus existe uma terceira categoria, o sexo neutro. Gramaticalmente, o termo ainda simboliza a 
forma pela qual se identificam os fenômenos, os sistemas de distinções socialmente acordados mais 
do que uma descrição objetiva de traços inerentes, e permite ainda a classificação entre categorias, 
como também distinções ou agrupamentos separados. SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil 
para análise histórica. In: DE HOLANDA, Heloísa Buarque (Org.). Pensamento feminista hoje. 
Perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2019. pp. 48-80. p. 48. 
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identificar um passado específico das e sobre as Mulheres, demonstrando que elas 

sempre desempenharam papéis relevantes. Para Scott a diferença hierarquizada 

entre homens e Mulheres denomina-se “relações de Gênero”, que é dependente da 

forma pela qual uma determinada Sociedade se organiza. 

Ao fazer essa análise histórica e antropológica em diversos tipos de 

Sociedades, Scott chegou à conclusão de que o fator determinante para as 

desigualdades entre homens e Mulheres está no contexto histórico-social vivido. Por 

meio do empirismo, Scott65 abriu um “campo fértil de análise das desigualdades e das 

hierarquias sociais” que possibilitou fundamentar que a diferença entre homens e 

Mulheres advém exclusivamente de fatores sociais. Identificou, ainda, que a forma 

pela qual as Sociedades estão organizadas levam em consideração outras categorias 

tão importantes quanto o Gênero, e que com ele se interconectam, tais como a Classe, 

a Raça, e a Etnia.66 Logo, as formas de subordinação são determinadas pela 

Sociedade e pela cultura conforme determinados arranjos de poder.67  

“Gênero” se refere, assim, aos atributos sociais, normativos e 

comportamentais atribuídos ao Sexo. Não há espaço ou base natural para afirmar 

uma eventual fragilidade, doçura ou afetividade esperada das Mulheres, e, por mais 

que homens e Mulheres possuam diferenças físicas e na função reprodutiva, essas 

não possuem relevância pelas oportunidades que devem ser oferecidas e as 

atividades que podem ou não desempenharem.68 

 
65 TORRÃO FILHO, Amílcar. Uma questão de Gênero: onde o masculino e o feminino se cruzam.  
Cadernos Pagu. n. 24, jan-jun. 2005. pp.127-152. p. 129. 
66 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. In: DE HOLANDA, Heloísa Buarque 
(Org.). Pensamento feminista hoje. Perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2019. 
pp. 48-80. p. 51. 
67 Foucault desenvolveu a genealogia das relações de poder, em que o discurso sobre a sexualidade 
impôs um padrão de normalidade fundamentado em supostas verdades sexuais – como, por exemplo, 
a imposição de uma heterossexualidade compulsória. Para Foucault, o sujeito é definido pela 
sexualidade, que ao lado do sexo, é constituída pelo discurso. Integrando uma tecnologia de poder, a 
biopolítica, incide sobre a população por meio de biopoderes. O sexo é, nesse sentido, um dispositivo 
regulador da população, e tem como fundamento o discurso biológico, natural. FOUCAULT, Michel. 
História da sexualidade I: a vontade de saber. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e 
J. A. Guilhon Albuquerque. 13. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1999. 
68 TORRÃO FILHO, Amílcar. Uma questão de Gênero: onde o masculino e o feminino se cruzam. 
Cadernos Pagu, n. 24, pp. 127-152, jan-jun. 2005. p. 129. 
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Tanto os homens quanto as Mulheres são compreendidos de forma 

recíproca, não se podendo compreender o conceito de um sem o outro,69 o que os 

definem/diferenciam são as relações de poder. As representações de poder 

responsáveis por atribuir determinadas diferenças em razão do Sexo podem se dar, 

conforme Scott, por quatro aspectos:70 

O primeiro relaciona-se aos símbolos e sua evocação, tal como a imagem 

de Eva. As representações simbólicas exercem uma influência singular na significação 

do Gênero. O segundo refere-se aos conceitos normativos que exercem uma função 

de controle sobre os significados dos símbolos. Esses conceitos são formulados 

segundo um padrão dominante e não necessariamente apoiados em um consenso 

social. Há muitas vezes um conflito no campo desses significados, os quais são 

ofuscados pelo discurso dominante. 

Como terceiro ponto tem-se a redução do entendimento das relações de 

Gênero ao sistema de parentesco, impedindo uma amplitude de situações que tornam 

o Gênero fruto de relações contemporâneas, tais como o trabalho e o sistema político. 

O Gênero opera para além do sistema de parentesco. Em quarto lugar está a 

identidade subjetiva. Em que pese as contribuições da psicanálise, a construção da 

identidade deve ser analisada sob uma perspectiva histórica-social e culturalmente 

situadas. 

Da conjugação destes quatro elementos tem-se que a criação social do 

Gênero gera, a um só tempo, o conceito de homem e de Mulher por meio da atribuição 

e valoração de características próprias, fazendo crer tratar-se de algo natural. Daí se 

afirmar que o conceito de Gênero se refere tanto a ser homem quanto a ser Mulher, 

como também as variações situadas entre esses dois polos.71  

 
69 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. In: DE HOLANDA, Heloísa Buarque 
de. Pensamento feminista. Conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. pp. 48-
80. p. 69. 
70 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. In: DE HOLANDA, Heloísa Buarque 
de. Pensamento feminista. Conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. pp. 48-
80. p. 67-69. 
71 GOMES, Camilla de Magalhaes. Têmis travesti. As relações Gênero, Raça e direito pra uma 
narrativa expansiva do “humano”. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 36. A partir do pós-
estruturalismo, outras dimensões do ser, para além do binarismo, foram incluídas no debate. Destaca-
se, nesse sentido, as contribuições da teoria queer e autores como Paul Beatriz Preciado e Judith 
Butler. 
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Logo, “Gênero” constitui uma categoria de análise sobre as desigualdades 

que envolvem homens e Mulheres, de como as identidades são construídas 

culturalmente, tendo como eixo o Sexo – embora não somente este – já que se trata 

da forma de um poder articulado no interior das Sociedades. A utilização de tal 

categoria permite compreender a amplitude dos papéis sexuais atribuídos a cada ser 

humano, atrelada ao simbolismo sexual que determinada Sociedade e época adotam. 

O tópico a seguir demonstra a forma pela qual o Gênero ingressou na 

temática sobre desenvolvimento e a maneira pela qual a referida categoria ocupou o 

centro do debate internacional. 

1.2 A EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO SOBRE GÊNERO E DESENVOLVIMENTO: 

ANTECEDENTES DO CONCEITO DE GENDER MAINSTREAMING 

O impacto causado pelo movimento feminista e a luta em prol da igualdade 

de oportunidades e de direitos, pautou, na década de 1950, as primeiras reflexões 

sobre a influência do Gênero em questões ligadas ao planejamento e 

desenvolvimento. Especialmente na década de 1960, sob a égide do paradigma 

feminista liberal, um novo campo de pesquisa se iniciou com a inclusão da perspectiva 

das Mulheres no discurso sobre o desenvolvimento econômico. Inaugurando um novo 

modelo de pesquisa, a inter-relação entre essas categorias tinha como objetivo 

analisar e questionar os efeitos das políticas internacionais do ponto de vista da vida 

das Mulheres. 

O primeiro movimento global dedicado à temática foi o Women in 

Development (WID), ou seja, Mulheres no Desenvolvimento, dedicado a “examinar os 

efeitos do desenvolvimento sobre a vida das mulheres do Terceiro Mundo”72 muito 

embora se possa questionar tal perspectiva em razão do olhar homogeneizado e 

colonizador sobre aquelas mulheres. Para o WID “as mulheres são afetadas positiva 

 
72 RIBEIRO, Dillyane de Sousa. Gênero e desenvolvimento na perspectiva do Banco Mundial. 
Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais eletrônicos), Florianópolis, SC, 2013. pp. 1-13. 
Disponível em: 
http://www.fg2013.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/20/1381511431_ARQUIVO_Dillyan
edeSousaRibeiroST049.pdf Acesso em: 25 jan. 2022. p. 2. 
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ou negativamente pelas políticas de desenvolvimento”.73 O termo foi criado por uma 

Organização Não Governamental dos Estados Unidos, a Society for International 

Development,74 que gozava de um certo privilégio na casa legislativa americana.75 

O grupo de Mulheres influenciado pelos estudos econômicos e agrícolas 

de Ester Boserup, especialmente em razão da publicação de sua pesquisa intitulada 

Women’s Role in Economic Development, em 1970, passou a discutir estratégias para 

o enfrentamento da crescente desigualdade entre homens e Mulheres sob a 

perspectiva feminista liberal.76  

Apoiadas em Boserup, a WID criticou a teoria do trickle-down (teoria do 

gotejamento), sob o argumento de que o sistema econômico moderno não beneficia 

a todos de forma igualitária, especialmente que atua de forma diferenciada sobre 

homens e Mulheres.77 Nesse sentido, a WID desmistificou o argumento de que os 

benefícios dos projetos de desenvolvimento gotejavam de forma igualitária para as 

 
73 RIBEIRO, Dillyane de Sousa. Gênero e desenvolvimento na perspectiva do Banco Mundial. 
Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais eletrônicos), Florianópolis, SC, 2013. pp. 1-13. 
Disponível em: 
http://www.fg2013.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/20/1381511431_ARQUIVO_Dillyan
edeSousaRibeiroST049.pdf Acesso em: 25 jan. 2022. p. 2. 
74 SOCIETY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (SID). About Sid.  Disponível em: 
https://www.sidint.net/content/who-we-are.html Acesso em: 04 abr. 2022. No original: “SID is an 
international network of individuals and organizations founded in 1957 to promote social justice and 
foster democratic participation in the development process. Through locally-driven programmes and 
activities, SID strengthens collective empowerment, facilitates dialogue and knowledge-sharing on 
people-and-planet-centered development strategies, and promotes policy change towards 
inclusiveness, equity and sustainability. SID has over 30 chapters and 3,000 members in more than 50 
countries. The secretariat has two offices in Nairobi (Kenya) and Rome (Italy). Consultative Status: SID 
enjoys the highest consultative status, Category I, with the United Nations Economic and Social Council 
(ECOSOC). SID additionally maintains consultative status with IFAD, ILO, FAO, UNCTAD, UNEP, 
UNESCO, UNFPA and UNICEF”. Em tradução livre: “Fundada em 1957 com a finalidade de promover 
a justiça social e fomentar a participação democrática nos processos de desenvolvimento, a SID é uma 
organização formada por pessoas comprometidas com a inclusão, a equidade e a Sustentabilidade do 
planeta. Desenvolve programas e atividades voltadas ao empoderamento coletivo, fomentando o 
diálogo e o compartilhamento sobre estratégias de desenvolvimento centradas nas pessoas e no 
planeta. Está presente em mais de 50 países. Possui participação ativa no Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas (ECOSOC) e em outros organismos multilaterais” (Tradução livre). 
75 RIBEIRO, Dillyane de Sousa. Gênero e desenvolvimento na perspectiva do Banco Mundial. 
Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais eletrônicos), Florianópolis, SC, 2013. pp. 1-13. 
Disponível em: 
http://www.fg2013.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/20/1381511431_ARQUIVO_Dillyan
edeSousaRibeiroST049.pdf Acesso em: 25 jan. 2022. p. 2. 
76 BOSERUP, Ester. Woman´s role in economic development. Earthscan: London, 1989. p. xiii. 
77 CONNELY, M. Patricia; LI, Tania Murray; MacDONALD, Martha; PARPART, Jane. L. Feminism and 
development: theoretical perspective. In: PARAPART, Jane L.; CONNELY, M. Patricia; BARRITEAU, 
V. Eudine (Org.). Theoretical perspectives on gender and development. International development 
research centre: Canadá, 2000. pp. 51-161. p. 56. Disponível em: 
https://www.academia.edu/40256428/Theoretical_perspectives_on_gender_and_development_pdf  
Acesso em: 10 ago. 2021. 
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Mulheres e para outros grupos desfavorecidos, especialmente nas nações em 

desenvolvimento.78 

A WID destacou, ainda, a forma pela qual a maioria dos projetos de 

desenvolvimento ignorava as Mulheres além de minar oportunidades econômicas e 

sua autonomia.79 Os esforços da WID foram tão significativos que, por meio de 

influência no Congresso dos Estados Unidos, levaram à criação da Emenda Percy. 

Proposta em 1973, a referida emenda passou a exigir estudos de impacto social com 

perspectiva de Gênero para todos os projetos de desenvolvimento, com o objetivo 

final de ajudar a integrar as Mulheres nas economias nacionais de seus países.80 Em 

prol da igualdade entre homens e Mulheres, da oportunidade de empregos e trabalho, 

adotou-se como estratégia de ação a criação de oportunidades, inserção no mercado 

de trabalho e a liberalização dos mercados. 

O acesso das Mulheres ao desenvolvimento se daria por sua inclusão em 

projetos e planos, além de garantir o direito à voz quando da criação e na 

implementação de políticas. Somente desta forma se poderia evitar a invisibilidade 

das Mulheres. Nesse sentido, o discurso utilizado foi o do aumento da eficiência e do 

 
78 CONNELY, M. Patricia; LI, Tania Murray; MacDONALD, Martha; PARPART, Jane. L. Feminism and 
development: theoretical perspective. In: PARAPART, Jane L.; CONNELY, M. Patricia; BARRITEAU, 
V. Eudine (Org.). Theoretical perspectives on gender and development. International development 
research centre: Canadá, 2000. pp. 51-161. p. 56. Disponível em: 
https://www.academia.edu/40256428/Theoretical_perspectives_on_gender_and_development_pdf 
Acesso em: 10 ago. 2021. 
79 CONNELY, M. Patricia; LI, Tania Murray; MacDONALD, Martha; PARPART, Jane. L. Feminism and 
development: theoretical perspective. In: PARAPART, Jane L.; CONNELY, M. Patricia; BARRITEAU, 
V. Eudine (Org.). Theoretical perspectives on gender and development. International development 
research centre: Canadá, 2000. pp. 51-161. p. 34. Disponível em: 
https://www.academia.edu/40256428/Theoretical_perspectives_on_gender_and_development_pdf  
Acesso em: 10 ago. 2021. Segundo os estudos desenvolvidos por Ester Boserup, os efeitos do 
colonialismo e da modernização na divisão sexual do trabalho através da introdução da economia de 
mercado internacional piorou a situação das Mulheres. Esse processo fez com que os homens se 
afastassem da produção baseada no trabalho familiar dando-lhe acesso quase que exclusivo aos 
recursos econômicos. 
80 CONNELY, M. Patricia; LI, Tania Murray; MacDONALD, Martha; PARPART, Jane. L. Feminism and 
development: theoretical perspective. In: Theoretical perspectives on gender and development. 
PARAPART, Jane L.; CONNELY, M. Patricia; BARRITEAU, V. Eudine (Org.). International development 
research centre: Canadá, 2000. pp. 51-161. p. 57. Disponível em: 
https://www.academia.edu/40256428/Theoretical_perspectives_on_gender_and_development_pdf 
Acesso em: 10 ago. 2021. 
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desenvolvimento econômico como forma de induzir a participação das Mulheres no 

âmbito das políticas desenvolvimentistas.81 

Garantir o acesso às tecnologias e ao crédito como forma de elevar o nível 

de participação e produtividade, seria uma maneira de promover a inclusão das 

Mulheres no âmbito do desenvolvimento econômico. Essas ideias irradiaram-se para 

as mais diversas organizações internacionais, evocando o fato de que as Mulheres 

constituíam uma espécie de “recurso inexplorado”.82 Assim, a ideia prevalecente era 

de que as Mulheres poderiam desempenhar um papel muito maior no processo de 

desenvolvimento econômico conduzindo a formulação de políticas melhores e mais 

bem sucedidas.83 

As políticas internacionais deveriam estar orientadas de modo a trazer as 

Mulheres para o desenvolvimento, garantindo melhorias tanto para o desenvolvimento 

econômico mundial, como para seu status enquanto cidadãs. Entretanto, o discurso 

da instrumentalização da Mulher não ficou livre de críticas, inclusive, em razão do fato 

de que na produtividade das mulheres se ignora uma ampla gama de divisões e 

relações sociais que acabam por restringir escolhas econômicas e oportunidades para 

as Mulheres.84 Da mesma forma, isso também se aplicaria em relação à divisão social 

e sexual do trabalho e às origens sobre as desigualdades e as relações de poder. 

 

 
81 CONNELY, M. Patricia; LI, Tania Murray; MacDONALD, Martha; PARPART, Jane. L. Feminism and 
development: theoretical perspective. In: Theoretical perspectives on gender and development. 
PARAPART, Jane L.; CONNELY, M. Patricia; BARRITEAU, V. Eudine (Org.) International development 
research centre: Canadá, 2000. Disponível em: 
https://www.academia.edu/40256428/Theoretical_perspectives_on_gender_and_development_pdf 
Acesso em: 10 ago. 2021. p. 56. 
82 MOSER, Caroline O. N. Gender planning and development: revisiting, deconstructing, and 
reflecting. DPU Celebrating 60 years 1954-2014. DPU60 Working Paper Series: Reflections n. 165/60. 
The Barlett Development Planning Unit: London, jun./2014. Disponível em: 
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/development/sites/bartlett/files/wp165.pdf Acesso em: 20 set. 2021. p. 6. 
83 REEVES, Hazel; BADEN, Sally. Gender and development: concepts and definitions. Prepared 
for the department for international development (DFID) for its Gender Mainstreaming intranet resource. 
Institute of development studies. University of Sussex: 2000. Disponível em: 
https://archive.ids.ac.uk/bridge/bridge-publications/reports/document/A52825.html Acesso em: 25 fev. 
2021. p. 33. 
84 RAZAVI, Shahrashoub; MILLER, Carol. From WID to GAD: conceptual shifts in the women and 
development discourse – Occasional Paper 1. United Nations research institute for social development. 
Geneva: February, 1995. Disponível em: https://www.files.ethz.ch/isn/38688/OP%20001c.pdf Acesso 
em: 19 fev. 2021. p. 6. 
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A WID representou um marco na inserção da Mulher no âmbito do 

desenvolvimento econômico. Contudo, apesar de reforçar um discurso em prol da 

igualdade formal entre homens e Mulheres, a maior crítica feita à WID foi o fato de 

não ter enfrentado de forma mais contundente o real problema estrutural que envolve 

os papéis e as relações desiguais de Gênero, as quais se constituem como eixos da 

subordinação e da exclusão das Mulheres.85 

Criada com a finalidade de entender a forma pela qual os impactos das 

políticas econômicas afetam a vida das Mulheres, a WID não cumpriu plenamente o 

seu papel, embora tenha tido grande influência e participação nas Conferências 

Mundiais sobre a situação das Mulheres, como a ocorrida em 1975, na Cidade do 

México.86 O espírito da WID encontra-se arraigado tanto nas Organizações 

Internacionais quanto nas políticas internacionais, como será tratado oportunamente. 

Assumindo uma visão mais crítica sobre a relação entre desenvolvimento 

econômico e Mulheres surge, no final da década de 1970, em substituição ao WID, o 

Women and Development (WAD) que propõe uma mudança no discurso até então 

vigente. A abordagem do WAD unificou os temas sobre a pobreza mundial e Mulheres. 

Desta forma, suas ideias foram fortemente influenciadas pelo feminismo marxista e 

socialista, responsável por pautar as explicações sobre a pobreza nos países em 

desenvolvimento, especialmente quanto à inversão do pensamento da modernização 

para o da dependência.  

O sistema capitalista assumiria o papel de grande vilão da dominação e da 

exploração dos países em desenvolvimento, e consequentemente, das Mulheres. 

Para a superação dessa exploração defendia-se a separação entre os países do Sul 

e suas metrópoles, promovendo uma divisão entre as fontes de poder e de 

dominação.87 Foi nesse aspecto que a WAD passou a defender a criação de 

 
85 BRADSHAW, Sarah; CASTELLINO, Joshua; DIOP, Bineta. Women´s role in economic 
development: overcoming the constraints. Background research paper [Submitted to the High Level 
Panel on the Post-2015 Development Agenda] May 2013. Disponível em: 
https://www.post2020hlp.org/wp-content/uploads/docs/Bradshaw-Castellino-Diop_Womens-Role-in-
Economic-Development-Overcoming-the-Constraints.pdf  Acesso em: 28 mar. 2021. p. 3. 
86 TRUE, Jacqui. Mainstreaming gender in international institutions. In: SHEPHERD, Laura J. Gender 
Matters in Global Politics: A Feminist Introduction to International Relations. New York, USA: 
Routledge, 2010. Disponível em: https://bit.ly/3plExny Acesso em: 10 jan. 2021. p. 229. 
87  CONNELY, M. Patricia; LI, Tania Murray; MacDONALD, Martha; PARPART, Jane. L. Feminism and 
development: theoretical perspective. In: Theoretical perspectives on gender and development. 
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instituições sociais alternativas, exclusivamente para Mulheres, visando a proteção de 

seus interesses de modo a libertá-las da dominação patriarcal.88 

Assim como a WID, a WAD também sofreu inúmeras críticas uma vez que 

a organização via as Mulheres como pertencentes a uma classe homogênea, 

desconsiderando as diferenças existentes entre elas, especialmente as relacionadas 

à Raça. Por volta do final dos anos 1970, a preocupação com a pobreza mundial 

ganhou destaque e passou a influenciar o pensamento liberal de desenvolvimento, 

mudando o sentido da abordagem para focar, então, nas Mulheres pobres, 

racializadas/migrantes de minorias étnicas e nas suas necessidades humanas 

básicas.89 

A crise econômica ocorrida nos anos 1980, a má gestão econômica e o 

subdesenvolvimento visto entre os países mais pobres, fizeram com que se voltasse 

à ideia da dependência e da prosperidade econômica, que beneficiaria Mulheres e 

homens. A ênfase passou a ser o aumento da contribuição econômica das Mulheres 

para aumentar a eficiência econômica geral e, consequentemente, a igualdade entre 

 

PARAPART, Jane L.; CONNELY, M. Patricia; BARRITEAU, V. Eudine (Org.) International development 
research centre: Canadá, 2000. Disponível em: 
https://www.academia.edu/40256428/Theoretical_perspectives_on_gender_and_development_pdf 
Acesso em: 10 ago. 2021. p. 77. 
88 A categoria patriarcado possui diversos significados, não havendo um consenso nem mesmo no 
interior das teorias feministas. Partindo das concepções clássicas, pré-capitalistas, que relacionavam 
o patriarcado à religião, ou ao poder absolutista, tendo no patriarca a figura central da família ou da 
organização, Azevedo chama a atenção para o fato de que muitas vezes o termo é usado como 
sinônimo de “dominação masculina”, “opressão das mulheres” e, até mesmo, por “relações de gênero”. 
Entretanto, o cerne da discussão sobre o conceito de patriarcado é aquele que coloca o poder do 
homem sobre a mulher, estando estas em nível inferior de direitos. Por patriarcado podemos entender 
a dominação masculina sobre a mulher nas diversas estruturas sociais, desde a privada, exercida no 
âmbito doméstico, à pública, exercida pelo Estado quando do controle sobre o corpo da mulher, no 
trabalho remunerado exercido fora do lar de forma desigual e inferior em relação ao homem, e à 
violência masculina. Apoiada em Walby, Azevedo define patriarcado como “um sistema com estruturas 
que se modificam ao longo do tempo e deve considerar a relação da raça/etnia e da classe, 
perpassando por diversas dimensões da vida tais como o trabalho remunerado, o trabalho não 
remunerado, o Estado, a sexualidade e as instituições culturais. As estruturas do patriarcado se diferem 
na forma e no grau interferindo nas dimensões da vida das mulheres em diferentes sociedades e 
contextos históricos. Ou seja, o patriarcado é histórico e político, e se altera ao longo do tempo”. 
AZEVEDO, Fernanda Maria Caldeira de. O conceito de patriarcado nas análises teóricas das ciências 
sociais: uma contribuição feminista. Revistas Três pontos. Dossiê Múltiplos Olhares sobre o gênero. 
v.13 n.1 2018. pp.12-20. Disponível em: 
https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistatrespontos/article/view/3386 Acesso em: 25 out. 2022. p. 17  
89  CONNELY, M. Patricia; LI, Tania Murray; MacDONALD, Martha; PARPART, Jane. L. Feminism and 
development: theoretical perspective. In: Theoretical perspectives on gender and development. 
PARAPART, Jane L.; CONNELY, M. Patricia; BARRITEAU, V. Eudine (Org.) International development 
research centre: Canadá, 2000. Disponível em: 
https://www.academia.edu/40256428/Theoretical_perspectives_on_gender_and_development_pdf 
Acesso em: 10 ago. 2021. p. 61. 
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homens e Mulheres. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

entenderam que os países do Sul Global necessitavam de um programa de ajuste 

estrutural para alavancar o crescimento geral, e consequentemente, beneficiar as 

Mulheres.90 

O argumento de impulsionar a economia e as Mulheres por meio de 

instrumentos mercadológicos, entretanto, não convenceu a todos. Feministas e 

teóricas do desenvolvimento alertavam para a urgente necessidade de se abordar os 

fatores fundamentais que estruturam e mantêm as desigualdades de Gênero. 

Influenciado pelo movimento feminista negro dos Estados Unidos e pelo feminismo do 

Terceiro Mundo, além do grupo Alternativas de Desenvolvimento com Mulheres para 

uma Nova Era (Development Alternatives with Women for a New Era – DAWN), surge 

em 1980, o Gender and Development (GAD), como via alternativa tanto ao WID 

quanto ao WAD. Lançado em 1985 em Nairóbi, paralelamente à III Conferência 

Mundial sobre a Mulher, o DAWN abordava o desenvolvimento econômico 

reconhecendo as desigualdades globais e de Gênero e sua mudança global. 

Nesse período, os estudos antropológicos feministas sobre Gênero 

estavam em plena ebulição, chamando a atenção para a relação cultural existente 

entre as representações dos Sexos e a construção social da identidade de Gênero em 

detrimento das características biológicas.91 É nesta fase que as antropólogas sociais 

feministas desempenharam um importante papel na mudança da abordagem de 

“Mulheres” para “Gênero”,92 o que influenciou de forma ampla todos os postulados 

sobre Mulheres, em nível local e global. 

 
90  CONNELY, M. Patricia; LI, Tania Murray; MacDONALD, Martha; PARPART, Jane. L. Feminism and 
development: theoretical perspective. In: Theoretical perspectives on gender and development. 
PARAPART, Jane L.; CONNELY, M. Patricia; BARRITEAU, V. Eudine (Org.) International development 
research centre: Canadá, 2000. Disponível em: 
https://www.academia.edu/40256428/Theoretical_perspectives_on_gender_and_development_pdf 
Acesso em: 10 ago. 2021. p. 61. 
91 Uma análise de Gênero deve levar em conta a compreensão de como homens e Mulheres são 
socialmente construídos e o quanto essas construções são reforçadas pelas atividades sociais que os 
definem. A relação de produção não pode ser usada como instrumento único de aferição das 
diferenças. Em uma abordagem sociológica o Gênero é construído pelas regras e práticas de diferentes 
instituições. 
92 MOSER, Caroline O. N. Gender planning and development: revisiting, deconstructing, and 
reflecting. DPU Celebrating 60 years 1954-2014. DPU60 Working Paper Series: Reflections n. 165/60. 
The Barlett Development Planning Unit: London, jun./2014. Disponível em: 
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/development/sites/bartlett/files/wp165.pdf Acesso em: 20 set. 2021. p. 6. 
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Moser93 expõe que as contribuições de Gayle Rubin e Oakley foram 

fundamentais para essa alteração, uma vez que a utilização de tal terminologia se 

encontrava fundamentada em três pressupostos: I) O primeiro vincula o estudo das 

Mulheres e do desenvolvimento ao fato de não se partir exclusivamente do ponto de 

vista daquelas, mas também dos homens, ou seja, sobre a construção das relações 

sociais; II) O segundo diz que a relação de Gênero é construída socialmente e não 

deriva de elementos biológicos; III) Por fim, o terceiro ponto diz que tais relações não 

são necessariamente harmoniosas senão que conflitantes, de oposição, de conflito, 

com a subordinação das Mulheres em decorrência do patriarcado.94 

O GAD passou a adotar como fundamento a narrativa de que os papéis de 

Gênero são fundamentais para compreender e melhorar a vida das Mulheres, sendo 

necessário agir tanto no âmbito da experiência feminina, mas também no campo das 

masculinidades.95 Assim sendo, essa nova abordagem denominada “Gender and 

Development”, passou a chamar a atenção sobre as relações de poder existentes 

entre Gênero e desenvolvimento.96 Aliado ao DAWN, o GAD passou a exercer 

influência nas agências e organizações internacionais, inclusive na ONU – trazendo à 

 
93 MOSER, Caroline O. N. Gender planning and development: revisiting, deconstructing, and 
reflecting. DPU Celebrating 60 years 1954-2014. DPU60 Working Paper Series: Reflections n. 165/60. 
The Barlett Development Planning Unit: London, jun./2014. Disponível em: 
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/development/sites/bartlett/files/wp165.pdf Acesso em: 20 set. 2021. p. 6. 
94 No original: “that the study of women and development cannot start with the viewpoint that the problem 
is women, but rather men and women, and more specifically the socially constructed relations between 
them; second, that the relations between men and women are socially constituted, historically specific 
and not derived from biology; third that these socially constructed relations are not necessarily 
harmonious and non-conflicting but may be ones of opposition and conflict, with women’s subordination 
rooted in patriarchy.” (WHITEHEAD, 1979 apud MOSER, 2014, p. 6). Fonte: MOSER, Caroline O. N. 
Gender planning and development: revisiting, deconstructing, and reflecting. DPU Celebrating 60 
years 1954-2014. DPU60 Working Paper Series: Reflections n. 165/60. The Barlett Development 
Planning Unit: London, jun./2014. Disponível em: 
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/development/sites/bartlett/files/wp165.pdf Acesso em: 20 set. 2021. p. 6. 
95 BRADSHAW, Sarah; CASTELLINO, Joshua; DIOP, Bineta. Women´s role in economic 
development: overcoming the constraints. Background research paper [Submitted to the High Level 
Panel on the Post-2015 Development Agenda] May 2013. Disponível em: 
https://www.post2020hlp.org/wp-content/uploads/docs/Bradshaw-Castellino-Diop_Womens-Role-in-
Economic-Development-Overcoming-the-Constraints.pdf  Acesso em: 28 mar. 2021. p. 8. Durante as 
últimas décadas verifica-se uma crise nas masculinidades. Influenciado pela melhoria da situação 
feminina frente aos serviços de casa, a saída da Mulher para trabalhar fora de seus lares, por meio do 
desenvolvimento de trabalho remunerado, contribuiu para o aumento do conflito na relação familiar. 
Especialmente quando as Mulheres ganham mais do que os homens ou se elas estão no mesmo nível 
laboral que eles. Essa mudança nos papéis e posição dos homens em razão da Globalização devem 
ser analisadas com atenção uma vez que devem ser vistas como um progresso na igualdade e não 
como elemento prejudicial.    
96 TRUE, Jacqui. Mainstreaming gender in international institutions. In: SHEPHERD, Laura J. Gender 
Matters in Global Politics: A Feminist Introduction to International Relations. New York, USA: 
Routledge, 2010. Disponível em: https://bit.ly/3plExny Acesso em: 10 jan. 2021. p. 229. 

https://www.ucl.ac.uk/bartlett/development/sites/bartlett/files/wp165.pdf
https://www.post2020hlp.org/wp-content/uploads/docs/Bradshaw-Castellino-Diop_Womens-Role-in-Economic-Development-Overcoming-the-Constraints.pdf
https://www.post2020hlp.org/wp-content/uploads/docs/Bradshaw-Castellino-Diop_Womens-Role-in-Economic-Development-Overcoming-the-Constraints.pdf
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tona a perspectiva de Gênero em contraposição à da Mulher. Foi forte a participação 

dos grupos quando da realização da III Conferência Mundial sobre Mulheres, em 

Nairóbi (1985). 

Para o GAD, os temas de economia política materialista,97 feminismo e 

patriarcado estão intimamente interligados, uma vez que um dos motivos pelos quais 

o status da Mulher é afetado se dá pela ausência de condições materiais de vida e 

pela posição das Mulheres nas economias. A organização argumenta que todas as 

Mulheres são afetadas em razão da natureza do poder patriarcal em todos os níveis, 

desde o doméstico até o internacional. O objetivo do GAD, portanto, consistia em 

mudar a prática de desenvolvimento para prevenir a desigualdade entre homens e 

Mulheres.98  

Com as discussões sobre as questões biologicistas entre Sexo e Gênero e 

a contestação sobre a visão universal de Mulher, ganha relevo o enfoque sobre a 

autoridade patriarcal embutida nas normas e valores que, por sua vez, definem os 

papéis e os deveres das Mulheres. Segundo afirmam Connely et al., 

O GAD adota uma abordagem dupla para o estudo das Mulheres 
e do desenvolvimento, investigando as condições materiais das 
Mulheres e a posição de classe, bem como as estruturas e ideias 
patriarcais que definem e mantêm a subordinação das 
Mulheres. O foco está nas relações entre Mulheres e homens, 
não apenas nas Mulheres. As relações de Gênero são vistas 
como o principal determinante da posição das Mulheres na 
Sociedade, não como reflexos imutáveis da ordem natural, mas 
como padrões de comportamento socialmente construídos – 
a construção social de Gênero – que pode ser alterado se 
desejado. A abordagem do GAD concentra-se na interconexão 

 
97 A economia política materialista também denominado de “Novo Materialismo’, tem por objeto de 
estudo a crítica à teoria marxista capitalista sob o prisma de esta ter promovido a marginalização da 
história feminina. Desta forma, procura-se produzir um resgate da história feminina colocando no centro 
do debate a posição de subjugação das mulheres e sua relação com o capitalismo neoliberal, a 
natureza de gênero dos mercados de trabalho, o estado patriarcal e a reprodução social e o trabalho 
de cuidado não remunerado. Para maiores detalhes consultar: TEPE-BELFRAGE, Daniela; STEANS, 
Jill. The new materialism: re-claiming a debate from a feminist perspective. Capital and Class. n. 40. 
2016. pp. 305-326. (recurso eletrônico) Disponível em: https://www.semanticscholar.org/paper/The-
new-materialism%3A-Re-claiming-a-debate-from-a-Tepe-Belfrage-
Steans/87d3aed96c633600c7b3387c42a25b8a84db9029 Acesso em: 27 out. 2022. 
98  CHARLESWORTH, Hilary. Not waving but drowning: Gender Mainstreaming and human rights 
in the United Nations. (recurso eletrônico) Disponível em: https://harvardhrj.com/wp-
content/uploads/sites/14/2020/06/18HHRJ1-Charlesworth.pdf Acesso em: 23 de jun. 2021. p. 2. 

https://harvardhrj.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/06/18HHRJ1-Charlesworth.pdf
https://harvardhrj.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/06/18HHRJ1-Charlesworth.pdf
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de Gênero, classe e Raça e na construção social de suas 
características definidoras.99 

Foi por meio do GAD que se operou a repercussão sobre os impactos 

diferenciais das políticas e práticas de desenvolvimento sobre homens e Mulheres.  

Inclusive chamando a atenção para a diferenciação entre as terminologias Mulher 

(categoria biológica que pressupõe homogeneidade) e Gênero (um conjunto de 

relações e práticas materiais socialmente construídas).100 

Os interesses estratégicos para o GAD visavam a garantia de igual acesso 

ao poder de decisão nos níveis governamentais até garantias do direito de 

propriedade, de erradicação da violência masculina e de divisão de tarefas 

reprodutivas e responsabilidades entre homens e Mulheres nos cuidados de crianças 

e idosos, por exemplo.101 Com um olhar mais holístico, o GAD passou a questionar o 

conceito de desenvolvimento, advogando para que este assumisse uma vertente mais 

humana e social, do que meramente econômico.102 

 
99 CONNELY, M. Patricia; LI, Tania Murray; MacDONALD, Martha; PARPART, Jane. L. Feminism and 
development: theoretical perspective. In: Theoretical perspectives on gender and development. 
PARAPART, Jane L.; CONNELY, M. Patricia; BARRITEAU, V. Eudine (Org.) International development 
research centre: Canadá, 2000. Disponível em: 
https://www.academia.edu/40256428/Theoretical_perspectives_on_gender_and_development_pdf 
Acesso em: 10 ago. 2021. p. 62-63. No original: “GAD adopts a two-pronged approach to the study of 
women and development, investigating women's material conditions and class position, as well as the 
patriarchal structures and ideas that define and maintain women's subordination. The focus is on 
relationships between women and men, not on women alone. Gender relations are seen as the key 
determinant of women's position in society, not as immutable reflections of the natural order but as 
socially constructed patterns of behaviour – the social construction of gender – which can be changed 
if this is desired. The GAD approach focuses on the interconnection of gender, class, and race and the 
social construction of their defining characteristics”. 
100  CONNELY, M. Patricia; LI, Tania Murray; MacDONALD, Martha; PARPART, Jane. L. Feminism and 
development: theoretical perspective. In: Theoretical perspectives on gender and development. 
PARAPART, Jane L.; CONNELY, M. Patricia; BARRITEAU, V. Eudine (Org.) International development 
research centre: Canadá, 2000. Disponível em: 
https://www.academia.edu/40256428/Theoretical_perspectives_on_gender_and_development_pdf 
Acesso em: 10 ago. 2021. p. 63. No original: “Within the GAD perspective, a distinction is drawn between 
women's interests (a biological category that assumes homogeneity) and gender interests (a socially 
constructed set of relations and material practices). As suggested above, gender interests can be either 
practical or strategic (Molyneux, 1985). Practical gender needs arise out of concrete conditions; these 
are immediate perceived needs, such as the need to provide food, shelter, education, and health care. 
Strategic gender interests arise out of an analysis of women's subordination and require changes in the 
structures of gender, class, and race that define women's position in any given culture. Strategic 
interests include the goal of gender equality”. 
101  PONTES, Rúbia Marcussi. Gênero e desenvolvimento nas Nações Unidas: avanços e desafios com 
o Gender Mainstreaming. Revista Orbis Latina. v. 8, n. 2, Foz do Iguaçu: jul./dez. 2018, pp.38-59, 
ISSN: 2237-6976. Disponível em: https://bit.ly/3MbMJAz Acesso em: 15 out. 2021. p. 44. 
102BRADSHAW, Sarah; CASTELLINO, Joshua; DIOP, Bineta. Women´s role in economic 
development: overcoming the constraints. Background research paper [Submitted to the High Level 
 

https://www.academia.edu/40256428/Theoretical_perspectives_on_gender_and_development_pdf
https://www.academia.edu/40256428/Theoretical_perspectives_on_gender_and_development_pdf
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Foi em razão desse pensamento sobre desenvolvimento que, segundo 

Bradshaw, Castellino e Diop103 (2013), o GAD influenciou de forma direta a noção de 

integração de Gênero, que será abordada na sequência do presente capítulo: 

A integração envolve a garantia de que uma perspectiva de 
Gênero seja central em todas as atividades, incluindo o 
planejamento, a implementação e o monitoramento de todos os 
programas, projetos e legislação. Embora criticada se realizada 
meramente como um exercício de “caixa de seleção”, a 
Integração de Gênero oferece um potencial para colocar o 
gênero no centro do desenvolvimento. No entanto, os “direitos” 
das mulheres, particularmente os direitos de saúde sexual e 
reprodutiva, não são universalmente aceitos como como 
direitos, e a violência contra as mulheres continua prevalecendo 
em todo o mundo, e as mulheres ainda carecem de participação 
plena e igualitária na vida econômica e política. A integração 
ainda não foi bem-sucedida e há necessidade de uma 
priorização contínua da integração das mulheres no 
desenvolvimento”. 

 

Após os anos 1990 observa-se uma ampla variedade de contribuições 

teóricas e práticas sobre a temática, inclusive em razão de mudanças significativas no 

sistema econômico global. Desta forma, a origem sobre a inclusão do Gênero no 

desenvolvimento econômico ocorre por meio de uma transformação de ideias, todas 

influenciadas pelo paradigma feminista liberal dominante. 

 

  

 

Panel on the Post-2015 Development Agenda] May 2013. Disponível em: https://bit.ly/35G8Qi5 Acesso 
em: 28 mar. 2021. p. 4. 
103 BRADSHAW, Sarah; CASTELLINO, Joshua; DIOP, Bineta. Women´s role in economic 
development: overcoming the constraints. Background research paper [Submitted to the High Level 
Panel on the Post-2015 Development Agenda] May 2013. Disponível em: https://bit.ly/35G8Qi5 Acesso 
em: 28 mar. 2021. p. 4. No original: “Mainstreaming involves ensuring that a gendered perspective is 
central to all activities, including planning, implementation and monitoring of all programmes, projects, 
and legislation. While critiqued if undertaken merely as a ‘tick box’ exercise, Gender Mainstreaming 
offers a potential for placing gender at the heart of development. However, women’s ‘rights’, particularly 
sexual and reproductive health rights, are not universally accepted as rights, and violence against 
women remains prevalent across the globe, and women still lack full and equal participation in economic 
and political life. Mainstreaming has yet to succeed and there is a need for a continued prioritisation of 
integrating women into development”. 
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1.3 A PLATAFORMA DE PEQUIM COMO MARCO NA INCORPORAÇÃO DA 

PERSPECTIVA DE GÊNERO (GENDER MAINSTREAM) NAS POLÍTICAS DE 

DESENVOLVIMENTO ADOTADAS PELA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

(ONU) 

 

Com o objetivo de promover a paz e a segurança internacionais, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) foi instituída no Pós-Segunda Guerra 

Mundial, no ano de 1945.104 Voltada à promoção da justiça e da melhoraria do padrão 

de vida da humanidade, a Organização das Nações Unidas também buscou inserir 

entre seus objetivos institucionais, a promoção do desenvolvimento e a igualdade de 

direitos entre homens e Mulheres, elemento presente em seu preâmbulo constitutivo. 

O esforço em fazer constar a igualdade de direitos para as Mulheres se deu em razão 

da participação de diplomatas femininas que insistiram na pauta, acreditando no 

potencial que a referência expressa à igualdade faria para as políticas em geral. 

Houve, também, uma pressão realizada pelas Mulheres integrantes de 

diversas Organizações Não Governamentais que participaram daquele processo e, a 

partir de então, passaram a acompanhar os trabalhos da Organização das Nações 

Unidas em diversas instâncias, especialmente em relação aos direitos das 

Mulheres.105 

No ano seguinte à criação da ONU, foi instituída a Comissão sobre o Status 

da Mulher ou Commission on the Status of Women (CSW), com a finalidade de 

assegurar a igualdade e garantir a promoção dos direitos das Mulheres nas mais 

diversas instâncias, formando uma das nove comissões técnicas integrantes do 

Conselho Econômico e Social da organização. Desde sua criação, a CSW é uma das 

maiores e principais “instâncias de negociação e de monitoramento de compromissos 

internacionais sobre os direitos humanos das Mulheres”.106 

 

 
104 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). History of the United Nations. Disponível em: 
https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un Acesso em: 10 fev. 2021. 
105 PONTES, Rúbia Marcussi. Gênero e desenvolvimento nas Nações Unidas: avanços e desafios com 
o Gender Mainstreaming. Revista Orbis Latina. v. 8, n. 2, Foz do Iguaçu: jul./dez. 2018, pp. 38-59, 
ISSN: 2237-6976. Disponível em: https://bit.ly/3MbMJAz Acesso em: 15 out. 2021. p. 47. 
106 ONU MULHERES. Comissão da ONU sobre a situação das Mulheres. 2021. Disponível em: 
http://www.ONUMulheres.org.br/planeta5050-2030/csw/ Acesso em: 10 fev. 2021. 

http://www.onumulheres.org.br/planeta5050-2030/csw/
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Nas décadas de 1950 e 1960, a CSW se dedicou aos estudos envolvendo 

o desenvolvimento socioeconômico e o papel das Mulheres, contando inclusive com 

a participação de representantes de países africanos e asiáticos. Nessa época 

verificou-se um aumento significativo na participação de Mulheres em torno do tema, 

período em que se intensificou o debate sobre o papel das Mulheres na promoção do 

desenvolvimento, tanto como agentes, quanto como beneficiárias de eventuais 

mudanças. 

Por volta do final dos anos 1970 e início dos 1980, a WAD e o GAD 

passaram a exercer uma influência significativa no campo de atuação da ONU e da 

CSW, o que levou ambas as instituições a adotar a terminologia “Gênero” no lugar de 

“Mulher”. No ano de 1972, a CSW completou 25 anos e, para celebrar seus trabalhos, 

duas datas comemorativas foram criadas: o Ano Internacional da Mulher, em 1975, e 

a Década das Nações Unidas para a Mulher: igualdade, desenvolvimento e paz, 

compreendendo os anos de 1976 a 1985. 

A CSW foi a responsável pela realização das principais conferências 

internacionais para debater a situação da Mulher nas mais diversas perspectivas 

favorecendo a divulgação internacional da situação das mulheres, abrindo espaço 

para o debate e criação de formas de ação de combate à discriminação.  

Nesse sentido, tem-se que a primeira I Conferência Mundial realizada na 

Cidade do México – sob o lema “Igualdade, Desenvolvimento e Paz” – no ano de 1975, 

teve como foco de discussão as desigualdades sentidas pelas mulheres em razão da 

opressão masculina, bem como sobre as diversas formas de violências praticadas 

contra elas.107 Foi, a partir dessa Conferência que se traçou um plano de ação que 

culminou com a aprovação da Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres (CEDAW),108 no ano de 1979. 

 
107 RUBIN, Beatriz. O papel das conferências mundiais sobre as mulheres frente ao paradigma do 
empoderamento feminino. Revista Leopoldianum. n. 104/105/106. 2012. pp. 61-84. Disponível em: 
https://periodicos.unisantos.br/leopoldianum/article/view/462 Acesso em: 26 out. 2022. p. 62-63. 
108 Trata-se de uma declaração internacional de direitos das mulheres, definindo o que se entende por 
discriminação sobre a mulher e estabelece uma agenda de ação para seu combate. Por discriminação 
contra a mulher, segundo o texto da Convenção, se entende toda “distinção, exclusão ou restrição 
baseada no sexo que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, em base da igualdade entre homens e 
mulheres, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, 
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A II Conferência sobre a Situação da Mulher, realizada em Copenhague, 

no ano de 1980, foi marcada pela análise dos avanços obtidos desde a primeira 

reunião, e pela aprovação da CEDAW. A parceira com CSW fez com que a CEDAW 

se tornasse uma verdadeira carta de direitos das mulheres e principal instrumento 

para a promoção da igualdade e empoderamento feminino. Foram identificadas as 

áreas em de maior necessidade de melhoria quanto ao acesso por parte das 

mulheres, dentre elas, educação, emprego e saúde.109  

Mas foi durante a III Conferência realizada em Nairóbi em 1985, que o tema 

sobre transversalização surge pela primeira vez, quando da apresentação do trabalho 

realizado pela CSW e a inauguração do Fundo de Desenvolvimento das Nações 

Unidas para a Mulher (UNIFEM).110  

A III Conferência intitulada “Estratégias Orientadas ao Futuro, para o 

Desenvolvimento da Mulher até o Ano 2000”, contou com a participação de vozes 

femininas de países em desenvolvimento, bem como pela participação ativa de 

diversas ONGs de representantes de movimentos feministas e da Sociedade civil com 

importantes cobranças para o avanço das metas que haviam sido estabelecidas tanto 

na Primeira, quanto na Segunda Conferência Mundiais.  

Durante os anos 70 e 90 constatou-se um aumento de Organizações Não 

governamentais engajadas nos movimentos feministas. Especialmente em razão do 

fato de que na década de 70 se iniciava a denominada segunda onda do movimento 

feminista. Ao final da década de 70 com a lei da anistia, muitas feministas voltaram do 

exílio com novas experiências e passaram a se associar às ONG’s.111  

Em Nairóbi, foram traçadas as estratégias para a implementação da 

igualdade de Gênero lançando a primeira ideia sobre o “mainstream”.  

 

cultural, civil ou qualquer outro”. ONU MULHERES. Convention of the elimination of all forms of 
discriminination against Women. Disponível em: https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ 
Acesso em: 26 out. 2022.  
109 ONU MULHERES. Conferências Mundiais da Mulher. Disponível em: 
http://www.onumulheres.org.br/planeta5050-2030/conferencias/ Acesso em: 26 out. 2022.  
110 RUBIN, Beatriz. O papel das conferências mundiais sobre as mulheres frente ao paradigma do 
empoderamento feminino. Revista Leopoldianum. n. 104/105/106. 2012. pp. 61-84. Disponível em: 
https://periodicos.unisantos.br/leopoldianum/article/view/462 Acesso em: 26 out. 2022. p. 63. 
111 BORSARI, Leticia Cremasco; CASSAB, Latif Antonio. ONGS: o enfrentamento à violência contra a 
mulher. Anais do I Simpósio sobre Estudos de Gênero e Políticas Públicas. Jun. 2010. Disponivel em: 
http://www.uel.br/eventos/gpp/pages/arquivos/6.LeticiaBorsari.pdf Acesso em:  07 nov. 2022. 
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Os dados e relatórios apresentados nessa Conferência demonstraram que 

os benefícios das políticas econômicas atingem apenas uma pequena parcela de 

mulheres, sendo necessária a adoção de um plano de ação em todos os níveis, que 

contemple os benefícios a todas já que as desigualdades entre homens e mulheres 

estão presentes em todos os níveis e aspectos da sociedade. 

A Declaração da Conferência de Nairóbi, em seu art. 114 dispõe:   

A incorporação da perspectiva feminina em todas as áreas e 
setores, tanto a nível local, nacional, regional e internacional, 
deve ser institucionalizada. Para tanto, devem ser criados ou 
reforçados os mecanismos adequados e adotar medidas 
legislativas. Políticas e planos setoriais devem ser 
desenvolvidos, e a participação efetiva das Mulheres no 
desenvolvimento deve ser integrada tanto nesses planos quanto 
na formulação e implementação de programas e projetos 
principais e não deve ser confinada apenas a declarações de 
intenção dentro de planos ou de projetos transitórios relativos às 
Mulheres.112 

 

Com a participação do GAD ganhou destaque a capacidade de se levar em 

consideração e de questionar o papel de Mulheres e homens em políticas de 

desenvolvimento. Por sua vez, a “Ação para a Igualdade, o Desenvolvimento e a Paz”, 

que inaugura a IV Conferência de Pequim, realizada em 1995, reuniu mais de cinco 

mil representantes de cerca de duas mil ONG’s e 189 delegações governamentais.113 

Nessa Conferência foi traçado um conjunto de objetivos para se alcançar a igualdade 

de Gênero e a erradicação de condutas discriminatórias. 

 
112 ONU MULHERES. Report of the world conference to review and appraise the achievements of 
the United Nations decade for women: equality, development and peace. Nairobi, 15-26 july 1985. 
Disponível em: http://www.ONUMulheres.org.br/wp-
content/uploads/2015/03/relatorio_conferencia_nairobi.pdf  Acesso em: 12 fev. 2021. p. 31. No original: 
“The incorporation of women´s issues in all areas and sectors and at the local, national, regional and 
international levels should be institutionalized. To this end, appropriate machinery should be established 
or strengthened, and further legislative action taken. Sectorial policies and plans should be developed, 
and the effective participation of women in development should be integrated both in those plans and in 
the formulation and implementation of mainstream programs and projects and should not be confined 
solely to statements of intent within plans or to small-scale, transitory projects relating to women”.   
113 CEFEMEA. 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher: Ação para a Igualdade, o desenvolvimento e 
a paz – Pequim ´95. Disponível em: 
https://www.cfemea.org.br/plataforma25anos/_anos/1995.php?iframe=conferencia_onu_pequim_1995
#:~:text=Somando%20o%20p%C3%BAblico%20da%20confer%C3%AAncia,mais%20de%202%2F3
%20mulheres. Acesso em: 26 out. 2022. 

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/03/relatorio_conferencia_nairobi.pdf
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/03/relatorio_conferencia_nairobi.pdf
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A IV Conferência reconheceu de forma oficial o papel econômico e social 

desenvolvido pela mulher. Nessa ocasião a ONU estabeleceu uma ação a ser 

desenvolvida por parte dos atores nacional, regional e internacional à promoção do 

empoderamento das mulheres e à superação das desigualdades.114 Foram traçadas 

doze áreas críticas consideradas como obstáculos ao desenvolvimento das mulheres 

e que devem ser enfrentadas:  

A crescente proporção de mulheres em situação de pobreza 
(fenômeno que passou a ser conhecido como a feminização da 
pobreza); a desigualdade no acesso à educação e à 
capacitação; a desigualdade no acesso aos serviços de saúde; 
a violência contra a mulher; os efeitos dos conflitos armados 
sobre a mulher; a desigualdade quanto à participação nas 
estruturas econômicas, nas atividades produtivas e no acesso a 
recursos; a desigualdade em relação à participação no poder 
político e  nas instâncias decisórias; a insuficiência de 
mecanismos institucionais para a promoção do avanço da 
mulher; as deficiências na promoção e proteção dos direitos da 
mulher; o tratamento estereotipado dos temas relativos à mulher 
nos meios de comunicação e a desigualdade de acesso a esses 
meios; a desigualdade de participação nas decisões sobre o 
manejo dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente; e 
a necessidade de proteção e promoção voltadas 
especificamente para os direitos da menina.115 

Foi o início da relação entre Gênero e desenvolvimento que culminou com 

a adoção do conceito de Gender Mainstreaming, como estratégia de alargamento e 

compreensão do que se entende tanto por Gênero quanto por desenvolvimento. 

Cumpre asseverar que as origens do conceito Gender Mainstreaming foram 

estabelecidas na III Conferência Mundial de Nairóbi, embora o tema só tenha 

alcançado sua maturidade uma década depois, no ano de 1995, em Pequim, e 

constituído um novo paradigma para as instituições governamentais.116 

 

 
114 RUBIN, Beatriz. O papel das conferências mundiais sobre as mulheres frente ao paradigma do 
empoderamento feminino. Revista Leopoldianum. n. 104/105/106. 2012. pp. 61-84. p. 6 Disponível 
em: https://periodicos.unisantos.br/leopoldianum/article/view/462 Acesso em: 26 out. 2022.  
115 VIOTTI, Maria Luiza. Apresentação. In: ONU MULHERES. Declaração e plataforma de ação da 
IV Conferência Mundial sobre a Mulher. Pequim, 1995. Disponível em: https://bit.ly/3K4G1KT Acesso 
em: 31 jan. 2021. p. 148-149. 
116 HAFNER-BURTON; Emilie; POLLACK, Mark A. Mainstreaming Gender in Global Governance. EUI 
Working Papers, RSC n. 2001/46. European University Institute: 2001. Disponível em: 
https://cadmus.eui.eu/bitstream/id/1581/01_46.pdf/  Acesso em: 15 jun. 2021. s/p. 

https://cadmus.eui.eu/bitstream/id/1581/01_46.pdf/
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A expressão “integração de Gênero” alcançou grande popularidade e 

notoriedade na IV Conferência de Pequim. O termo foi inserido em diversos momentos 

na redação da Plataforma de Ação como uma estratégia para corrigir a posição 

desigual das Mulheres nas doze áreas críticas de preocupação, incluindo educação, 

saúde, violência, conflitos armados, economia, tomada de decisão, e direitos 

humanos.117 

Viotti118 descreve que a Plataforma de Ação de Pequim trouxe três grandes 

contribuições na “luta pela promoção da situação e dos direitos da Mulher: o conceito 

de Gênero, a noção de empoderamento e o enfoque da transversalidade”. 

O conceito de Gênero permitiu passar de uma análise da 
situação da Mulher baseada no aspecto biológico para uma 
compreensão das relações entre homens e Mulheres como 
produto de padrões determinados social e culturalmente, e, 
portanto, passíveis de modificação. As relações de Gênero, com 
seu substrato de poder, passam a constituir o centro das 
preocupações e a chave para a superação dos padrões de 
desigualdade. O empoderamento da Mulher – um dos objetivos 
centrais da Plataforma de Ação – consiste em realçar a 
importância de que a Mulher adquira o controle sobre o seu 
desenvolvimento, devendo o governo e a Sociedade criar as 
condições para tanto e apoiá-la nesse processo. A noção de 
transversalidade busca assegurar que a perspectiva de Gênero 
passe efetivamente a integrar as políticas públicas em todas as 
esferas de atuação governamental.119 

 
Miranda e Parente120 esclarecem que o conceito de Gender Mainstreaming 

lançado pela Plataforma de Ação de Pequim, “incorpora os conceitos de 

empoderamento das Mulheres e transversalidade das questões de Gênero como 

 
117  ONU MULHERES. Declaração e plataforma de ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher. 
Pequim, 1995. Disponível em: https://www.ONUMulheres.org.br/wp-
content/uploads/2013/03/declaracao_beijing.pdf Acesso em: 12 fev. 2021 
118   VIOTTI, Maria Luiza. Apresentação. In: ONU MULHERES. Declaração e plataforma de ação da 
IV Conferência Mundial sobre a Mulher. Pequim, 1995. Disponível em: https://bit.ly/3K4G1KT Acesso 
em: 31 jan. 2021. p. 149. 
119  VIOTTI, Maria Luiza. Apresentação. In: ONU MULHERES. Declaração e plataforma de ação da 
IV Conferência Mundial sobre a Mulher. Pequim, 1995. Disponível em: https://bit.ly/3K4G1KT Acesso 
em: 31 jan. 2021. p. 149. 
120 MIRANDA, Cynthia Mara; PARENTE, Temis Gomes. Plataforma de ação de Pequim, avanços e 
entraves ao Gender Mainstreaming. OPSIS, v. 14, n. 1, p. 415-430, jun./jul. 2014. Disponível em: 
https://bit.ly/3th3hP6 Acesso em: 02 dez. 2021. p. 423. 



53 

 

elementos estratégicos a serem considerados para qualquer projeto de igualdade 

entre os Gêneros”: 

O empoderamento enfatiza a importância do papel das Mulheres 
como atrizes políticas, como agentes históricos capazes de 
adquirir controle sobre seu destino, sobre decisões referentes à 
sua vida sexual e reprodutiva, e que o governo e a Sociedade 
devem criar as condições para tanto e apoiá-las nesse sentido. 
A transversalidade busca assegurar que a perspectiva de 
Gênero passe efetivamente a integrar as políticas públicas em 
todas as dimensões de atuação governamental. Não basta ter 
órgãos especializados em políticas para Mulheres, é preciso que 
todo o aparato estatal, de acordo com sua atividade fim, 
contribua de alguma forma para a concretização da igualdade 
entre os Gêneros.121 

Para Pontes,122 a Plataforma de Pequim vê o Gênero como uma variável 

sociocultural, podendo se relacionar a outras tantas variáveis, como Raça, Classe ou 

nacionalidade. Nesse sentido, os sistemas de Gênero são compreendidos de forma 

relacional e contextual, com diferentes papéis de Gênero socialmente construídos 

para homens e Mulheres. 

Mesmo assumindo uma ideologia liberal, a Plataforma de Pequim e a 

determinação da incorporação da perspectiva de Gênero procuraram destacar a 

participação das Mulheres no desenvolvimento econômico, além do fato de gerar 

maior visibilidade inclusive em áreas desvalorizadas ou situadas à margem do 

mercado de trabalho, estas geralmente atribuídas às Mulheres.123 

Conforme os objetivos da estratégia de integração, é possível perceber 

uma influência tanto do feminismo negro americano quanto das vertentes chicanas e 

do feminismo Sul Global, a exemplo do conteúdo presente no parágrafo 195 da 

Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher (Pequim, 

1995): 

 
121 MIRANDA, Cynthia Mara; PARENTE, Temis Gomes. Plataforma de ação de Pequim, avanços e 
entraves ao Gender Mainstreaming. OPSIS, v. 14, n. 1, p. 415-430, jun./jul. 2014. Disponível em: 
https://bit.ly/3th3hP6 Acesso em: 02 dez. 2021. p. 424. 
122  PONTES, Rúbia Marcussi. Gênero e desenvolvimento nas Nações Unidas: avanços e desafios com 
o Gender Mainstreaming. Revista Orbis Latina. v. 8, n. 2 Foz do Iguaçu: jul./dez. 2018, pp.38-59, 
ISSN: 2237-6976. Disponível em: https://bit.ly/3MbMJAz Acesso em: 15 out. 2021. p. 52. 
123 RAZAVI, Shahrashoub; MILLER, Carol. From WID to GAD: conceptual shifts in the women and 
development discourse – Occasional Paper 1. United Nations research institute for social development. 
Geneva: February, 1995. Disponível em: https://bit.ly/3IvLcTV Acesso em: 19 fev. 2021. p. 9. 

https://bit.ly/3th3hP6
https://bit.ly/3MbMJAz
https://bit.ly/3IvLcTV
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Objetivo estratégico G.2: Aumentar a capacidade das Mulheres 
para participar no processo de tomada de decisões e ocupar 
posições de chefia. Medidas que devem ser adotadas 195. 
Medidas que os governos, as entidades nacionais, o setor 
privado, os partidos políticos, os sindicatos, as organizações 
patronais, os organismos sub-regionais e regionais, as 
Organizações Não Governamentais e internacionais e as 
instituições educacionais devem adotar: a) proporcionar 
formação que habilite a ocupar postos de direção e desenvolva 
a autoestima, com o fim de assistir as Mulheres e meninas, 
especialmente as que têm necessidades específicas e as que 
pertencem a minorias raciais e étnicas, para que fortaleçam a 
própria estima e se disponham a ocupar postos de tomada de 
decisões.124 

A integração da perspectiva de Gênero (Gender Mainstreaming) deve ser 

uma constante, assumindo um caráter permanente e inerente a toda e qualquer 

instituição ou organização. Deve fazer parte da rotina de trabalho, tanto quanto na 

elaboração de legislação, de políticas públicas, e nos programas e projetos 

estruturais. Trata-se, conforme adverte Pontes,125 de uma estratégia formal para que 

se alcance a igualdade de Gênero, aumentando a preocupação e a atenção em todas 

as fases que compõem a elaboração de políticas, desde o nascimento até sua 

aplicação prática. 

A Conferência de Pequim representou uma mudança global para a adoção 

de modelos políticos nacionais e internacionais para que se levem em consideração 

os efeitos sobre o Gênero.126 A partir de então, a ONU passou a adotar a integração 

de Gênero (Gender Mainstreaming) como uma nova abordagem, em todas as políticas 

e programas do sistema das Nações Unidas, inclusive governos e organismos da 

Sociedade civil.127 

 
124  ONU MULHERES. Declaração e plataforma de ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher. 
Pequim, 1995. Disponível em: https://www.ONUMulheres.org.br/wp-
content/uploads/2013/03/declaracao_beijing.pdf Acesso em: 12 fev. 2021. p. 218. 
125  PONTES, Rúbia Marcussi. Gênero e desenvolvimento nas Nações Unidas: avanços e desafios com 
o Gender Mainstreaming. Revista Orbis Latina. v. 8, n. 2, Foz do Iguaçu: jul./dez. 2018, pp. 38-59, 
ISSN: 2237-6976. Disponível em: https://bit.ly/3MbMJAz  Acesso em: 15 out. 2021. p. 53. 
126  HAFNER-BURTON; Emilie; POLLACK, Mark A. Mainstreaming Gender in Global Governance. EUI 
Working Papers, RSC n. 2001/46. European University Institute: 2001. Disponível em: 
https://cadmus.eui.eu/bitstream/id/1581/01_46.pdf/ Acesso em: 15 jun. 2021. p. 340. 
127 MOSER, Caroline O. N. Gender planning and development: revisiting, deconstructing, and 
reflecting. DPU Celebrating 60 years 1954-2014. DPU60 Working Paper Series: Reflections n. 165/60. 
The Barlett Development Planning Unit: London, jun./2014. Disponível em: 
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/development/sites/bartlett/files/wp165.pdf  Acesso em: 20 set. 2021. p. 
13. 

https://bit.ly/3MbMJAz
https://cadmus.eui.eu/bitstream/id/1581/01_46.pdf/
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/development/sites/bartlett/files/wp165.pdf
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Mesmo após a realização da Conferência de Pequim, muitas organizações 

internacionais já debatiam sobre a temática da igualdade de gênero em seu interior. 

Assim é que, muito antes de 1995, quando da realização da IV Conferência Ministerial 

de Pequim, o Banco Mundial já se dedicava às questões de gênero, desde 1977. Mas, 

foi somente em 2001 que o Banco Mundial adotou uma estratégia de ação para uma 

efetiva integração de gênero por meio do lançamento, no ano de 2007, do denominado 

“Plano de Ação de Gênero”.128 

Em 2004 houve a publicação de um relatório do Conselho Econômico e 

Social (ECOSOC) com estudos sobre o nível da integração de Gênero nas políticas, 

e nessa ocasião reiterou-se o comprometimento com o objetivo e um maior 

compromisso, apoio e responsabilidade pela estratégia nos níveis mais altos da 

instituição.129 

A partir de 2007 o Banco Mundial passou a elaborar diversos planos de 

ação para a igualdade de gênero, tendo divulgado o primeiro relatório de 

desenvolvimento mundial sobre a temática no ano de 2012 – denominado “Relatório 

de Desenvolvimento Mundial 2012: Igualdade de gênero e Desenvolvimento”.130  

Esse Relatório destacou a importância da igualdade de gênero para o 

desenvolvimento dos países e, por meio da teoria econômica, buscou “entender o que 

impulsiona as diferenças nos aspectos essenciais de bem-estar entre homens e 

mulheres”, e, por meio da lente de gênero procurou “identificar quais as intervenções 

políticas e ações sociais que poderiam ser praticadas para reduzir as diferenças de 

gênero e melhorar os resultados de desenvolvimento de um modo geral”.131 

 
128 THE WORLD BANK. Gender at the World Bank Group. Disponível em: 
https://www.worldbank.org/en/results/2013/02/25/gender-at-the-world-bank-group Acesso em: 26 out. 
2022. 
129  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). ECOSOC Resolution 2004/4. Review of 
Economic and Social Council agreed conclusions 1997/2 on mainstreaming the gender perspective into 
all policies and programmes in the United Nations system. Disponível em: 
https://www.un.org/en/ecosoc/docs/2004/resolution%202004-4.pdf Acesso em: 23 mar. 2021. 
130 130 THE WORLD BANK. Gender at the World Bank Group. Disponível em: 
https://www.worldbank.org/en/results/2013/02/25/gender-at-the-world-bank-group Acesso em: 26 out. 
2022. 
131 BANCO MUNDIAL. Relatório sobre desenvolvimento mundial de 2012. Visão geral. Igualdade 
de gênero e desenvolvimento. Washington. pp. 1-62 (recurso eletrônico). Disponível em: 
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-
mulheres/arquivo/assuntos/conselho/relatorio-sobre-desenvolvimento-mundial-2012-2013-
201cigualdade-de-genero-e-desenvolvimento/view Acesso em: 27 out. 2022. p. 6. 
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A continuidade nos estudos e a coleta de dados sobre a relação entre 

desenvolvimento e gênero, fez com que o Banco Mundial, em parceria com a 

Organização Mundial do Comércio, lançasse o primeiro relatório conjunto destinado a 

identificar o quanto as mulheres são afetadas pelas políticas comerciais 

internacionais. O relatório intitulado Women and trade: the role of trade in promoting 

gender equality – será objeto de análise nos próximos capítulos desta Tese, e é 

considerado o primeiro estudo específico sobre as políticas econômicas de caráter 

comerciais que afetam de diferentes maneiras todas as mulheres, de forma 

transnacional. 

Neste ano de 2022 o Banco Mundial lançou uma iniciativa denominada de 

#AccelerateEquality, com duração de um ano e a finalidade de explorar o progresso 

realizado e as lições aprendidas nos últimos dez anos para reduzir as diferenças de 

gênero e promover o empoderamento de meninas e mulheres. O Banco Mundial 

pretende atualizar suas estratégias de ação por meio de um novo plano a ser lançado 

no ano de 2024, quando deverá avaliar os avanços na área.132 

Conforme dito, outras organizações internacionais já debatiam sobre a 

perspectiva de gênero. É o caso da Organização Internacional do Trabalho, que desde 

o ano de 1999, reconheceu que a integração é responsabilidade de todos os 

funcionários da organização em todos os níveis. Desde então, as políticas, programas 

e atividades na OIT abordam de forma sistemática as preocupações específicas das 

mulheres com foco na distribuição igualitária dos benefícios do desenvolvimento.133  

São diversas as estratégias de ação desenvolvidas pela OIT que possuem 

como elementos principais o fortalecimento dos “arranjos institucionais; introdução de 

mecanismos de responsabilização e monitoramento; alocação de recursos 

adequados para a integração de gênero”.134 

Do mesmo modo, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), por meio do Conselho sobre Gênero e Igualdade na Vida Pública, 

lançou no ano de 2015 o Relatório “Toolkit” a fim de orientar os formuladores de 

 
132 Disponível em: https://www.worldbank.org/en/topic/gender/overview 
133 ILO. Gender: equality between men and women. Disponível em: 
https://www.ilo.org/public/english/gender.htm Acesso em: 26 out. 2022. 
134 ILO. Gender: equality between men and women. Disponível em: 
https://www.ilo.org/public/english/gender.htm Acesso em: 26 out. 2022. 
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políticas a adotarem formas de melhorar a responsividade de gênero, incentivando a 

tomada de decisão e esforços para a inclusão da perspectiva de gênero nos processos 

políticos e jurídicos.135 

Constata-se que a adoção da integração de Gênero tem sido considerada 

por essas organizações um fator essencial para garantir os direitos humanos e a 

justiça social para as Mulheres e homens. Desta forma, há décadas as organizações 

internacionais sustentam a necessidade de se relacionar desenvolvimento e da 

igualdade de gênero com a finalidade de gerar crescimento econômico.  

Duran136 adverte que tais organizações internacionais, em conjunto com o 

Fundo Monetário Internacional, constituem atores poderosos uma vez que podem 

“influenciar a criação de regimes jurídicos e políticas públicas nacionais”, seja em 

razão da capacidade em “produzir conhecimento técnico especializado em uma área 

de cooperação específica (moeda, investimento ou comércio)”, seja por gerir 

“mecanismos institucionais, que podem compelir países membros a adotarem 

determinadas regras e práticas, como parte de suas obrigações assumidas 

internacionalmente”.  

Vale destacar, ainda, que a temática da igualdade de gênero guarda uma 

íntima relação com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Desde a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de 

Janeiro, no ano de 1992, o desenvolvimento passou a guardar relação com a proteção 

dos direitos da Mulher.137 

Com a previsão na Agenda 21 e na Declaração do Milênio das Nações 

Unidas, de setembro de 2000, que instituiu os 8 Objetivos do Desenvolvimento do 

Milênio, a busca pela igualdade de gênero se tornou uma constante e um objetivo a 

 
135 OECD. Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality. Implementing the 2015 
OECD Recommendation on Gender Equality in Public Life.  (recurso eletrônico) Disponível em:  
https://www.oecd.org/gov/toolkit-for-mainstreaming-and-implementing-gender-equality.pdf Acesso em: 
27 out. 2022. p. 5. 
136 DURAN, Camila Villard. Governança econômica global e desigualdade de gênero: uma agenda para 
a pesquisa jurídica brasileira. Revista Direito e Práxis. v. 13 n.3 2022. pp.1500-1529. p. 1502-1503. 
Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/51398 Acesso em: 
27 out. 2022. 
137 Pois, como previsto no princípio 20 da Declaração, “as mulheres teriam um papel vital no 
gerenciamento do meio ambiente e no desenvolvimento, sendo sua participação plena essencial para 
se alcançar o desenvolvimento sustentável” (ONU, 1992, p. 1). Disponível em:   
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/21497/1/2018_ThaisBarbosaCorreaDeSousa_tcc.pdf 
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ser alcançado. Referido objetivo se fez presente, ainda, na Rio +20, no ano de 2012, 

durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, e 

mais tarde, no ano de 2015, com a elaboração de uma nova agenda para o 

desenvolvimento. 

O Grupo de Trabalho da Assembleia Geral sobre os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, submeteu uma proposta com 17 Objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável restando apreciada e aprovada pela ONU no ano de 

2015. Assim, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, composta por 17 

objetivos, prevê, em seu 5º objetivo, a busca pela igualdade de gênero e o 

empoderamento de todas as mulheres e meninas. 

A importância da integração e dos relatórios das organizações 

internacionais descritas, revelam o potencial em estabelecer mudanças nos objetivos, 

estratégias e ações das próprias organizações bem como, de suas estruturas, 

procedimentos e culturas, criando um ambiente organizacional que conduza à 

promoção da igualdade de Gênero.138 

O Gender Mainstreaming nasce com o pressuposto de que as políticas 

públicas não são alheias ao Gênero, senão que afetam de forma diferente homens e 

Mulheres, uma vez que estas diferenças determinam também os processos de 

elaboração e implementação das próprias políticas públicas.139  

A incorporação da perspectiva de Gênero no interior das políticas 

internacionais é, portanto, um dos principais legados da crítica feminista e da 

Globalização das políticas de desenvolvimento, e tem por estratégia a criação de 

políticas de igualdade, de transformação e possui grande potencial para alcançar tal 

objetivo.140 

 
138 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Gender Mainstreaming: an overview. New York: 
2002. Disponível em: https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/e65237.pdf Acesso em: 18 fev. 2021. 
139 ARAMENDÍA, Matilde Rey. Mainstream de género. Eunomía – Revista en Cultura de la Legalidad, 
n. 19, pp. 331-341. 2020. DOI: https://doi.org/10.20318/eunomia.2020.5715 Disponível em: https://e-
revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/5715 Acesso em: 15 ago. 2021. p. 232. 
140 ARAMENDÍA, Matilde Rey. Mainstream de género. Eunomía – Revista en Cultura de la Legalidad, 
n. 19, pp. 331-341. 2020. DOI: https://doi.org/10.20318/eunomia.2020.5715 Disponível em: https://e-
revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/5715 Acesso em: 15 ago. 2021. p. 232. 
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1.4 A DEFINIÇÃO DE GENDER MAINSTREAMING 

São várias as formas pelas quais se define Gender Mainstreaming, porém, 

todas possuem um sentido geral e aspectos comuns.141 A Plataforma de Pequim não 

conceituou Gender Mainstreaming, apenas indicou e determinou a integração como 

critério ou método a ser adotado nas políticas mundiais e nacionais, em todos dos 

eixos de atuação. 

Após a realização da IV Conferência de Pequim, em 1995, houve a 

publicação de um relatório que passou a considerar o conceito de “integração de 

Gênero” como parte das Nações Unidas, tendo o Conselho Social e Econômico da 

ONU definido o termo como: 

Incorporar uma perspectiva de Gênero consiste em avaliar as 
implicações de qualquer ação planejada, incluindo legislação, 
políticas ou programas, em todas as áreas e em todos os níveis. 
É uma estratégia para tornar as preocupações e experiências 
das Mulheres e dos homens uma parte integrante da dimensão 
da concepção, implementação, monitoramento e avaliação de 
políticas e programas em todas as esferas políticas, econômicas 
e sociais para que ambos se beneficiem igualmente e a 
desigualdade não seja perpetuada. O objetivo final é alcançar a 
igualdade de Gênero.142 

 

Verifica-se que o Conselho Econômico e Social da ONU define Gender 

Mainstreaming como uma estratégia focada em fazer com que se leve em 

consideração as experiências de Mulheres e homens, durante a elaboração, 

 
141ARAMENDÍA, Matilde Rey. Mainstream de género. Eunomía – Revista en Cultura de la Legalidad, 
n. 19, pp. 331-341. 2020. DOI: https://doi.org/10.20318/eunomia.2020.5715 Disponível em: https://e-
revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/5715 Acesso em: 15 ago. 2021. p. 335. 
142  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Gender Mainstreaming. Extract from report of 
the economic and social council for 1997. Chapter IV. Disponível em: 
https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF Acesso em: 07 mar. 2021. p. 2. No original: 
“Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men 
of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a 
strategy for making women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the 
design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic 
and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The 
ultimate goal is to achieve gender equality”. 
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aplicação, supervisão e evolução das políticas e programas nas esferas políticas, 

econômicas e sociais, a fim de que ambos se beneficiem igualmente.143 

O Conselho Econômico e Social (ECOSOC) identificou uma série de 

princípios a serem seguidos na integração de uma perspectiva de Gênero no sistema 

das Nações Unidas: 

As questões em todas as áreas de atividade devem ser definidas 
de forma que as diferenças de Gênero possam ser 
diagnosticadas – isto é, não se deve assumir a neutralidade de 
Gênero. Responsabilidade por traduzir a integração de Gênero 
em prática abrange todo o sistema e repousa nos níveis mais 
altos. Responsabilidade pelos resultados precisam ser 
monitorados constantemente. A integração de Gênero também 
requer que todos os esforços sejam feitos para ampliar a 
participação das Mulheres em todos os níveis de tomada de 
decisão. A integração de Gênero deve ser institucionalizada por 
meio de etapas, mecanismos e processos em todas as partes 
do sistema das Nações Unidas. A integração de Gênero não 
substitui a necessidade de direcionamento, políticas e 
programas específicos para Mulheres ou legislação positiva, 
nem substitui unidades de Gênero ou pontos focais. Vontade 
política clara e a alocação de recursos adequados e, se 
necessário, recursos humanos e financeiros adicionais para a 
integração de Gênero de todas as fontes de financiamento 
disponíveis são importantes para a tradução bem-sucedida do 
conceito na prática.144 

 

 
143 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Gender Mainstreaming. Extract from report of the 
economic and social council for 1997. Chapter IV. Disponível em: 
https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF Acesso em: 07 mar. 2021. 
144 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Gender Mainstreaming. Extract from report of the 
economic and social council for 1997. Chapter IV. Disponível em: 
https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF Acesso em: 07 mar. 2021. p. 3. No original: “B. 
Principles for mainstreaming a gender perspective in the United Nations system "Issues across all areas 
of activity should be defined in such a manner that gender differences can be diagnosed - that is, an 
assumption of gender-neutrality should not be made. "Responsibility for translating Gender 
Mainstreaming into practice is system-wide and rests at the highest levels. Accountability for outcomes 
needs to be monitored constantly. "Gender Mainstreaming also requires that every effort be made to 
broaden women's participation at all levels of decision-making. "Gender Mainstreaming must be 
institutionalized through concrete steps, mechanisms and processes in all parts of the United Nations 
system. "Gender Mainstreaming does not replace the need for targeted, women-specific policies and 
programmes or positive legislation, nor does it substitute for gender units or focal points. "Clear political 
will and the allocation of adequate and, if need be, additional human and financial resources for Gender 
Mainstreaming from all available funding sources are important for the successful translation of the 
concept into practice”. 
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A maioria das instituições e agências da ONU incorporaram o significado 

de Gender Mainstreaming proposto pelo Conselho Econômico e Social, que além de 

conceituá-lo, definiu a criação de mecanismos de monitoramento, avaliação e 

prestação de contas.145 Por meio da coleta de dados, de estatísticas desagregadas 

por Gênero e do treinamento em todos os sistemas da ONU, ficou estabelecido o 

denominado “equilíbrio de Gênero” como outro objetivo central do projeto de 

integração de Gênero, com uma distribuição de Gênero de 50/50 no sistema das 

Nações Unidas a ser alcançada até o ano 2000.146 

Com base nessa perspectiva, afirma-se que a incorporação da lente de 

Gênero nas políticas não significa apenas adicionar um componente feminino, e sim 

contar com a experiência, o conhecimento e os interesses de Mulheres e homens para 

a agenda de desenvolvimento.  

Prugl e Lustgarten,147 identificam a incorporação da perspectiva de Gênero 

como uma instância em torno da qual opera uma política de Gênero global. Isso 

significa que seu conceito não pode ser definido a priori, mas que assume significado 

através de processos de implementação em estruturas institucionais de tal forma que 

“a implementação da integração de Gênero se torna parte da política global”.148 

 
145  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Gender Mainstreaming. Extract from report of 
the economic and social council for 1997. Chapter IV. Disponível em: 
https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF Acesso em: 07 mar. 2021. p. 5-7. No original: 
“The creation of accountability mechanisms for Gender Mainstreaming. Assistance in monitoring and 
evaluating progress in Gender Mainstreaming in policy, programme and budgetary terms. Assistance in 
monitoring and evaluating progress in Gender Mainstreaming in policy, programme and budgetary 
terms”. 
146  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Gender Mainstreaming. Extract from report of 
the economic and social council for 1997. Chapter IV. Disponível em: 
https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF  Acesso em: 07 mar. 2021. p. 8. No original: 
"Gender balance is another central goal. It is recommended that the General Assembly and the 
Commission on the Status of Women be regularly provided with statistics on the number and percentage 
of women at all levels throughout the whole United Nations system. The Council reaffirms the goal of a 
50/50 gender distribution by the year 2000 within the United Nations system, especially at the D-1 level 
and above, with full respect for the principle of equitable geographical distribution, in conformity with 
Article 101 of the Charter of the United Nations, also taking into account the lack of representation or 
the under-representation of certain countries. The ACC Consultative Committee on Administrative 
Questions and the International Civil Service Commission should monitor progress in staffing policies 
aimed at achieving gender balance”. 
147 PRUGL, Elisabeth; LUSTGARTEN, Audrey. Mainstreaming gender in international organizations. In: 
JAQUETTE, Jane; SUMMERFIELD, Gale (Org.) Women and Gender Equity in Development Theory 
and Practice: Institutions, Resources, and Mobilization. New York, USA: Duke University Press, 2006. 
pp. 53-70. p. 54. 
148 PRUGL, Elisabeth; LUSTGARTEN, Audrey. Mainstreaming gender in international organizations. In: 
JAQUETTE, Jane; SUMMERFIELD, Gale (Org.) Women and Gender Equity in Development Theory 
 

https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF
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Em estudos sobre o conceito de Gender Mainstreaming, Hafner-Burton e 

Pollack149 defendem uma abordagem sistemática tal como a apresentada pelo Grupo 

de Especialistas do Conselho da Europa: 

Gender Mainstreaming é a (re)organização, melhoria, 
desenvolvimento e avaliação de processos de política, de modo 
que a perspectiva da igualdade esteja incorporada em todas as 
políticas, em todos os níveis e em todas as fases, pelos atores 
normalmente envolvidos na formulação de políticas. Assim 
definido, Gender Mainstreaming é um conceito potencialmente 
revolucionário, que promete trazer uma dimensão de Gênero a 
toda Governança internacional. Gender Mainstreaming também 
é um conceito extraordinariamente exigente, que requer a 
adoção de uma perspectiva de Gênero por todos os atores 
centrais do processo político - alguns dos quais podem ter pouca 
experiência ou interesse em questões de Gênero. 

 

Lombardo150 destaca cinco características centrais para se compreender o 

significado de Gender Mainstreaming: 

 

1. Uma mudança no enfoque da igualdade de Gênero, mais 
amplo que o existente até o momento; 2. A incorporação da 
perspectiva de Gênero na agenda política dominante 
(mainstream) 3. A inclusão e a participação das Mulheres nas 
instituições e processos de tomada de decisões; 4. A 
propriedade das políticas de igualdade de Gênero e as que 
possuem especial relevância para as Mulheres; e 5. Uma 
mudança nas culturas institucionais e organizativa que implica 
uma mudança no processo, nos mecanismos e nos atores 
políticos. 

 

 

 

and Practice: Institutions, Resources, and Mobilization. New York, USA: Duke University Press, 2006. 
pp. 53-70. p. 54. 
149 HAFNER-BURTON; Emilie; POLLACK, Mark A. Mainstreaming Gender in Global Governance. EUI 
Working Papers, RSC n. 2001/46. European University Institute: 2001. Disponível em: 
https://cadmus.eui.eu/bitstream/id/1581/01_46.pdf/ Acesso em: 15 jun. 2021. p. 341. 
150 LOMBARDO, Emanuela. El mainstreaming de género en la Unión Europea. Aequalitas – Revista 
Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, v. 10-15, maio/dez. 2003, pp. 6-
11. Disponível em: https://bit.ly/3vsEWbZ Acesso em: 12 mar. 2021. p. 2-5. 
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Aramendia151 entende por Gender Mainstreaming uma proposta política, 

pois exige um compromisso sério em favor da construção das relações entre homens 

e Mulheres, mais justas e equitativas, e a decodificação da natureza de Gênero das 

políticas públicas e das instituições. Trata-se da incorporação da perspectiva de 

Gênero em todas as etapas das políticas públicas, desde sua raiz.  

Dedicando-se a analisar o Gender Mainstreaming na prevenção e gestão 

de conflitos, Reimann152 defende que a inserção da perspectiva de Gênero só será 

possível se houver mudança nas relações sociais e nas práticas institucionais, 

compreendendo os seguintes aspectos: 1) A integração de uma perspectiva de 

Gênero na análise e formulação de todas as políticas, programas e projetos; e 2) 

Iniciativas para capacitar Mulheres e homens a formular e expressar suas opiniões e 

participar nos processos de tomada de decisão. 

Assim, é fundamental destacar a importância que “o enfoque representa 

para uma intervenção em nível micro (individual), meso (normas e valores culturais) e 

macro (sobre instituições e organizações) para eliminar as causas estruturais da 

discriminação”.153  

Charlesworth154 explica que a estratégia do Gender Mainstreaming 

remonta à ideia do paradoxo nascido por volta do século XVIII quando se discutia a 

forma pela qual os direitos das Mulheres seriam protegidos, se por meio de normas 

 
151  ARAMENDÍA, Matilde Rey. Mainstream de género. Eunomía – Revista en Cultura de la 
Legalidad, n. 19, pp. 331-341. 2020. DOI: https://doi.org/10.20318/eunomia.2020.5715 Disponível em: 
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/5715 Acesso em: 15 ago. 2021. p. 335. 
152 REIMANN, Cordula. Towards Gender Mainstreaming in Crisis Prevention and Conflict 
Management: Guidelines for the German Technical Co-operation. Deutsche Gesellschaft für: 
Eschborn, 2021. Disponível em: https://bit.ly/3HBbS49 Acesso em: 29 mar. 2021. p. 7. No original: 
“Taking up a gender perspective in crisis prevention and conflict management recognises that only 
through changing social relations and institutional practices may gender equality emerge. The strategy 
of Gender Mainstreaming comprises the following aspects: (1) the integration of a gender perspective 
into the analyses and formulation of all policies, programmes and projects, and (2) initiatives to enable 
women as well as men to formulate and express their views and to participate in decision-making 
processes. Therefore, it encompasses interventions on the micro (the individual), meso (cultural norms 
and values) and macro (social institutions and organizations) levels which are necessary to overcome 
the structural causes of gender-specific discrimination and to achieve gender equality. This in turn is 
necessary in order to achieve sustainable development and social justice”. 
153 REIMANN, Cordula. Towards Gender Mainstreaming in Crisis Prevention and Conflict 
Management: Guidelines for the German Technical Co-operation. Deutsche Gesellschaft für: 
Eschborn, 2021. Disponível em: https://bit.ly/3HBbS49 Acesso em: 29 mar. 2021. p. 7. 
154 CHARLESWORTH, Hilary. Not waving but drowning: Gender Mainstreaming and human rights in the 
United Nations. Harvard Human Rights Journal, v. 18, pp. 1-14, 2005. Disponível em: 
https://harvardhrj.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/06/18HHRJ1-Charlesworth.pdf Acesso em: 
23 jun. 2021. p. 1. 
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gerais ou específicas. Esse dilema teria permanecido durante a modernidade e 

suscitado respostas jurídicas internacionais à situação da desigualdade entre homens 

e Mulheres. 

Lombardo e Meier155 ensinam que o conceito de Gender Mainstreaming 

pode ser entendido como um significante aberto, e a forma como o discurso 

institucional se manifesta diz muito sobre a possibilidade ou não de transformar a 

Sociedade. A maneira pela qual se interpreta essa estratégia, em particular, deve se 

dar pela incorporação de uma lente feminista. 

As referidas autoras156 exemplificam com o fato de que na Europa, a 

política da família e a participação política são tidas como alvo dos debates sobre o 

Gender Mainstreaming, mas deixam de lado outras questões, como a agricultura e o 

planejamento – ou seja, questões relacionadas aos papéis sociais de homens e 

Mulheres. Desta forma, esclarecem que a integração de Gênero está relacionada a 

um processo mais amplo de igualdade de Gênero, combatendo a estrutura patriarcal 

que fundamenta as formas e as causas por trás da relação desigual entre os Sexos. 

Por se tratar de um programa, Lombardo e Meier157 enumeram alguns 

critérios para que a integração de Gênero seja colocada em prática por meio de um 

modelo feminista. Em primeiro lugar destacam a atenção que se deve dar ao Gênero 

e não apenas à Mulher. Em um segundo momento, enfatizam a necessidade de 

entender os impactos diferenciados das políticas sobre homens e Mulheres em todas 

as áreas políticas, e, por fim, destacam a garantia da participação numérica das 

Mulheres na política e a mudança na cultura institucional e organizacional relacionada 

à tomada de decisões políticas. 

 
155 LOMBARDO, Emanuela; MEIER, Petra. Gender Mainstreaming in the EU. Incorporating a Feminist 
Reading? European Journal of Women´s Studies, v. 13, n. 2, London, Thousand Oaks and New 
Delhi: 2006, pp. 151-166. DOI: https://doi.org/10.1177/1350506806062753 Disponível em: 
https://bit.ly/3hvw4Kp Acesso em: 28 jul. 2021. p. 3. 
156 LOMBARDO, Emanuela; MEIER, Petra. Gender Mainstreaming in the EU. Incorporating a Feminist 
Reading? European Journal of Women´s Studies, v. 13, n. 2, London, Thousand Oaks and New 
Delhi: 2006, pp. 151-166. DOI: https://doi.org/10.1177/1350506806062753 Disponível em: 
https://bit.ly/3hvw4Kp Acesso em: 28 jul. 2021. p. 3.  
157 LOMBARDO, Emanuela; MEIER, Petra. Gender Mainstreaming in the EU. Incorporating a Feminist 
Reading? European Journal of Women´s Studies, v. 13, n. 2, London, Thousand Oaks and New 
Delhi: 2006, pp. 151-166. DOI: https://doi.org/10.1177/1350506806062753 Disponível em: 
https://bit.ly/3hvw4Kp Acesso em: 28 jul. 2021. p. 4. 

https://doi.org/10.1177/1350506806062753
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A aquisição de conhecimento e experiência de Gênero são indispensáveis 

para que se conheça as causas da produção e reprodução das desigualdades de 

Gênero e as formas para modificá-las por meio de novas ferramentas políticas. A 

capacitação para desafiar a dicotomia igualdade/diferença pode promover uma 

integração identitária, especialmente com a criação de um espaço de luta em parceria 

com a Sociedade civil.  

O conteúdo do Gender Mainstreaming deve, nesse sentido, refletir as 

preocupações com as agendas feministas, e consequentemente, não se isentar diante 

da interseccionalidade, pois corre o risco de assumir uma postura de falta de interesse 

pela diversidade de integração, indicando que muitos sujeitos não têm voz e, portanto, 

nenhum poder político para enquadrar o problema e assim propor soluções efetivas 

para a desigualdade de Gênero. Daí que uma implementação bem-sucedida da 

integração de Gênero requer um alto nível de consciência de Gênero entre os atores, 

instituições e governos que, na maioria das vezes, não são especialistas em 

Gênero.158 

É preciso, ainda, conforme defendem Lombardo e Mergaert159 identificar os 

problemas na implementação da integração de Gênero: 

Um dos maiores problemas na implementação é a falta de 
conhecimento e a ausência de consciência de Gênero pelas 
pessoas responsáveis para produzi-la. Daí a necessidade de 
produzir uma reorganização estrutural da instituição garantindo 
que os formuladores de políticas e funcionários responsáveis 
pela implementação aprendam como incorporar uma 
perspectiva de Gênero nas políticas públicas. 

 

 
158LOMBARDO, Emanuela. Gender Mainstreaming. In: EVANS, Mary; WILLIAMS, Carolyn (Eds.). The 
Routledge Key Concepts Series: Gender (2012). Disponível em: https://bit.ly/3K3e6eh  Acesso em: 
15 jul. 2021. p. 3. No original: “Successful implementation of Gender Mainstreaming requires a high 
level of gender awareness among policymakers who are not gender experts, but the paradox of Gender 
Mainstreaming is that – in the words of Roggeband and Verloo (2006: 629) – the ‘actors trapped in 
gender discourses [gender-blind Civil servants] are held responsible for transforming these discourses’.” 
159  LOMBARDO, Emanuela; MERGAERT, Lut. Gender Mainstreaming and resistance to gender 
training: a framework for studying implementation. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender 
Research, v. 21, n. 4, 2013, pp. 296-311. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1080/08038740.2013.851115  Acesso em: 29 jul. 2021. 

https://bit.ly/3K3e6eh
http://dx.doi.org/10.1080/08038740.2013.851115
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Aramendía160 entende a necessidade da união de conceitos-chave, tais 

como o de Gênero. Para a autora, a dificuldade na implementação da estratégia se 

dá em razão da forma pela qual se interpreta a palavra Gênero, o que deixa um 

caminho aberto para que sejam adotados conceitos distintos que conduzem, por sua 

vez, a caminhos diversos. 

De outro lado, Moser161 explica que a adoção do Gender Mainstreaming 

por parte da ONU representou uma nova estratégia de gestão pública, mas que gera 

questionamentos sobre a forma, ou qual o plano que deveria ser adotado para se 

efetivar tal perspectiva.  

Hoje, o vocabulário da integração de Gênero é onipresente na arena 

internacional. Quase todos os órgãos e agências da ONU o endossaram formalmente. 

O verdadeiro desafio é, portanto, a sua institucionalização e implementação prática, 

sendo a Governança Transnacional a proposta que emerge para a presente tese. 

Ressalta-se que as preocupações com a problemática das desigualdades de Gênero 

em nível internacional refletem a tendência de se pensar em novas formas de proteção 

às vulnerabilidades que emergem em um mundo cada vez mais interconectado. 

São diversas situações que demandam uma reflexão sobre os limites dos 

Estados ou sobre como estes tornaram-se incapazes de garantir a efetividade de 

direitos em âmbito global. Desta forma, é salutar mencionar que o tema aqui exposto 

vai ao encontro da Linha de Pesquisa Estado, Transnacionalidade e Sustentabilidade 

consagrado pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, da Univali. 

Antes de analisar a Governança Transnacional como possibilidade de 

efetivação do Gender Mainstreaming, faz-se necessário destacar a relação entre 

mercado mundial e Globalização Econômica, especialmente após o advento da 

Organização Mundial do Comércio (OMC). 

 
160 ARAMENDÍA, Matilde Rey. Mainstream de género. Eunomía – Revista en Cultura de la Legalidad, 
n. 19, pp. 331-341. 2020. DOI: https://doi.org/10.20318/eunomia.2020.5715 Disponível em: https://e-
revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/5715 Acesso em: 15 ago. 2021. p. 337. 
161  MOSER, Caroline O. N. Gender planning and development: revisiting, deconstructing, and 
reflecting. DPU Celebrating 60 years 1954-2014. DPU60 Working Paper Series: Reflections n. 165/60. 
The Barlett Development Planning Unit: London, jun./2014. Disponível em: 
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/development/sites/bartlett/files/wp165.pdf Acesso em: 20 set. 2021. p. 6. 
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É, sobretudo na primeira década do século XXI, que novas demandas 

passam a integrar e ganhar espaço no seio das organizações internacionais. Tal fato 

se relaciona com a diminuição das forças do Estado diante do fenômeno da 

Transnacionalidade e do impulso produzido pelos novos atores não estatais no campo 

da Regulação. 

Desta forma, incorporando a demanda por equidade de Gênero nas 

relações comerciais internacionais, a Organização Mundial do Comércio (OMC) 

incorporou o Gender Mainstreaming em seu interior reconhecendo, ainda, o potencial 

que o sistema multilateral possui de promover uma justa distribuição econômica para 

homens e Mulheres. 
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CAPÍTULO 2 

AS CONSEQUÊNCIAS DA GLOBALIZAÇÃO SOBRE AS RELAÇÕES 

DE GÊNERO 

 

Inicia-se o presente capítulo explorando a categoria Globalização, 

chamando a atenção por tratar-se de um tema complexo e multifacetado uma vez que 

repercute sobre os mais diversos domínios da vida social.162 Desta forma, tem-se uma 

gama de conceitos sobre Globalização, o que dificulta a busca por um conceito 

unívoco, da mesma forma quando se pretende encontrar e definir as causas desse 

fenômeno.163 

Entretanto, é comum a difusão do conceito de que a Globalização versa 

sobre um processo político, econômico, social e cultural que aprofunda a interconexão 

e a interdependência do mundo por meio do capital global, das multinacionais, das 

tecnologias de informação e da transnacionalidade de pessoas.164 

Por ser um processo profundo tal fenômeno impacta nas diversas 

dimensões da vida. No centro desses impactos situa-se a mulher já que a 

Globalização, sob uma perspectiva negativa, gera a feminização da pobreza, 

desemprego, trabalho precário, conflitos identitários, dentre outros.  

Sob o aspecto econômico, a Globalização representou uma alteração no 

conceito clássico de Estado-nação uma vez que, em razão do advento de novos 

atores internacionais, que passaram a gerir a economia mundial, aquele restou 

abalado no que toca ao cumprimento das funções de bem-estar sociais, o que 

repercute sobre as relações de gênero como adiante se verá. 

A Transnacionalidade oportunizada pela Globalização tornou os países e 

as pessoas mais próximas, fazendo com que os eventos ocorridos em um 

 
162 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do Globalismo: Respostas à Globalização. 
Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 44. 
163 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104. p .26. 
164  
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determinado local repercutam para além dos espaços geográficos delimitados. Desta 

forma, emerge a necessidade de novas formas de gerenciamento em razão do 

advento de uma sociedade cada vez mais interconectada no tempo e no espaço.  

Assim sendo, o presente capítulo percorre, além da indicação de algumas 

definições de Globalização, os reflexos produzidos por esta quanto à sua dimensão 

social, cultural e econômicas com impactos de gênero.  

Na sequência, apresentar-se-á a Transnacionalidade como um dos 

reflexos produzidos pela Globalização, especialmente, quando da sua dimensão 

econômica.   

 

2.1 GLOBALIZAÇÃO 

 

Em um sentido amplo pode-se dizer que Globalização compreende um 

conjunto diversificado de ações que alteraram de forma significativa as relações 

sociais mundiais. Trata-se, como referido, de um fenômeno complexo e multifacetado 

com repercussão nas mais diversas áreas, tais como culturais, religiosas, jurídicas, 

políticas e econômicas, que interagem entre si. Por esta razão é que Chesnais165 

afirma tratar-se de um termo demasiado vago e ambíguo, deixando ao imaginário 

social e político o seu preenchimento. 

Não se tem um consenso doutrinário sobre o momento em que teria se 

iniciado o processo de Globalização. Alguns entendem tratar-se de um fenômeno 

longevo, com antecedentes nos antigos impérios marcados pelas peregrinações e 

deslocamentos. Outros o vinculam ao nascimento da expansão comercial mundial, 

com a abertura das economias e das fronteiras em nome das “trocas internacionais 

de mercadorias, movimento de capitais, circulação de pessoas, conhecimento e 

informação”.166 Nesta senda, a Globalização teria despontado junto aos primórdios do 

sistema capitalista. 

 
165 CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Tradução de Silvana Finzi Foá. São Paulo: 
Xamã, 1996. p. 24. 
166 DEMARCHI, Clovis. Direito e educação. A regulação da educação superior no contexto 
transacional. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. p. 59. 



70 

 

Conforme ensina Demarchi167, tem-se a ideia de um processo inaugurado 

há milhares de anos, no qual as rotas comerciais e as migrações se constituíram como 

o berço do mercado globalizado. Aliado à revolução copernicana, esse conjunto de 

fatores proporcionou a divisão do mundo entre o global e o local. Numa perspectiva 

mais antropológica, relacionando a apropriação da totalidade da terra pelo homem, 

Defarges168 entende as origens da Globalização a partir da expansão da própria 

humanidade. Ou seja, teve início quando os homens passaram a compreender a 

pluralidade de sua espécie, somada à época dos grandes impérios, das grandes 

descobertas territoriais, com o consequente alargamento dos espaços, culminando na 

Revolução Industrial. 

Há os que entendem a Globalização como fruto da modernidade, iniciada 

entre os séculos XV e XVI, tendo como principal marco os descobrimentos e as trocas 

comerciais para além da Europa.169 Arnaud,170 por exemplo, entende que a 

Globalização teria nascido por volta da segunda metade do século XX, marcada por 

uma maior integração econômica entre os países proporcionada pelo 

desenvolvimento dos transportes e das comunicações, e ao surgimento das grandes 

corporações. 

As grandes transformações ocorridas no século XX teriam contribuído de 

forma significativa para o ápice da Globalização, especialmente após a reconfiguração 

da economia mundial por meio da ideologia neoliberal. Independente do sentido ou 

da origem que se atribua à Globalização, é inegável o fato de estarmos inseridos em 

uma Sociedade em constante mutação e cada vez mais complexa, especialmente se 

comparada a outras épocas históricas.171 

 
167 DEMARCHI, Clovis. Direito e educação. A regulação da educação superior no contexto 
transacional. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. p. 60. 
168 DEFARGES, Philippe Moreau. A mundialização: o fim das fronteiras? Tradução de António 
Monteiro Neves. Lisboa: Instituto Piaget, 1993. p. 22-28. 
169 ARNAUD, André-Jean. O direito entre modernidade e Globalização: lições de filosofia do direito 
e do Estado. Tradução de Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 1. 
170 DEMARCHI, Clovis. Direito e educação. A regulação da educação superior no contexto 
transacional. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. p. 61. 
171 PIFFER, Carla. Transnacionalidade e imigração: a possibilidade de efetivação dos Direitos 
Humanos dos Transmigrantes diante de Decisões de Regresso na Itália e na União Europeia. Tese 
(Doutorado em Ciência Jurídica) Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2014. 345 f. p. 84. 
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Santos172 entende a Globalização como responsável pela intensificação 

das interações transnacionais de forma dramática, desde os sistemas de produção, 

da informação, dos meios de comunicação, de deslocamento de massas de pessoas 

dentre outros, que marcaram de forma profunda as três últimas décadas. A 

Globalização fez com que a Sociedade passasse a ser entendida como um sistema 

aberto, colocando um fim no sistema nacional enquanto “núcleo central das atividades 

e estratégias humanas organizadas”.173 É nesse sentido que Amorim174 expõe que a 

Globalização está associada à crise do Estado-Nação, uma vez que a evolução da 

Sociedade internacional teria afetado os Estados e as demais regiões promovendo 

uma aproximação jamais sentida, fazendo com que o mundo se tornasse “mais 

pequeno”. 

A Globalização se refere também ao alargamento das relações, no sentido 

tempo-espaço em que as formas de conexão entre diferentes locais ou “contextos 

sociais se enredaram através da superfície da Terra como um todo”.175 Compreende 

um processo dialético em que os acontecimentos ocorridos em um determinado local 

repercutem no espaço e no tempo, alcançando milhas de distâncias, desconsiderando 

qualquer limite geográfico. 

Voltando-se para uma análise macroeconômica, Beck176 entende por 

Globalização a politização das empresas transnacionais uma vez que estas teriam 

recuperado o poder de negociação e comando da configuração da economia, e 

consequentemente, da Sociedade. Neste aspecto, a Globalização refere-se à 

interdependência dos mercados entre os países com o surgimento das empresas 

transnacionais, a “contemplação econômica e a movimentação financeira em escala 

 
172 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104 p. 25. 
173 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104 p. 26. 
174 AMORIM, José de Campos. O fenômeno da Globalização e os seus efeitos na Sociedade 
multicultural. E-Revista de estudos interculturas do CEI-ISCAP, Porto, n. 7, pp. 1-23, mai. 2019. p. 
3. Disponível em: https://www.iscap.pt/cei/e-rei/n7/artigos/Jose-Amorim_O-fenomeno-da-
globalizacao.pdf Acesso em: 10 nov. 2020. 
175 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: 
UNESP, 1991. p. 69. 
176 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização. 
Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 14. 
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planetária”.177 Desta forma, pode-se entender que a Globalização representa uma 

alteração determinante na “transformação das relações entre o Estado e a Sociedade 

civil e na definição de novas regras comuns de governação internacional”.178 

Para efeitos da presente Tese, considera-se a Globalização como um 

fenômeno vinculado à expansão do mercado global tendo como pano de fundo a 

ideologia política capitalista e neoliberal. Tem-se a internacionalização do mercado 

como o vetor principal do processo da Mundialização.179 E, nesse sentido, a 

Globalização e o Comércio Internacional constituem faces da mesma moeda, 

possuindo uma relação recíproca de causa e efeito. 

 
2.2 A DIMENSÃO SOCIAL DA GLOBALIZAÇÃO: POBREZA E DESIGUALDADE 

DE GÊNERO 

 

 Conforme exposto, a Globalização é compreendida como um fenômeno 

complexo e multidimensional que produz efeitos nos mais variados domínios. Nesse 

sentido, defende Santos180, para quem a Globalização, como fruto de um consenso 

neoliberal, em que as políticas de desenvolvimento passaram a ser ditadas por 

organismos não estatais, produziu efeitos para além da esfera econômica, gerando 

um conflito no interior do “campo hegemônico e da resistência” – contra hegemônica.  

A partir do momento que os novos atores emergem em razão da 

globalização percebe-se uma alteração na forma e no modo como as economias 

passaram a ser moldadas. 

 

 
177 ALVES, Benedito Antônio. Governança Transnacional da Sustentabilidade ambiental: a 
possibilidade de sua fiscalização e controle com base nas experiências das entidades fiscalizadoras 
superior. 2018. 532 f. Tese. (Doutorado em Ciência Jurídica) Universidade do Vale do Itajaí – Itajaí, 
2018. p. 89. 
178 AMORIM, José de Campos. O fenômeno da Globalização e os seus efeitos na Sociedade 
multicultural. E-Revista de estudos interculturas do CEI-ISCAP, Porto, n. 7, pp. 1-23, mai. 2019. p. 
2. Disponível em: https://www.iscap.pt/cei/e-rei/n7/artigos/Jose-Amorim_O-fenomeno-da-
globalizacao.pdf Acesso em: 10 nov. 2020. 
179 CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Tradução de Silvana Finzi Foá. São Paulo: 
Xamã, 1996. p. 32. 
180 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104. p .35 
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É em razão desse novo formato – neoliberal – que se estabelece uma nova 

divisão do trabalho, com o advento de novas classes sociais, denominadas por 

Santos181 de “capitalista transnacional”, que se retroalimentam globalmente e tem 

como fonte de existência as empresas multinacionais. 

A sociedade, por sua vez, passa a ser conduzida pelas políticas 

empresariais internacionais e, consequentemente, pelas novas classes sociais 

emergentes. Diferente da era colonial em que se buscava a conquista de territórios, a 

globalização neoliberal visa a obtenção de mercados. 

Em razão e em nome da abertura comercial e da nova política instituída, os 

Estados acabaram se curvando diante dos dogmas neoliberais pautados em agências 

de créditos como o Fundo Monetário Internacional (FMI).182 Rendendo-se à 

desregulamentação e às privatizações, o fomento das necessidades sociais tonou-se 

inviáveis. Ainda que muitos movimentos contra hegemônicos lutem contra o modelo 

vigente, a sua força acaba se esvaindo em razão das amarras do poder econômico. 

Assim, ancorado no mercantilismo, na exploração da natureza e na 

marginalização dos mais desfavorecidos, esse modelo de desenvolvimento 

econômico - capitalista - neoliberal - determina um menor investimento em previdência 

e acesso aos bens e serviços, o que tornam as mulheres as maiores prejudicadas.  

Observa-se a intensificação do trabalho doméstico, aumento dos custos 

sociais da maternidade, limitação de acesso ao mercado laboral em razão da ausência 

de qualificação, dentre outros. São estes os efeitos causados pela diminuição das 

responsabilidades do Estado em detrimento do bem-estar familiar.183 

A globalização colocou a economia no centro das preocupações mundiais 

e hoje se reconhece que esse processo gerou uma visão de desenvolvimento que 

produz e induz à pobreza.  

 
181 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104. p .32 
182 AZEVEDO, Plauto Farraco de. Neoliberalismo. Desmonte do Estado Social. Porto Alegre: Libretos, 
2018. p. 123 
183 AVALOS, María Candelaria Ochoa. Los processos de globalización y su impacto em las vidas de 
las mujeres. Revista InterNaciones. n. 21. Jul/dec. 2021. pp. p. 41-68. p. 43. Disponível em:  
https://internaciones.cucsh.udg.mx/index.php/inter/article/view/7191 Acesso em: 30 out. 2022. p. 43. 
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Os planos de ajuste estrutural eliminaram serviços sociais e produziram 

desocupação em nome do objetivo do êxito mercantil tendo como vítimas principais 

as mulheres latino-americanas pobres. Segundo as palavras de Avalos,184 “a pobreza 

passou a adquirir rosto de mulher em sua tripla dimensão de gênero, classe e etnia”. 

Sueli Carneiro185 expõe que a união entre o racismo e o sexismo, 

especialmente sobre as mulheres negras, produz uma “asfixia social”, que repercute 

sobre os mais diversos setores da vida pessoal, tais como danos emocionais, 

rebaixamento da autoestima, expectativa de vida menor, e sobretudo, no 

“confinamento nas ocupações de menor prestígio e remuneração”.  

Trata-se de um “matriarcado da miséria”, valendo-se da frase cunhada por 

Arnaldo Xavier, poeta negro e nordestino, que demonstrava o quanto as experiências 

das mulheres negras foram marcadas pela exclusão, discriminação e rejeição 

social.186 

Essa desigualdade social gerada é definida por Salgado187 como a 

diferenciação produzida em razão da interação entre sujeitos sociais, frente à 

ausência de oportunidades e à determinados grupos oriundos das relações de poder 

existentes. Conforme argumenta Santos188 que: 

A contração do poder de compra interno que resulta desta 
política deve ser suprida pela busca de mercados externos, 
fazendo com que a economia se dessocialize, o cidadão passa 
a ser denominado de consumidor e o critério de inclusão deixa 
de ser o Direito e passar a ser a solvência. Os pobres são os 
insolventes, e em relação a eles devem adoptar-se medidas de 
luta contra a pobreza, de preferência medidas compensatórias 

 
184 La globalización abandonó la centralidad de la política y puso la economía sobre relieve; sin 
embargo, hoy se reconoce que ese proceso generó una visión del desarrollo que agudizó la pobreza 
[...] Los planes de ajuste estructural eliminaron servicios sociales y produjeron desocupación en pos del 
objetivo de “éxito mercantil”, que tuvo como víctimas principales a las mujeres latinoamericanas. 
AVALOS, María Candelaria Ochoa. Los processos de globalización y su impacto em las vidas de las 
mujeres. Revista InterNaciones. n. 21. Jul/dec. 2021. pp. p. 41-68. p. 43. Disponível em:  
https://internaciones.cucsh.udg.mx/index.php/inter/article/view/7191 Acesso em: 30 out. 2022. p. 43. 
185 CARNEIRO, Sueli. Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. 3 ed. São Paulo: Summus 
Editorial, 2011. p. 127-128. 
186 CARNEIRO, Sueli. Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. 3 ed. São Paulo: Summus 
Editorial, 2011. p. 130. 
187 SALGADO, Jorde Arzate. Las desigualdades desde uma perspectiva de complejidad: hacia uma 
epistemologia teórico-normativa del conflito social. Revista Paz y Conflitos. n. 2. 2009. Disponível em: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205016389004 Acesso em: 30 out. 2022. 
188SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de Sousa. 
A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104. p .34-35 



75 

 

que minorem, mas não eliminem, a exclusão, já que esta é um 
efeito inevitável do desenvolvimento assente no crescimento 
econômico e na competitividade a nível global. Este consenso 
neoliberal é imposto aos países periféricos e semiperiféricos 
através do controlo da dívida externa efectuado pelo FMI e 
Banco Mundial. A nova pobreza globalizada não resulta da falta 
de recursos humanos ou materiais, mas tão só do desemprego, 
da destruição econômica de subsistência e da minimização dos 
custos salariais à escala mundial.  

Esse espaço de pobreza extrema é consequência dos efeitos sociais 

negativos da globalização e, no centro dessas consequências estão as relações de 

gênero, uma vez que constituindo estes as camadas mais vulneráveis da sociedade 

– sendo as mulheres a maioria da população mundial – acabam por suportar as 

mazelas dessa política econômica neoliberal. Muitas mulheres acabam sendo 

sujeitadas a trabalhos cada vez mais precários e a situações que limitam o horizonte 

de sua capacidade laborativa.189 

Connell e Pearse190 citam como exemplos de dinâmicas do poder em uma 

sociedade neoliberal, empresas globais como a Toyota, Microsoft, Shell, Glencore 

Xstrata e Allianz, 

que possuem uma divisão de gênero em sua força de trabalho 
bem definida, embora complexa, e uma cultura administrativa 
muito masculinizada. No passado, essas empresas foram 
provedoras de empregos relativamente seguros para uma força 
de trabalho majoritariamente masculina em um mercado de 
trabalho primário. Sob o neoliberalismo, estão mais 
restritamente integradas em termos de organização, mediante 
sistemas gerenciais computadorizados, mas sua força de 
trabalho é menos segura. Empresas menores, que suprem as 
maiores ou operam nos nichos que estas deixam abertos, 
operam em mercados informais de trabalho e somam a maioria 
dos empregos industriais das mulheres. 

 

 

 
189 NOCENZI, Mariella. Globalization and gender implications. Glocalism: Journal of culture, politics 
and innovation. n. 3. 2019. Disponível em: https://glocalismjournal.org/wp-
content/uploads/2020/03/Editorial_gjcpi_2019_3.pdf Acesso em: 30 out. 2022. 
190 CONNELL, Raewyn; PERASE, Rebecca. Gênero. Uma perspectiva global. Compreendendo o 
gênero – da esfera pessoal à política – no mundo contemporâneo. Tradução de Marília Maschkovich. 
3 ed. São Paulo: Nversos, 2015. p. 277. 
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O desmanche do sistema assistencial social priva as mulheres pobres e 

indigentes do acesso às necessidades mais básicas da vida, como abrigo e comida. 

Conforme descrito em linhas acima, a pobreza, no dizer de bell hooks,191 se tornou 

uma questão feminina central.  

A baixa remuneração não oferece às mulheres uma possibilidade de 

autossuficiência econômica que, é na essência, o oposto à da escolha da dominação 

masculina. A divisão de classes separa inúmeras mulheres pobres de suas 

companheiras privilegiadas, pois o poder de classe que grupos de mulheres de elite 

tem em nossa sociedade advém em detrimento da liberdade de outras mulheres. 

Interessante abordagem sobre os efeitos sociais negativos da política 

econômica vigente na sociedade capitalista e seus reflexos sobre o gênero é feita por 

Oksala.192 Apoiada em Foucault, a autora descreve que a genealogia dessa nova 

realidade emergente no século XVIII, na qual a sociedade ideal já não é mais aquela 

submetida ao panóptico ou à disciplina universal, é substituída por uma sociedade 

liberal em que o governo passa a ser (re)concebido, racionalizado e limitado de acordo 

com os princípios da economia. Essa reformulação do Estado deixa o campo social 

aberto aos processos flutuantes e às práticas minoritárias toleradas já que a 

responsabilidade primária do governo passa a pertencer à economia.  

Desta forma, o comportamento do indivíduo passa a ser identificado como 

um comportamento econômico e controlado como tal, os sujeitos passaram ser 

responsivos por suas perdas e ganhos econômicos, e são vistos como consumidores 

e empreendedores – são os denominados sujeitos econômicos.193 

 

 
191 HOOKS, bell. O feminismo é para todos. Políticas arrebatadoras. Tradução de Ana Luiza Libânio. 
1 ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018. p.85 
192 OKSALA, Johanna. O sujeito neoliberal do feminismo. In: RAGO, Margareth; PELEGRINI, Maurício. 
(org.) Neoliberalismo, feminismo e contracondutas. Perspectivas foucaultianas. São Paulo: 
Intermeios, 2019. pp.115-138. p. 131. 
193 OKSALA, Johanna. O sujeito neoliberal do feminismo. In: RAGO, Margareth; PELEGRINI, Maurício. 
(org.) Neoliberalismo, feminismo e contracondutas. Perspectivas foucaultianas. São Paulo: 
Intermeios, 2019. pp.115-138. p. 131. 
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Oksala194 explica, ainda, que essa perspectiva impacta diretamente as 

mulheres, fazendo nascer um novo sujeito feminino neoliberal, egoísta, em que as 

escolhas passam a ser pautadas no cálculo econômico racional. Essa alteração 

produz não somente uma mudança social, mas cultural no comportamento das 

mulheres.  

A governamentalidade neoliberal mercantilizou o domínio 
privado, reconstituiu a família, o parentesco, as relações íntimas 
todas permeadas pela lógica do mercado em detrimento dos 
laços familiares. A perspectiva econômica permeia o trabalho 
doméstico e do cuidado. Essa economia mercadológica 
depende do trabalho feminino e, cada vez mais, da feminização 
do trabalho, o que conduz ao aumento significativo das mulheres 
no mercado de trabalho devido ao crescimento das indústrias de 
serviços e a demanda por trabalhos de cuidado. Porém, 
representa uma mudança qualitativa na natureza do trabalho 
presente há tempos na história: a precariedade, a flexibilidade, 
a natureza fragmentária, o baixo status e baixo pagamento como 
as características do trabalho no capitalismo global.195 

 
Ratificando o entendimento de Oksala, Pelegrini196 adverte que 

A subordinação feminina se intensifica porque o 
desmantelamento da infraestrutura pública de suporte às 
famílias joga sobre as mulheres uma carga de trabalho ainda 
mais intensa e sem remuneração. Programas públicos como 
educação básica, de qualidade, creches, cuidado com idosos, 
parques públicos, centros comunitários etc., são continuamente 
privatizados ou perdem verbas, em nome de um Estado que 
cada vez mais se desresponsabiliza dos cuidados com os mais 
necessitados. A partir dessa privatização de serviços, o custo e 
o trabalho da assistência recaem sobre os próprios indivíduos, 
quase sempre sobre as mulheres das famílias. 

 

 
194 OKSALA, Johanna. O sujeito neoliberal do feminismo. In: RAGO, Margareth; PELEGRINI, Maurício. 
(org.) Neoliberalismo, feminismo e contracondutas. Perspectivas foucaultianas. São Paulo: 
Intermeios, 2019. pp.115-138. p. 131. 
195 OKSALA, Johanna. O sujeito neoliberal do feminismo. In: RAGO, Margareth; PELEGRINI, Maurício. 
(org.) Neoliberalismo, feminismo e contracondutas. Perspectivas foucaultianas. São Paulo: 
Intermeios, 2019. pp.115-138. p. 131. 
196 PELEGRINI, Maurício. Michel Foucault e a crítica feminista ao neoliberalismo. In: RAGO, Margareth; 
PELEGRINI, Maurício. (org.) Neoliberalismo, feminismo e contracondutas. Perspectivas 
foucaultianas. São Paulo: Intermeios, 2019. pp. 191-212. p. 201. 
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O sistema do sujeito liberal responsável por si mesmo, faz com que as 

mulheres tenham dificuldade em acessar postos mais altos no mercado de trabalho, 

e quando acessam, mesmo que desenvolvam as mesmas funções que as masculinas, 

ganham menos. Diversas vezes as mulheres são acusadas de não investirem em seu 

próprio capital humano, mas se esquecem da dupla ou tripla jornada que 

desempenham em casa, em atividades não remuneradas.  

Por fim, assinala Oksala197 que o neoliberalismo inaugura uma nova 

relação de poder em que o foco está nas “variáveis ambientais que determinam e 

reprimem o comportamento das mulheres como consumidoras e empresárias de si 

mesmas”. Porém, essa ideia de escolha pessoal efetivamente esconde diversos 

aspectos sistêmicos do poder, tais como a “dominação, as hierarquias sociais, a 

exploração econômica, ao relegar aos sujeitos a liberdade de escolher entre opções 

diferentes, ao mesmo tempo em que nega qualquer possibilidade real de definir ou 

moldar essas opções”. 

As consequências sociais provadas pelo capitalismo neoliberal persistem o 

que levou Santos198 a afirmar que o patriarcado, assim como o capitalismo e o 

colonialismo, constitui fontes de poder desigual presentes na época moderna, e são 

entendidas de forma ainda mais ampla em razão da discriminação por razões de 

gênero ou orientação sexual. 

As mulheres constituem mais da metade dos trabalhadores não 

remunerados ou que recebem salários mais baixos que os homens, além de 

exercerem o trabalho de cuidado para com a família: “as mulheres pobres ou 

pertencentes a grupos etnorraciais ou de castas consideradas inferiores são talvez os 

seres mais discriminados do planeta Terra”.199  

Durante a pandemia provocada pela Covid-19, as mulheres tiveram suas 

vulnerabilidades potencializadas, pois muitas estavam na linha de frente da prestação 

de cuidados, atuando como enfermeiras e assistentes sociais e não puderam se 

 
197 OKSALA, Johanna. O sujeito neoliberal do feminismo. In: RAGO, Margareth; PELEGRINI, Maurício. 
(org.) Neoliberalismo, feminismo e contracondutas. Perspectivas foucaultianas. São Paulo: 
Intermeios, 2019. pp.115-138. p. 134 
198 SANTOS, Boaventura de Sousa. O futuro começa agora: da pandemia à utopia. 1 ed. São Paulo: 
Boitempo, 2021. p. 125 
199 SANTOS, Boaventura de Sousa. O futuro começa agora: da pandemia à utopia. 1 ed. São Paulo: 
Boitempo, 2021. p. 125 
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defender por meio da quarentena. Mesmo que fosse possível se resguardar em casa 

o estresse ainda estaria presente, inclusive em razão da violência doméstica que 

cresceu assustadoramente.200 

Segundo Relatório “Gendered Helth Analysis – Covid-19 in The Americas”, 

publicado em dezembro de 2021, reconhece que a pobreza está entrelaçada com 

múltiplos fatores que dá origens às vulnerabilidades, aumento de riscos e 

desigualdade social. O Gênero, a raça, a etnia, bem como fatores geográficos são 

alguns dos fatores estruturais subjacentes à estas disparidades. Tais desigualdades 

se refletem no acesso a recursos de saúde, educação, trabalho e proteção social, o 

que leva ao impedimento do exercício dos direitos humanos, sociais e culturais.  

De acordo com a CEPAL, no ano de 2019, em média 29,4% das mulheres 

na América Latina e no Caribe não possuem renda própria, contra 10,7% dos 

homens.201 Quase um terço das mulheres nestas regiões estão subordinadas a outras 

receitas para sua subsistência, o que as tornam vulneráveis e dependentes, reduzindo 

sua autonomia econômica. A pandemia da Covid-19 e as medidas de confinamento 

associadas tiveram um impacto significativo tanto econômico como social e do bem-

estar das mulheres, que foram vítimas de inúmeras formas de violência.202  

A pandemia também afetou diretamente o mercado de trabalho informal em 

setores onde as mulheres trabalhadoras estão concentradas, como o comércio 

varejista, serviços de transportes, armazenagem e comunicações. São setores que 

respondem por 78% das mulheres empregadas na região.203 As mulheres 

correspondem a mais de 60% da força de trabalho em hotéis e serviços de 

alimentação.  

 
200 SANTOS, Boaventura de Sousa. O futuro começa agora: da pandemia à utopia. 1 ed. São Paulo: 
Boitempo, 2021. p. 125-126. 
201 PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. WORLD HELTH ORGANIZATION. Gendered health 
analysis. Covid19 in the Americas. Disponível em:  https://oig.cepal.org/en Acesso em: 31 out. 2022. 
202 PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. WORLD HELTH ORGANIZATION. Gendered health 
analysis. Covid19 in the Americas. Disponível em:  https://oig.cepal.org/en Acesso em: 31 out. 2022. 
p. 9. 
203 ONU MULHERES. Explore the data. Disponível em: https://data.unwomen.org/data-portal Acesso 
em: 31 out. 2022.  
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Desta forma, conforme já reconhecido pela OMS,204 a pobreza é a maior 

determinante da saúde, e os problemas de saúde constituem obstáculos para o 

desenvolvimento social e econômico. As pessoas pobres vivem menos e tem uma 

saúde pior do que as pessoas abastadas. Esta disparidade chamou a atenção para a 

notável sensibilidade da saúde no meio social. A pandemia trouxe uma deterioração 

progressiva das condições de vida e levou a níveis crescentes de pobreza e exclusão, 

especialmente no Caribe e na América Latina. 

O setor de turismo, um dos mais atingidos pela pandemia da Covid-19 tem 

a maior proporção de mulheres na força de trabalho com uma média de 70%.205 Antes 

da pandemia, as mulheres ganhavam em média 17% a menos que os homens na 

América Latina e no Caribe.206  

Para a CEPAL,207 a desigualdade de gênero atravessa a estrutura social, 

uma vez que a diferença salarial é vista independentemente do estrato a que homens 

e mulheres pertencem, já que as mulheres sempre recebem menos. A informalidade 

e a instabilidade laboral são generalizadas nessas regiões, e são representadas pelas 

mulheres, indígenas, migrantes e pessoas de ascendência africana.208 

 

 

 
204  PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Gendered 
health analysis. Covid-19 in the Americas. Disponível em:  https://oig.cepal.org/en Acesso em: 31 out. 
2022. p. 9 
205 CEPAL. ONTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Employment situation in Latin America 
and the Caribbean. Employment trends in an unprecedented crisis: policy challenges. 23. Dez. 2020. 
Disponível em: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46309/S2000600_en.pdf?sequence=4&isAllowed
=y Acesso em: 31 out. 2022. 
206 CEPAL. ONTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Employment situation in Latin America 
and the Caribbean. Employment trends in an unprecedented crisis: policy challenges. 23. Dez. 2020. 
Disponível em: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46309/S2000600_en.pdf?sequence=4&isAllowed
=y Acesso em: 31 out. 2022. 
207 CEPAL. The social challenge in times of Covid-19. n. 3. May 2020. Disponível em: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/45544/S2000324_en.pdf Acesso em: 31 out. 
2022. 
208 CEPAL. The social challenge in times of Covid-19. n. 3. May 2020. Disponível em: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/45544/S2000324_en.pdf Acesso em: 31 out. 
2022. 
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Segundo a ONU Mulheres, o Pnud e o Pardee Center for International 

Futures, a estimativa é de que, globalmente, 388 milhões de mulheres e meninas 

vivam em extrema pobreza até final de 2022, em comparação a 372 milhões de 

homens e meninos.209  

Ainda há as dificuldades enfrentadas por muitas mulheres que se dedicam 

ao trabalho sexual. Que tipo de proteção poderia existir para pessoas que laboram 

nesse mercado? Expõe Santos210 que a maior parte do serviço sexual parou como 

resultado das políticas de isolamento impostas. Os maiores atingidos são as 

populações frequentemente marginalizadas e economicamente precárias, como as 

mulheres. Com a exceção da Alemanha em que a atividade de prostituição é 

legalizada, nos quais os profissionais tiveram subsídios do governo, a situação é 

totalmente diversa da maioria das trabalhadoras do sexo que ficaram à mercê de sua 

própria vulnerabilidade. 

A globalização neoliberal e seu caráter multidimensional suscitam 

problemas e entraves de grande complexidade que devem ser encarados de forma a 

encontrar soluções para os principais problemas decorrentes. Mesmo que não seja o 

escopo da presente tese, tem-se que o desenvolvimento deve ir além da perspectiva 

mercadológica, uma vez que sob tal perspectiva, o Consenso de Washington falhou 

em suas promessas. 

  

 
209 ONU MULHERES. Poverty deepens for women and girls, according to latest projections. 01 
de fev. 2022. Disponível em:  https://data.unwomen.org/features/poverty-deepens-women-and-girls-
according-latest-projections Acesso em: 31 out. 2022. 
210 SANTOS, Boaventura de Sousa. O futuro começa agora: da pandemia à utopia. 1 ed. São Paulo: 
Boitempo, 2021. p. 128 
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2.3 GLOBALIZAÇÃO CULTURAL SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO: 

MIGRAÇÕES E DISCRIMINAÇÃO 

A aproximação dos povos por meio do encurtamento das distâncias aliada 

à tecnologia de informação como consequências da Globalização provocou uma 

miscigenação de culturas, impactando tanto os níveis locais como global. 

 Um dos fatores que contribuem para essa miscigenação cultural advém 

dos deslocamentos em massa e das migrações. Tem-se que a globalização cultural, 

seguindo a tendência neoliberal, compartilha a ideia de melhores condições de vida e 

oportunidades em outros lugares, o que faz com que muitas mulheres dos países em 

desenvolvimento passem a emigrar aos países desenvolvidos em busca de um 

melhores condições de vida e, especialmente, empregos. 

A Organização Internacional para as Migrações (OIM), criada em 1951 em 

razão dos deslocamentos de pessoas após a Segunda Guerra Mundial, destina-se às 

discussões sobre as questões migratórias, com a defesa da dignidade da pessoa 

humana, e na iniciativa de um desenvolvimento social e econômico por meio das 

migrações.211 

A elaboração de relatórios de migração mundial, realizados pela OIM 

contribui para a compreensão dos motivos determinantes do processo de migração 

bem como sobre informações sobre os migrantes, incluindo estatísticas. O último 

relatório denominado “Informe sobre as Migrações no Mundo 2022”, apresenta dados 

e informações importantes e atuais sobre as questões relacionadas às migrações, 

inclusive sob a perspectiva de gênero.212 

Em 2020, as migrações internacionais somaram o número de 281 milhões 

de pessoas, 3,6% a mais em comparação aos mais de 272 milhões de 2019. As 

mulheres e meninas constituem 135 milhões de migrantes em 2020. O número de 

remessas realizadas internacionais no ano de 2020, caiu em relação ao ano de 2019. 

Em 2020 foram realizados a remessa de 702 milhões de dólares, e em 2019, 719 

 
211 IOM. UM MIGRATION. IOM History. Disponível em: https://www.iom.int/iom-history Acesso em: 05 
nov. 2022. 
212 IOM. Informe sobre las migraciones en el mundo 2022. Disponível em: 
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022 Acesso em: 05 
nov. 2022. 
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milhões. Os países em desenvolvimento foram os que tiveram o maior índice de 

recebimento dessas remessas.213 

Segundo o Informe, a maioria dos migrantes internacionais, 

aproximadamente 78% são pessoas em idades laborativas, entre 15 e 64 anos. Em 

distintos países o número de mulheres e meninas migrantes supera o dos homens. 

Na África Ocidental e Central, as mulheres migram, em sua grande maioria, em busca 

de melhores oportunidades econômicas para si e suas famílias ou para dar 

continuidades aos estudos.  

Nesses países as mulheres constituem quase a metade de todos os 

migrantes. A maioria dos trabalhos exercidos pelas mulheres migrantes constituem 

empregos informais, como em setores do comércio ou como trabalho doméstico. 

Durante a migração essas mulheres são submetidas a diversos tipos de violência, 

como exploração sexual, condições de emprego precárias e baixa remuneração. 214 

Especialmente nos países em que os direitos são negados, as milicias e os 

traficantes de mulheres quase sempre contam com a impunidade. Na Líbia, por 

exemplo, muitos migrantes são detidos e reclusos em centros de detenção onde 

sofrente inúmeras formas de violência e abuso.215  

Na Ásia central a migração de mulheres vem aumento significativamente, 

51% das migrações do Quirquistão são compostas por mulheres.216 Conforme já 

relatado, a busca de melhores condições de trabalho, salários mais altos são tidos 

como um dos principais fatores para a emigração. Porém, existem outros, como as 

 
213 OIM. Informe sobre las migraciones en el mundo 2022. Disponível em: 
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022 Acesso em: 05 
nov. 2022. p. 3. 
214 OIM. Informe sobre las migraciones en el mundo 2022. Disponível em: 
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022 Acesso em: 05 
nov. 2022. p. 71. 
215 OIM. Informe sobre las migraciones en el mundo 2022. Disponível em: 
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022 Acesso em: 05 
nov. 2022. p. 75. 
216 OIM. Informe sobre las migraciones en el mundo 2022. Disponível em: 
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022 Acesso em: 05 
nov. 2022. p. 86. 
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práticas de “casamento forçado”, no Quirguistão, que funciona como mais um motivo 

em razão de muitas mulheres se recusarem ao casamento forçado.217  

Essas mulheres que conseguem alcançar alguns países com melhores 

condições de trabalho, como os da Europa, são duplamente discriminadas, em razão 

do fato de serem migrantes e mulheres. As mulheres migrantes constituem as maiores 

desempregadas em comparação com os homens. O advento da COVID-19 ampliou 

esses números, fazendo com que as mulheres e tornassem mais vulneráveis do ponto 

de vista cultural, em situações de maior vulnerabilidade por infecção do coronavírus. 

218 

Uma das maiores crises de migração se concentra na Venezuela. No mês 

de junho de 2021, aproximadamente 5,6 milhões de venezuelanos migaram para 

outros países. A grande maioria são mulheres que emigram para os países da 

América Latina e Caribe,219 sendo os principais destinos, o Chile e a Argentina.220 

Verifica-se que a migração constitui um problema de ordem cultural que 

afeta muitas mulheres em todo o mundo.221 Constata-se que as mulheres emigrantes 

são as principais vítimas de assédio sexual e de tráfico para fins de prostituição.222 

Outra consequência da Globalização cultural sobre o gênero em razão da 

desterritorialização, e no contexto das migrações, relaciona-se, conforme Hall223 ao 

 
217  OIM. Informe sobre las migraciones en el mundo 2022. Disponível em: 
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022 Acesso em: 05 
nov. 2022. p. 86.  
218 OIM. Informe sobre las migraciones en el mundo 2022. Disponível em: 
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022 Acesso em: 05 
nov. 2022. p. 101. 
219 OIM. Informe sobre las migraciones en el mundo 2022. Disponível em: 
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022 Acesso em: 05 
nov. 2022. p. 101. 
220 OIM. Informe sobre las migraciones en el mundo 2022. Disponível em: 
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022 Acesso em: 05 
nov. 2022. p. 111. 
221 BUTALE, Cheludo. Gênero y globalización. Una mirada desde el sur global. Revista Nueva 
Sociedad. n. 271.sep/oct. 2017. Disponível em:  https://nuso.org/articulo/genero-y-
globalizacion/#:~:text=La%20globalizaci%C3%B3n%20cultural%20ha%20estado,lugar%20en%20un
%20mundo%20mercantil Acesso em: 04 nov. 2022. 
222BUTALE, Cheludo. Gênero y globalización. Una mirada desde el sur global. Revista Nueva 
Sociedad. n. 271.sep/oct. 2017. Disponível em:  https://nuso.org/articulo/genero-y-
globalizacion/#:~:text=La%20globalizaci%C3%B3n%20cultural%20ha%20estado,lugar%20en%20un
%20mundo%20mercantil Acesso em: 04 nov. 2022. 
223 BUTALE, Cheludo. Gênero y globalización. Una mirada desde el sur global. Revista Nueva 
Sociedad. n. 271.sep/oct. 2017. Disponível em: https://nuso.org/articulo/genero-y-
globalizacion/#:~:text=La%20globalizaci%C3%B3n%20cultural%20ha%20estado,lugar%20en%20un
%20mundo%20mercantil Acesso em: 04 nov. 2022. 
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surgimento de uma identidade única, global. Ou seja, a uma reconfiguração das 

identidades culturais224 por meio da fusão entre identidades transitórias e culturas 

tradicionais.  

Esse fato é explicado por Giddens225 quando expõe que as culturas pré-

modernas possuíam maneiras e práticas sociais distintas por exemplo, de calcular o 

tempo. Mas, que com o advento da modernidade, o avanço das tecnologias de 

informação, aquelas acabaram sendo modificadas, influenciadas pelas demais, que 

acabam se cruzam. Esse processo de globalização altera as instituições e práticas 

sociais, ou seja, produzem uma modificação na natureza do tempo e do espaço.  

Daí afirmar que a globalização afasta a ideia de uma sociedade com um 

sistema delimitado e a substitui por uma perspectiva que se concentra na forma como 

a vida social está ordenada no tempo e no espaço.226 É essa relação de espaço-tempo 

que torna o mundo menor e as distâncias mais curtas de forma que um evento ocorrido 

em um determinado lugar repercute de imediato sobre pessoas e lugares situados a 

uma longa distância.  

Segundo Hall,227 as identidades estão inseridas e vinculadas a essa 

dimensão de tempo e espaço, mas que em virtude da globalização as formas de 

identidades culturais vinculadas a uma nação se afrouxam, emergindo 

consequentemente, novas identidades globais. 

Nesse sentido, poderia se afirmar que a homogeneização cultural, 

especialmente produzida por uma ocidentalização do mundo, produziria uma única 

identidade. Explica Santos228 que essa ocidentalização ou também chamada 

americanização que, por vezes, se confunde com a própria globalização tem no 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação as principais responsáveis pela 

 
224 HABERMAS, Jurgen; TAYLOR, Charles. Multicultualismo: lotte per il reconosccimento. Milano: 
Feltrinello, 2010. Tradução de Leonardo Ceppa. Título original: Kampf um anerkennung im kratischen 
rechtsstaat. p. 9. 
225 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: 
UNESP, 1991. p. 27. 
226 GIDDENS, Anthony. O mundo na era da globalização. Tradução de Saul Barata. Lisboa: Editorial 
Presença, 2000. p. 64. 
227 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11 ed. tradução de Tomaz Tadeu da 
Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. p. 74. 
228 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11 ed. tradução de Tomaz Tadeu da 
Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. p. 45. 
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aproximação das culturas. Aliada à desterritorialização em razão das migrações torna-

se possível a criação de “universos simbólicos transnacionais, comunidades de 

sentimento, identidades prospectivas, partilhas de gostos, prazeres e aspirações, em 

suma, o que Appadurai chama esferas públicas diaspóricas”.229 

O neoliberalismo com seus valores mercadológicos assume a direção 

desse processo de homogeneização do mundo e das pessoas, racionalizando os 

domínios nos quais a globalização atua. O que se constata é um desencantamento 

em nome dos fins e meios que passam a ser adotados nessa sociedade. 

A racionalização, conforme adverte Ianni, passa a influenciar a cultura que, 

por sua vez, propala os valores ocidentais do mundo, e como consequência influencia 

“lugares, países, diferenças socioculturais, indivíduos, coletividades a se moverem 

pelo capital, produtividade, lucratividade, mercadoria.”230 

Nesse sentido, argumenta Hall:231 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global 
de estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, 
pelas imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação 
globalmente interligados, mais as identidades se tornam 
desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares, histórias e 
tradições específicos e parecem flutuar livremente. Há um 
supermercado cultural. As diferenças e as distinções culturais, 
que até então definiam a identidade, ficam reduzidas a uma 
espécie de língua franca internacional ou de moeda global, em 
termos das quais todas as tradições específicas e todas as 
diferentes identidades podem ser traduzidas. Esse é o fenômeno 
da homogeneização cultural.232 
 

A evolução tecnológica somada ao desenvolvimento das diversas formas 

de comunicação produz uma cultura do tipo internacional-popular que passa a impor 

– por meio do desenvolvimento das técnicas – um determinado tipo de comportamento 

nas pessoas.233 

 
229 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11 ed. tradução de Tomaz Tadeu da 
Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. p. 45. 
230 OCTAVIO, Ianni. A sociedade global. 13. ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2008. p. 73 
231 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11 ed. Tradução de Tomaz Tadeu da 
Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 
232 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11 ed. tradução de Tomaz Tadeu da 
Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. p. 75-76. 
233 OCTAVIO, Ianni. A sociedade global. 13. ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2008. p. 74. 



87 

 

Intitulada por Ianni como “cultura de massa”,234 elas transformam por meio 

da indústria o imaginário de todos. É uma cultura que sequestra o indivíduo de sua 

realidade, cria a ilusão de uma universalização de condições e possibilidades 

mercadológica e democrática, de capital e de cidadania, idealizadas pelo 

neoliberalismo.235 

Contra essa imposição, Santos236  adverte que a cultura é a luta contra uma 

uniformidade em que os poderosos e envolventes processos de difusão e imposição 

de culturas, “imperialisticamente definidas como universais, tem sido confrontado, em 

todo o sistema mundial, por múltiplos e engenhosos processos de resistência, 

identificação e indigenização culturais.  

Desta forma, as culturas locais passam a questionar essa homogeneidade 

inclusive pelo fato de que as “pessoas não são igualmente atingidas por esse 

fenômeno, cuja difusão encontra obstáculos na diversidade das pessoas e dos 

lugares”.237   

Tem-se que as relações de gênero são culturalmente desiguais, plurais, 

ainda que possam compartilhar a luta contra uma “elite proprietária e branca que 

impõe ao mundo um modo de ser universal, que corresponde ao homem branco, 

patriarcal, heterossexual, cristão, proprietário, mas que deixa de fora diversas faces e 

sujeitos, em especial as mulheres”.238 

Desta forma, essa concepção cultural ocidental em relação às 

desigualdades de gênero reflete uma visão equivocada que esconde a realidade e 

promove uma ilusão de igualdade. Nesse sentido, para a cultura global, o feminismo 

passa a ser um “veículo de autopromoção, menos aplicado a libertar a maioria do que 

a promover a minoria”.239 

 
234 OCTAVIO, Ianni. Teorias da globalização. 9.ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira: 2001. p. 120.  
235 OCTAVIO, Ianni. Teorias da globalização. 9.ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira: 2001. p. 133. 
236 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104. p. 47. 
237 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 6ed. 
Rio de janeiro: Editora Record, 2001. p. 143. 
238 ARRUZZA, Cínzia; Feminismo BHATTACHARYA, Tithi; FRASER, Nancy. Feminismo para os 99%: 
um manifesto. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 38-39. 
239 ARRUZZA, Cínzia; Feminismo BHATTACHARYA, Tithi; FRASER, Nancy. Feminismo para os 99%: 
um manifesto. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 38-39. 
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A cultura da sexualidade passa a ser controlada pelo 
neoliberalismo que por meio da incorporação das regras 
provenientes da igreja e das comunidades impõe normas que 
distingue o sexo aceitável do pecaminoso. À medida que o 
capitalismo começa a remodelar toda a sociedade, ele incuba 
novas formas e modos de regulação burguesas, incluindo o 
binarismo de gênero e a heteronormatividade sancionadas pelo 
Estado.240 
 

A cultura de massa passa a divulgar as normas de gênero e sexualidades 

modernas por meio dos instrumentos à serviço do capital. Essa propagação “colide 

não apenas com os velhos regimes sexuais, mas também com as recentes aspirações 

de liberdade sexual, que encontraram expressão, principalmente, nas cidades, nas 

subculturas gay e lésbicas e nos enclaves de vanguarda”.241  

Explica Santos242 que no campo cultural – assim como nos demais – o 

consenso neoliberal é seletivo, uma vez que “os fenômenos culturais só interessam 

na medida em que se tornam mercadorias que como tal devem seguir o trilho da 

globalização econômica”. 

Assim é que, a partir dos anos 1960, se constata uma luta e uma visibilidade 

maior das subculturas, entretanto, por meio e a favor do sistema capitalista neoliberal. 

Por meio das atividades comerciais, a dissidência sexual, por exemplo, se constitui de 

um nicho como “fonte de imagens publicitárias sedutoras, linhas de produtos, 

mercadorias, que promovem um estilo de vida e prazeres pronto para o consumo”.243 

Ou seja, “na sociedade capitalista, o sexo vende e o neoliberalismo o comercializa em 

muitos sabores.244 

Porém, como consequência, a emergência dos movimentos populistas de 

extrema direta acabam inflamados por essa nova “cultura” e ganham apoio de uma 

parcela das massas que apontam para as desvantagens da modernidade capitalista, 

 
240 ARRUZZA, Cínzia; Feminismo BHATTACHARYA, Tithi; FRASER, Nancy. Feminismo para os 99%: 
um manifesto. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 68 
241 ARRUZZA, Cínzia; Feminismo BHATTACHARYA, Tithi; FRASER, Nancy. Feminismo para os 99%: 
um manifesto. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 68-69 
242 Boaventura 49 
243 ARRUZZA, Cínzia. Feminismo para os 99%. ARRUZZA, Cínzia; BHATTACHARYA, Tithi; FRASER, 
Nancy. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 70 
244ARRUZZA, Cínzia. Feminismo para os 99%. ARRUZZA, Cínzia; BHATTACHARYA, Tithi; FRASER, 
Nancy. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 70 
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responsável pelo fracasso da defesa da família e das comunidades dos estratos do 

mercado. Emergem a desigualdade, a discriminação, a intolerância, a hostilidade, a 

misoginia e a homofobia. 

Nesse sentido, afirma Santos,245 

se é verdade que a intensificação dos contactos e da 
interdependência transfronteiriços abriu novas oportunidades 
para o exercício da tolerância, do ecumenismo, da 
solidariedade, tem surgido novas formas e manifestações de 
intolerância, chauvinismo, de racismo, de xenofobia, e em última 
instancia, de imperialismo. As culturas globais parciais podem 
ter desta forma, naturezas, alcances e perfis políticos muito 
diferentes. 

Tais fatores e consequências impactam diretamente na busca pela 

igualdade de gênero, pelo respeito à diversidade sexual, de raça, classe e etnia. É, 

talvez, em razão dessas disparidades que Ianni, ao expor as múltiplas formas de ser, 

viver, sentir, agir, pensar, sonhar e imaginar, afirma “que uma civilização mundial em 

sentido absoluto é inviável em razão do fato de que civilização implica a coexistência 

de culturas que oferecem entre si a máxima diversidade e consiste mesmo nessa 

coexistência”.246 

Para Ianni,247 o que o ocidente faz é a reprodução do colonialismo, pois 

para ele o “ocidente é uma pequena porção do mundo, cujo estranho e violento destino 

tem sido o de impor pela força ao resto do mundo suas maneiras de pensar, de ver, 

de crer e de viver”, e ainda que se possa contrapô-lo, “os meios utilizados para tal são 

forjados pelo próprio ocidente”.  

 

 

 
245 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104. p .48 
246 LATOUCHE, Sergio. A Ocidentalização mundo. 2ed Rio de Janeiro: Vozes, 1996. p.  79 
247 LATOUCHE, Sergio. A Ocidentalização mundo. 2ed Rio de Janeiro: Vozes, 1996. p.  85 
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Vale lembrar que no ano de 2002, a Declaração Universal da UNESCO 

sobre a Diversidade Cultural248, dispõe em seu artigo 1º e 4º que a Diversidade cultural 

é patrimônio comum da humanidade e sua defesa constitui um imperativo ético, 

inseparável do respeito à dignidade humana, e das liberdades fundamentais, em 

particular das pessoas que pertence a minorias e os dos povos autóctones. Deve ser 

garantido uma diversidade cultural que seja acessível a todos.  

Esquecem-se de que a globalização, à medida que dissolve as barreiras 

da distância, torna o encontro entre o centro colonial e a periferia colonizada imediato 

e intenso, a ponto de despir as verdades que camuflam. As consequências de uma 

sociedade cultural homogeneizada acabam por reproduzir e agravar as diferenças. 

Como aduz Santos, sendo a globalização fruto do neoliberalismo e do capitalismo “a 

cultura dita homogênea produz e agrava ainda mais a heterogeneidade, vinculando-a 

à um caráter estrutural”.249 

 

2.4 A GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA E O MERCADO INTERNACIONAL 

 

Tanto quanto o conceito de Globalização, a face econômica desta permite 

uma abordagem multidimensional e profunda. São várias as disciplinas que se 

interessam pelo tema e, na mesma proporção, conforme Piffer,250 “concorrem com 

uma multiplicidade de instrumentos e prospectivas que nem sempre se integram 

 
248 UNESCO. Declaração Universal sobre a diversidade cultural. Disponível em: 
https://www.ghc.com.br/files/DIVERSIDADE_CULTURAL_UNESCO.pdf  Acesso em: 02 nov. 2022. 
Artigo 1 – A diversidade cultural, patrimônio comum da humanidade A cultura adquire formas diversas 
através do tempo e do espaço. Essa diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de 
identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de 
intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão 
necessária como a diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o patrimônio comum 
da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e futuras. 
Artigo 4 – Os direitos humanos, garantias da diversidade cultural A defesa da diversidade cultural é um 
imperativo ético, inseparável do respeito à dignidade humana. Ela implica o compromisso de respeitar 
os direitos humanos e as liberdades fundamentais, em particular os direitos das pessoas que pertencem 
a minorias e os dos povos autóctones. Ninguém pode invocar a diversidade cultural para violar os 
direitos humanos garantidos pelo direito internacional, nem para limitar seu alcance.  
249 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 6ed. 
Rio de janeiro: Editora Record, 2001. p. 143 
250 PIFFER, Carla. Transnacionalidade e imigração: a possibilidade de efetivação dos Direitos 
Humanos dos Transmigrantes diante de Decisões de Regresso na Itália e na União Europeia. Tese 
(Doutorado em Ciência Jurídica) Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2014. 345 f. p. 84. 
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facilmente”. Santos251 afirma ser a dimensão econômica da Globalização a de maior 

destaque e visibilidade, não ficando livres as demais formas de sofrer seu impacto e 

influência. 

Uma das maneiras de se referir à Globalização Econômica e que se passa 

a adotar na presente pesquisa, é aquela vinculada à liberalização do mercado mundial 

com a consequente integração das economias, ocorrida especialmente após os anos 

de 1980. 

Assim, tem-se que o comércio internacional, influenciado pelo sistema 

capitalista neoliberal, é um dos principais contribuintes da Globalização Econômica, 

nos termos que Beck252 designa por “Globalismo”, quando o difere de globalidade e 

Globalização. Enquanto a Globalidade refere-se a uma dimensão global dos 

acontecimentos locais, a Globalização versa sobre os “atores transnacionais e sua 

interferência nos Estados, produzindo conexões e espaços transnacionais e 

sociais”.253 

Sob a perspectiva histórica, Stelzer254 entende como marco da 

Globalização Econômica o momento posterior à Revolução Industrial, representado 

pela imposição ao mundo de um sistema econômico capitalista vinculado à política de 

abertura comercial e industrial. Desta forma, tem-se que a fórmula da Globalização 

Econômica constitui-se da soma entre o capitalismo e (neo)liberalismo, que fez com 

que se deixasse livre o caminho para a autorregulação do mercado.  

 
251 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104. p. 27. 
252 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do Globalismo: Respostas à Globalização. 
Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 27. 
253 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do Globalismo: Respostas à Globalização. 
Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 31-32. Além de o comércio internacional 
globalizado ser caracterizado pelo sistema capitalista e neoliberal, ele produzirá efeitos importantes 
nos Estados, pois, como será tratado nos tomos seguintes, a Organização Mundial do Comércio (OMC) 
demarca uma nova fase na Sociedade, considerada como um espaço de Governança em nível global. 
254 STELZER, Joana. Direito do Comércio Internacional. Do free trade ao fair trade. Curitiba: Juruá, 
2018. p. 23. Stelzer traça um breve histórico sobre a evolução da Globalização Econômica 
especialmente até a Segunda Guerra Mundial. há autores que entendem como seu início os primórdios 
do sistema capitalista mundial, remontando ao século XVI, ou “ao início do colonialismo ou ao 
surgimento das companhias internacionais, ou ainda, com o término do câmbio fixo ou com a queda do 
bloco do Leste Europeu. BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do Globalismo: Respostas 
à Globalização. Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 4. 
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Com o foco na política econômica neoliberal, Chesnais255 entende a 

Mundialização “como uma fase específica do processo de internacionalização do 

capital e de sua valorização à escala do conjunto das regiões do mundo onde há 

recursos ou mercados, e só a elas”. Esse entendimento teria surgido por volta dos 

anos 1980, quando nos estudos relacionados à administração de empresas se 

propalava a expansão das atividades comerciais por meio da liberalização e da 

desregulamentação, valendo-se ainda de técnicas de comunicação e controle 

conforme interesses específicos.256 

Desse modo, o capitalismo, como sistema de acumulação ininterrupta do 

capital, desde 1914, e a política de “liberalização, de privatização, de 

desregulamentação e de desmantelamento de conquistas sociais e democráticas, 

especialmente aplicadas desde o início da década de 1980”, constituem os dois 

grandes movimentos que resultaram na Mundialização.257 

Para Defarges,258 são diversos os fatores que, conjugados, levaram à 

Globalização Econômica. Entre eles, especial destaque se dá à capacidade de 

comunicação, seja por meio do desenvolvimento dos transportes e das 

telecomunicações; pelo domínio financeiro mundial; pela desregulamentação e pela 

Globalização das empresas. 

Esse conjunto de evoluções ou técnicas, utilizados em favor do mercado 

aliado ao estado da política, conduziram à internacionalização de um mundo 

capitalista que, por sua vez, constitui o ápice da Globalização Econômica, tal como 

argumenta Santos.259 Uma análise crítica desse conjunto de fatores condicionado 

pelo mercado conduz a uma Globalização perversa gerando uma Sociedade Mundial 

 
255 CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Tradução de Silvana Finzi Foá. São Paulo: 
Xamã, 1996. p. 23. 
256 CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Tradução de Silvana Finzi Foá. São Paulo: 
Xamã, 1996. p. 23. 
257 CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Tradução de Silvana Finzi Foá. São Paulo: 
Xamã, 1996. p. 34. 
258 DEFARGES, Philippe Moreau. A mundialização: o fim das fronteiras? Tradução de António 
Monteiro Neves. Lisboa: Instituto Piaget, 1993. p. 42. 
259 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização. Do pensamento único à consciência universal. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2001. p. 24. 
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em crise, em que se verifica tanto a ausência de noção de solidariedade quanto de 

bem público, além de produzir exclusão e seletividade.260 

Não sem razão observa Chesnais261 quando expõe, no mesmo sentido, que 

os “microcomputadores e as novas tecnologias foram colocados a serviço do 

neoliberalismo e reorganizaram as modalidades de internacionalização por parte dos 

grandes grupos”. A internacionalização do comércio, a Globalização das empresas a 

caminho da multinacionalização por meio de fusões e aquisições, e a Globalização do 

fluxo de capital através do sistema financeiro internacional torna compreensível o 

fenômeno da Globalização Econômica.262 

Importante perspectiva da Globalização Econômica é exposta por 

Santos263 que a caracteriza como um processo prescritivo cujos efeitos persistem até 

os dias de hoje. Essa prescrição estaria sedimentada no consenso hegemônico ou 

neoliberal, quando em Washington, na década de oitenta, foi elaborado um conjunto 

de determinações definindo o futuro da economia mundial, as políticas de 

desenvolvimento e o papel do Estado na economia.264 

A Globalização hegemônica se caracterizaria pela equiparação da 

economia interna à externa, prioridade à exportação, privatizações, Regulação 

mínima da economia, subordinação dos Estados nacionais às agências multilaterais 

tais como Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização 

Mundial do Comércio (OMC), dentre outras.265 

 

 
260 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização. Do pensamento único à consciência universal. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2001. p. 38. 
261 CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Tradução de Silvana Finzi Foá. São Paulo: 
Xamã, 1996. p. 23. 
262 AMORIM, José de Campos. O fenômeno da Globalização e os seus efeitos na Sociedade 
multicultural. E-Revista de estudos interculturas do CEI-ISCAP, Porto, n. 7, pp. 1-23, mai. 2019. p. 
6. Disponível em: https://www.iscap.pt/cei/e-rei/n7/artigos/Jose-Amorim_O-fenomeno-da-
globalizacao.pdf Acesso em: 10 nov. 2020. 
263 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104. p. 27. 
264 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104. p. 27. 
265 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104. p. 29-30. 
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Inaugurou-se, desde então, uma “nova articulação entre a política e a 

economia em que os compromissos nacionais seriam eliminados e substituídos por 

compromissos com atores globais e com atores nacionais globalizados”.266 Desta 

forma, os países dito hegemônicos e as instituições internacionais acabariam por 

controlar e comprimir a autonomia política e a Soberania dos Estados periféricos e 

semiperiféricos de forma inédita.267 

A perda de centralidade do Estado-Nação enquanto unidade de iniciativa 

econômica, social e política, ocorreu em razão da forte interação  Transnacional tanto 

por parte de agências, quanto de outros atores que passaram a controlar e conduzir 

os fluxos de capital.268 Um dos resultados dessa nova articulação é a denominada 

“de-estatização” dos regimes políticos refletida na transição do conceito de “governo” 

para o de “governação”,269 em que o Estado consente em parcerias e outras formas 

de associação governamentais, para-governamentais e não governamentais. 

Defarges270 expõe que a mundialização da economia, do ponto de vista dos 

Estados, gerou consequências inéditas. A integração, fez com que as fronteiras dos 

Estados se tornassem permeáveis, dissociando limites de Estados e realidades 

econômicas, sociais e culturais, tornando o Estado em uma Sociedade Mundial.  

A fragmentação e/ou exclusão, em virtude dos fluxos e do transpasse das 

fronteiras apagam as diferenças entre o interior e o exterior. O Estado nacional se 

deforma, algumas partes se desenvolvem mais que outras; gera exclusão daqueles 

que não se enquadram ao sistema, apagam-se os regimes de autossuficiência. O 

espaço territorial do Estado permanece, porém, suas principais funções se veem 

abaladas, a permeabilidade das fronteiras abala a segurança.271 

 
266 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104. p. 75-76. 
267 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104. p. 35. 
268 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104. p. 36. 
269 JESSUP apud SANTOS, SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: 
SANTOS, Boaventura de Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 
2011. pp. 25-104. p. 37. 
270 DEFARGES, Philippe Moreau. A mundialização: o fim das fronteiras? Tradução de António 
Monteiro Neves. Lisboa: Instituto Piaget, 1993. p. 53. 
271 DEFARGES, Philippe Moreau. A mundialização: o fim das fronteiras? Tradução de António 
Monteiro Neves. Lisboa: Instituto Piaget, 1993. p. 61 e ss. 
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A Soberania da legislação por parte do Estado é colocada em causa por 

três razões: os fluxos da mundialização criam uma concorrência entre as regras 

nacionais e internacionais, especialmente ditadas por agentes não estatais. Os fluxos 

produzem condicionantes aos Estados, fazendo com que estes passem a operar 

dependentes daqueles. Passa-se a uma vontade legislativa condicionada.  

A solidariedade é suscitada a todo o tempo porque a mundialização afeta 

todos os segmentos onde ela se faz presente. A mundialização distorce e apaga a 

solidariedade. O Estado e suas instituições sofrem uma profunda crise, fazendo com 

que as instituições sejam remodeladas e ajustadas a essa nova fase.272 Esse impacto 

da Globalização Econômica na Regulação estatal acaba por repercutir para além da 

esfera econômica, gerando uma crise no Estado em razão do encolhimento de suas 

funções, enquanto outras instituições passam a assumir a Regulação da economia e, 

consequentemente do comércio internacional. 

Bauman273 atribui esses impactos à liquidez com que o mundo e as 

relações sociais interagem, fazendo com que a separação entre o Estado e a 

economia se torne cada vez maior em decorrência da velocidade que o capital se 

move, dirige e atravessa, “distanciando-se de qualquer tipo de Estado que possa 

conter e redirecionar suas viagens”. Consequentemente, a “desregulação, 

liberalização, flexibilidade, fluidez e facilitação das transações do mercado passaram 

a ser o padrão dominante”.274 

Longe de ser um processo consensual, a Globalização Econômica produz 

consequências variadas, mas é sobre as camadas mais vulneráveis socialmente que 

seus danos ganham relevo. No próximo tópico será exposta a forma pela qual o 

referido fenômeno impacta sobre as relações de Gênero. 

 

 

 
272 DEFARGES, Philippe Moreau. A mundialização: o fim das fronteiras? Tradução de António 
Monteiro Neves. Lisboa: Instituto Piaget, 1993. p. 67-68. 
273 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999. s/p. 
274 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999. s/p. 



96 

 

2.4.1 Efeitos negativos sobre o Gênero 

A Globalização Econômica é um fenômeno ambivalente. A repercussão 

sobre seus efeitos gera certo ceticismo quanto à promessa de benefícios globais, 

especialmente para os menos favorecidos.275  

Atribui-se à Globalização Econômica a responsabilidade pela grande e 

crescente desigualdade social, além da intensidade com que a pobreza mundial atinge 

os estratos sociais mais vulneráveis. Em muitas situações os malefícios superam os 

benefícios, e é a maioria da população mundial que acaba por suportar esses efeitos.  

Um quarto da população mundial vive na pobreza absoluta, com 

rendimento inferior a um dólar por dia.276 O desemprego, a perda de qualidade de 

vida, a baixa nos salários, o desabrigo e a fome são onipresentes e estão 

relacionadas, conforme Boaventura de Sousa Santos, à tirania do dinheiro e da 

informação, características de uma Sociedade global que alterou de forma 

emblemática as relações sociais.277 

Já Santos278 destaca que o aumento na taxa de mortalidade infantil não 

condiz com os avanços na área médica, em que mais de 14 milhões de pessoas 

morrem todos os dias antes do quinto ano de vida. Dois bilhões de pessoas vivem 

sem água potável e os números de refugiados e deslocados aumentam 

significativamente.279 Segundo dados do Relatório de Desenvolvimento Humano da 

Organização das Nações Unidas de 2020, o número de pessoas afetadas pela fome, 

incluindo as subnutridas, aumentou em 60 milhões entre os anos de 2014 e 2019. 

 
275 STIGLITZ, Joseph E. A Globalização e seus malefícios. A promessa não-cumprida de benefícios 
globais. Tradução de Bazán Tecnologia e Linguística. 3. ed. São Paulo: Editora Futura, 2002. p. 10. 
276 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104. p. 33-34. 
277 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104. p. 37. 
278 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização. Do pensamento único à consciência universal. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2001. p. 59. 
279 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização. Do pensamento único à consciência universal. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2001. p. 59. 
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Espera-se que para o ano de 2020,280 somado aos efeitos gerados pela 

pandemia de Covid-19, o número poderá chegar a 829 milhões de pessoas, e em 

2030, muito provável que ultrapasse 900 milhões de pessoas famintas.281 Tais dados 

sugerem alguns fatores como ponto de descaminho, como a estagnação ou a 

deterioração das condições econômicas, posições vulneráveis nas cadeias globais de 

valor e as desigualdades acentuadas ao nível da distribuição do rendimento, dos 

ativos e dos recursos.282 

São implicações que exacerbam a exclusão e a discriminação de minorias. 

A pobreza não está relacionada apenas à falta de disponibilidade de bens materiais e 

de satisfação de necessidades básicas, vai além. Trata-se de uma “privação de 

liberdade e de autonomia, uma vulnerabilidade acrescida, um déficit de vez e de voz, 

uma cidadania mutilada, uma negação de direitos humanos fundamentais e 

universalmente reconhecidos”.283 

Consequentemente, as Mulheres são as mais atingidas por esses 

resultados já que constituem mais da metade da população mundial e vivem por mais 

tempo em relação ao homem, como refere Manuela Silva:284 

Via de regra, as Mulheres são as maiores vítimas da pobreza 
extrema e relativa. São as Mulheres que mais sofrem com a falta 
de emprego remunerado, com as dificuldades de acesso aos 
cuidados primários de saúde e ao ensino, com a falta de 
saneamento e escassez de comodidades domésticas. São as 
Mulheres pobres que mais sujeitas estão às práticas atentatórias 
de direitos humanos fundamentais, com vidas mais precárias e 
de maior risco relativamente à prostituição e ao tráfico humano. 
 

 

 
280 Os dados de 2020 ainda não foram contabilizados. O relatório em questão tem por parâmetro os 
anos de 2014 a 2019. 
281 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatórios de Desenvolvimento Humano 2020. A 
próxima fronteira. O desenvolvimento humano e o Antropoceno. Disponível em: hdr2020_pt.pdf 
(undp.org) Acesso em: 06 abr. 2022. p. 56. 
282 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatórios de Desenvolvimento Humano 2020. A 
próxima fronteira. O desenvolvimento humano e o Antropoceno. Disponível em: hdr2020_pt.pdf 
(undp.org) Acesso em: 06 abr. 2022. p. 56. 
283 SILVA, Manuela. Globalização, pobreza e Gênero. Disponível em: 
https://books.openedition.org/cidehus/4073?lang=en#text Acesso em: 06 abr. 2022. p. 7. 
284 SILVA, Manuela. Globalização, pobreza e Gênero. Disponível em: 
https://books.openedition.org/cidehus/4073?lang=en#text Acesso em: 06 abr. 2022. 
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São grupos desproporcionalmente afetados por políticas econômicas que 

buscam menores custos de produção. A título exemplificativo pode-se citar os casos 

de indústrias, hidrelétricas e fábricas de produtos químicos ou depósitos de resíduos 

que se alojam em comunidades de baixo rendimento em decorrência de incentivos 

financeiros. São essas comunidades vulneráveis que sofrem em razão da 

necessidade de ganhos de rendimentos em detrimento de seu bem-estar.285 

Em nome da maximização da eficiência econômica e do crescimento, as 

empresas transnacionais os países ocidentais transferem suas fábricas para os 

países em desenvolvimento em busca de mão de obra barata e baixos custos de 

produção. O novo proletariado industrial internacional são as mulheres casadas e sem 

educação, que trabalham em zonas de processamento de exportação porque foram 

expulsas de suas terras em razão da expansão das empresas transnacionais que se 

especializam na exportação de produtos agrícolas dos países em desenvolvimento.286  

A baixa qualificação e remuneração somada à divisão sexual do trabalho 

marcam os empregos oferecidos pelas empresas transnacionais, o que acarreta, por 

sua vez, uma dupla jornada de trabalho produtivo e reprodutivo. As empresas 

petroleiras que atuam nos países em desenvolvimento além de produzirem a 

degradação do meio ambiente, obstaculiza o acesso das mulheres a água e à terra.287 

Na mesma direção traçada pelo Relatório de Desenvolvimento Humano da 

ONU, com olhos para uma análise de Gênero sobre a Globalização Econômica, 

Julieta Paredes Carvajal288 entende que o Sul é o maior provedor das necessidades 

mundiais já que é mais aberto à exploração econômica e à instalação das grandes 

 
285 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatórios de Desenvolvimento Humano 2020. A 
próxima fronteira. O desenvolvimento humano e o Antropoceno. Disponível em: hdr2020_pt.pdf 
(undp.org) Acesso em: 06 abr. 2022. p. 67. 
286 BUTALE, Cheludo. Gênero y globalización. Una mirada desde el sur global. Revista Nueva 
Sociedad. n. 271. sep/oct. 2017. Disponível em:  https://nuso.org/articulo/genero-y-
globalizacion/#:~:text=La%20globalizaci%C3%B3n%20cultural%20ha%20estado,lugar%20en%20un
%20mundo%20mercantil Acesso em: 04 nov. 2022.  
287 287BUTALE, Cheludo. Gênero y globalización. Una mirada desde el sur global. Revista Nueva 
Sociedad. n. 271. sep/oct. 2017. Disponível em:  https://nuso.org/articulo/genero-y-
globalizacion/#:~:text=La%20globalizaci%C3%B3n%20cultural%20ha%20estado,lugar%20en%20un
%20mundo%20mercantil Acesso em: 04 nov. 2022 
288 CARVAJAL, Julieta Paredes. Hilando fino. Desde el feminismo comunitário. 1 ed. La Paz: Melanie 
Cervantes, 2010. p. 55. 
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corporações transnacionais. Assim sendo, concentra um maior nível de desigualdades 

sociais. 

O interesse pelo capital fez com que o Estado desse as costas para os 

deveres para com seus nacionais, como a seguridade social, saúde e, educação. Essa 

ausência do Estado quanto às questões sociais fez com que as Mulheres passassem 

a se encarregar pela cobertura dessas necessidades, contribuindo para o fenômeno 

da feminização da pobreza e a discrepância no âmbito do trabalho.289  

Butale290 explica que as políticas de ajuste estrutural oferecida aos países 

em desenvolvimento tiveram que reprogramar o pagamento da dívida com o Banco 

Mundial ou o FMI por meio da redução do gasto público em saúde e outros serviços 

sociais. Como consequência, as mulheres tiveram que aumentar a sua carga de 

trabalho de cuidado de setores vulneráveis, dificultando ou reduzindo as 

possibilidades de as mulheres ocuparem empregos formais. 

Na Bolívia, o interesse na importação e exportação fez com que as 

discriminações e diferenças entre as regiões do país se acentuassem já que o único 

interesse se voltava para as cidades que davam acesso ao oceano Pacífico e 

Atlântico, à medida da comercialização Transnacional.291 

Reynaldo292 expõe que a força dos mercados passou a dominar e a 

determinar as políticas dos Estados, gerando o aumento significativo das 

desigualdades, da pobreza e das necessidades humanas. A autora cita o Programa 

de Ajuste Estrutural (PAEs) aplicado aos países em desenvolvimento, especialmente 

na África, América Latina e Ásia, que produziu efeitos sensíveis sobre as Mulheres: 

 
289 CARVAJAL, Julieta Paredes. Hilando fino. Desde el feminismo comunitário. 1 ed. La Paz: Melanie 
Cervantes, 2010. p. 55. 
290 BUTALE, Cheludo. Gênero y globalización. Una mirada desde el sur global. Revista Nueva 
Sociedad. n. 271. sep/oct. 2017. Disponível em:  https://nuso.org/articulo/genero-y-
globalizacion/#:~:text=La%20globalizaci%C3%B3n%20cultural%20ha%20estado,lugar%20en%20un
%20mundo%20mercantil Acesso em: 04 nov. 2022 
291 CARVAJAL, Julieta Paredes. Hilando fino. Desde el feminismo comunitário. 1 ed. La Paz: Melanie 
Cervantes, 2010. p. 51. 
292 REYNALDO, Renata Guimarães. Marcha Mundial das Mulheres: um enfoque pós/decolonial sobre 
interseções e solidariedade no feminismo Transnacional. Tese – Programa de Pós-graduação 
Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Orientadora: Prof.ª 
Dra. Luzinete Simões Minella. Coorientadora: Prof.ª Dra. Teresa Kleba Lisboa. Florianópolis, 2010. p. 
109. 
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De modo geral o que se observou com o PAES foi uma 
valorização e superposição do econômico sobre o social, e a 
partir daí, a atribuição às Mulheres da responsabilidade por 
suprir as necessidades sociais que o Estado não mais provê. 
Esta sobrecarga imposta ao mundo feminino inexoravelmente 
influencia em seu papel e participação no mercado de trabalho 
formal.293 
 

Neste aspecto, afirma-se que o encolhimento do Estado às necessidades 

sociais, fez com que se deixasse à mostra a pobreza e a fragilidade da própria 

Soberania. Segundo Milton Santos, a violência da informação aprofunda os processos 

de criação de desigualdade, tornando os pobres cada vez mais pobres. A 

competitividade e a ideologia do valor são responsáveis pelo abandono da noção e 

do fato da solidariedade, o que gera desemprego, abandono da educação, da 

saúde.294  

Para Santos295 a ideologia do consenso neoliberal de crescimento e 

estabilidade econômicos devem ser alcançados com a redução dos custos salariais, 

liberalizando o mercado de trabalho, reduzindo direitos liberais, proibindo a indexação 

dos salários aos ganhos de produtividade e os ajustamentos em relação ao custo de 

vida e eliminando o prazo da legislação sobre o salário-mínimo. 

O efeito dessa política mercadológica gera a marginalização dos países 

que não participam da expansão do comércio mundial, ou que não são capazes de 

atrair investimentos privados.296 A concentração do poder sobre o capital nos centros 

mais influentes do mundo, como o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e a 

Organização Mundial do Comércio (OMC), influenciou, de maneira significativa, a 

política econômica e comercial das nações, gerando um forte desequilíbrio e aumento 

das desigualdades sociais entre os países. As desigualdades sentidas nos países 

 
293 REYNALDO, Renata Guimarães. Marcha Mundial das Mulheres: um enfoque pós/decolonial sobre 
interseções e solidariedade no feminismo Transnacional. Tese. Programa de Pós-graduação 
Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Orientadora: Profª 
Dra. Luzinete Simões Minella. Coorientadora: Prof.ª Dra. Teresa Kleba Lisboa. Florianópolis, 2019. p. 
110. 
294 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização. Do pensamento único à consciência universal. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2001. p. 48. 
295 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da Globalização. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. A Globalização e as ciências sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. pp. 25-104. p. 34. 
296 AMORIM, José de Campos. O fenômeno da Globalização e os seus efeitos na Sociedade 
multicultural. E-Revista de estudos interculturas do CEI-ISCAP, Porto, n. 7, pp. 1-23, mai. 2019. p. 
7. Disponível em: https://www.iscap.pt/cei/e-rei/n7/artigos/Jose-Amorim_O-fenomeno-da-
globalizacao.pdf Acesso em: 10 nov. 2020. 
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subdesenvolvidos demonstram que os benefícios dessa Globalização não se 

estendem a todos. São desigualdades lançadas em escala mundial uma vez que o 

capital definiu uma nova forma de vida e trabalho dificultando as “possibilidades de 

emancipação de indivíduos, grupos, Etnias, minorias, classes, Sociedades, 

continentes”.297 

A fixação de regras econômicas internacionais por parte das instituições e 

organizações comerciais pode reduzir essas desigualdades, como também promover 

um desenvolvimento dentro de certas regras no interesse da coletividade. Pois, como 

adverte Ianni,298 não sendo a Globalização um processo homogeneizado, as forças 

sociais podem convergir e aliar-se, acomodando interesses de grupos, classes sociais 

e coletividades. 

Em uma Sociedade globalizada, os interesses tornam-se 

desterritorializados, deixando de pertencer exclusivamente a um determinado local. A 

interdependência é uma das características desse novo formato social, que ultrapassa 

os interesses econômicos, alcançando uma dimensão planetária e irreversível. A 

interdependência na Sociedade global é ao mesmo tempo integrativa e excludente. 

Essa interdependência da Sociedade de massa é multiplicada em escala internacional 

pela emergência dos chamados problemas globais da humanidade, que demanda 

uma solução planetária. 

Essas demandas exigem respostas e soluções na mesma proporção, por 

meio da atuação das “estruturas de poder vigentes em escala global”.299 A 

Globalização transformou o mundo em um “caleidoscópio de nações”300 onde as 

desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais se reproduzem a todo 

instante. É nesse sentido que surge a necessidade de pensar formas de resolução de 

problemas advindos desse novo paradigma, já que os Estados restaram incapacitados 

para responder aos distintos e complexos problemas de uma Sociedade estratificada 

e heterogênea.301  

 
297 IANNI, Octavio. A Sociedade global. 13 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p. 49-50. 
298 IANNI, Octavio. A Sociedade global. 13 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p. 129. 
299 IANNI, Octavio. A Sociedade global. 13 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p. 139. 
300 IANNI, Octavio. A Sociedade global. 13 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p. 127.  
301 FERRER, Aldo. La Globalización, la crisis financiera y América Latina. Revista electrónica de 
estúdios latinoamericanos. (Recurso eletrônico) Buenos Aires. v. 3, n. 12, pp. 41-46. jul-sep, 2005. 
Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/4964/496451227003.pdf Acesso em: 05 jan. 2020. p. 42. 
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2.5 TRANSNACIONALIDADE E GLOBALIZAÇÃO 

 

Diante da intensificação e da aproximação dos fenômenos sociais em 

virtude dos efeitos dos acontecimentos promovidos pela Globalização, a 

Transnacionalidade emerge como uma categoria central daquela. 

Quer dizer que a Transnacionalidade não se confunde com Globalização, 

mas que surge diante de seu contexto, bem como não se confunde com 

internacionalidade, eis que essa já não corresponde às características da atual 

sociedade. A internacionalidade remete às relações entre determinados países sem 

que tais relações possam repercutir de forma global em que a Soberania se mantém 

de forma íntegra.302 

No atual contexto mundial os Estados soberanos passaram a não ser os 

únicos detentores de poder de regular situações que extrapolam seus limites 

territoriais, como o meio ambiente, por exemplo. As situações que marcam a 

sociedade em que estamos inseridos não respeita mais os limites geográficos e 

estatais. Como consequência, novos centros de poder emergem, cedendo espaço à 

Transnacionalidade.  

Foi Philip Jessup quem inaugurou os estudos sobre o Direito Transnacional 

na sua obra intitulada “Transnational Law”, em 1965. Na obra, o autor aborda as 

formas de organizar os problemas existentes em uma comunidade mundial inter-

relacionada e complexa, e que seria necessária uma abordagem para além de um 

direito internacional uma vez que este já não estaria mais apto a responder as 

demandas daquela sociedade.303 

  

 
302 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (Orgs). Direito e Transnacionalidade (Org). Curitiba: Juruá, 2018. p. 17. 
303 JESSUP, Philip C. Transnational law. TIETJE, Christian; BROUDER, Alan; NOWROT, Karsten. 
Philip C. Jessup´s Transnational Law Revisited. On the occasion of the 50 anniversary of its 
publication. pp. 45-55. Fev. 2006. p. 45 Disponível em:  https://opendata.uni-
halle.de/bitstream/1981185920/76438/1/BeitraegeTWR_50.pdf Acesso em: 10 out. 2021. 
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É nesse sentido que para Jessup, o internacional sugere a preocupação 

com as relações de uma nação com outras nações, e que referida terminologia se 

tornou inadequada para descrever os problemas de uma sociedade mundial.304 O 

Direito transnacional seria, para referido autor, o termo mais adequado para regular 

as ações ou eventos que transcendem as fronteiras nacionais. 

No sentido terminológico a palavra Transnacionalidade é formada pelo 

prefixo trans, de origem latina que significa além de, através, para trás, em troca de 

ou ao revés.305 É o que expõe Stelzer:306 

[...] a expressão latina trans significaria algo que vai “além de” 
ou “para além de”, a fim de evidenciar a superação de um lócus 
determinado, que indicaria que são perpassadas diversas 
categorias unitárias, num constante fenômeno de desconstrução 
e construção de significados. Diversamente da expressão inter, 
a qual sugere a ideia de uma relação de diferença ou 
apropriação de significados relacionados, o prefixo trans denota 
a emergência de um novo significado construído reflexivamente 
a partir da transferência e transformação dos espaços nacionais, 
inclusive de modo que não seja pensado internacionalmente, e 
sim no surgimento de algo novo, de um espaço transpassante, 
que já não se encaixa nas velhas categorias modernas. 
 

É transnacional tudo aquilo que percorre, que atravessa os Estados para 

além da conotação soberana deste.307 Cruz e Bodnar afirmam que a o prefixo trans 

indica também a capacidade não apenas da justaposição de instituições ou da 

superação/transposição de espaços territoriais, mas “a possibilidade da emergência 

de novas instituições multidimensionais, objetivando a produção de respostas mais 

satisfatórias aos fenômenos globais contemporâneos [...]”.308 

  

 
304 JESSUP, Philip C. Transnational law. TIETJE, Christian; BROUDER, Alan; NOWROT, Karsten. 
Philip C. Jessup´s Transnational Law Revisited. On the occasion of the 50 anniversary of its 
publication. pp. 45-55. Fev. 2006. p. 45 Disponível em:  https://opendata.uni-
halle.de/bitstream/1981185920/76438/1/BeitraegeTWR_50.pdf Acesso em: 10 out. 2021. 
305 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (Orgs). Direito e Transnacionalidade (Org). Curitiba: Juruá, 2018. p. 25. 
306 CRUZ, P.; BODNAR, Z. A transnacionalidade e a emergência do Estado e do direito transnacionais. 
In: CRUZ, P.M.; STELZER, J. (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. p. 58. 
307 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (Orgs). Direito e Transnacionalidade (Org). Curitiba: Juruá, 2018. p. 25. 
308 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. O clima como necessidade de Governança Transnacional: 
reflexões pós-Copenhague 2009. Revista Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e 
Políticas Públicas. Macapá, n. 2, 2010, pp. 139-153. p. 144. 
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O Transnacional se caracteriza pelo transpasse estatal diferindo da ideia 

de global, que “remete a ideia de conjunto, de globo, do mundo sintetizado como 

único. A Transnacionalidade refere-se, nesse sentido, à permeabilidade do Estado, 

mas tem na figura estatal a referência do ente em declínio.309 Assim, emerge o que se 

denomina de espaço Transnacional como espaços locais destinados à discussão dos 

temas que assumem cada vez mais importância por se tratar “de direitos 

fundamentais, difusos e transfronteiriços como é o caso dos direitos humanos, do 

direito à paz e ao meio ambiente saudável, ou seja, aqueles direitos que se referem à 

sobrevivência do ser humano no planeta”.310 

Na Transnacionalidade torna-se difícil relacionar os fenômenos a um local 

territorial específico. Em razão da desterritorialização, fator diretamente relacionado à 

transnacionalidade, os estados, territorialmente delimitados, passaram a constituírem 

um e todos ao mesmo tempo, ou seja, “não é nem um nem outro e é um e outro”.311 

Daí que os acontecimentos ocorridos hodiernamente são transnacionais 

porque repercutem para além das bordas permeáveis dos Estados312 e, por isso, 

chamam todos os envolvidos em assumir o compromisso de discutir sobre tais 

reflexos. Todos são afetados pela transnacionalidade daí a responsabilidade em 

discutir e debater sobre as ações que devem ser tomadas na mesma escala. 

É nesse sentido, que Piffer313 destaca as cinco principais características ou 

ponto de convergências que constituem as características das relações transnacionais 

que integram a Transnacionalidade. 

 

 
309 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. O clima como necessidade de Governança Transnacional: 
reflexões pós-Copenhague 2009. Revista Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e 
Políticas Públicas. Macapá, n. 2, 2010, pp. 139-153. p. 144. 
310 GARCIA, Marcos Leite. Direitos fundamentais e Transnacionalidade: um estudo preliminar. In: 
CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (Orgs). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2018. 
pp. 173-200. p. 173. 
311 CRUZ, Paulo Márcio.; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do Estado e do 
direito transnacionais. In: CRUZ, P. M.; STELZER, J. (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. p. 58. 
312 CRUZ, Paulo Márcio.; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do Estado e do 
direito transnacionais. In: CRUZ, P. M.; STELZER, J. (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. p. 58. 
313 PIFFER, Carla. Transnacionalidade e imigração: a possibilidade de efetivação dos Direitos 
Humanos dos Transmigrantes diante de Decisões de Regresso na Itália e na União Europeia. Tese 
(Doutorado em Ciência Jurídica) Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2014. 345 f. p. 125-126. 
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Referida autora314 caracteriza a Transnacionalidade como relações 

horizontalizadas, entre todos com todos, em que não há mais uma divisão física de 

território, em um processo dialético que não se sabe mais identificar o seu nascedouro 

nem seu fim; trata-se de uma inter-relação que permite o intercâmbio de culturas e 

instituições numa perspectiva de não exclusividade, que passam a ser compartilhadas 

de modo geral; que, em razão da desterritorialização surgem novas relações de poder 

e competitividade, o que gera conflitos e jogos de interesse sem uma origem que se 

possa definir; o enfraquecimento dos sistemas de controle e proteção social produzem 

novas fontes de regras que emergem de estruturas difusas, como as corporações 

transnacionais provocando concorrência e mutações entre essas diversas fontes de 

legalidade em que o Estado nacional se torna mero espectador. 

Desta forma, a Transnacionalidade coloca em xeque os modos de ser, 

pensar e agir em uma sociedade que já não é mais aquela concebida de forma 

tradicional, com espaço geográfico, culturas, políticas e economias delimitadas. 

Necessária a abertura de um novo cenário para que as estruturas econômicas, 

políticas, culturais e sociais possam, de fato, corresponder ao atual estágio de 

desenvolvimento mundial.   

 

 

  

 
314 PIFFER, Carla. Transnacionalidade e imigração: a possibilidade de efetivação dos Direitos 
Humanos dos Transmigrantes diante de Decisões de Regresso na Itália e na União Europeia. Tese 
(Doutorado em Ciência Jurídica) Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2014. 345 f. p. 125-126. 
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CAPÍTULO 3 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO: OS EFEITOS 

TRANSNACIONAIS DAS POLÍTICAS COMERCIAIS 

INTERNACIONAIS SOBRE O GÊNERO 

 

O mercado internacional constitui um dos principais vetores da 

Globalização Econômica. Inclusive, é em decorrência da intensidade dos fenômenos 

transnacionais – produzidos pelo fenômeno da Globalização - que novas políticas 

comerciais internacionais foram criadas.  

Conforme Thorstensen,315 verifica-se uma forte tendência relacionada a 

uma multiplicação de barreiras não tarifárias ao comércio as quais são pautadas em 

regulações e têm por objetivo proteger questões diversas como a saúde, bem-estar, 

meio ambiente, dentre outras. Daí o surgimento de novas agendas e estratégias à 

abertura comercial entre os países. 

A virada para o século XXI proporcionou uma mudança significativa no 

comércio internacional com a adoção de uma agenda positiva em contraposição a 

uma negativa, com regras voltadas para a Regulação do “como fazer” no lugar do “não 

fazer”.316 Diferente das características do século passado, no presente, o comércio 

apresenta preocupações muito mais complexas e de difícil negociação. Verifica-se 

atualmente uma fusão de questões jurídicas, políticas e econômicas além da inclusão 

de novos atores regulatórios. 

Avaliada a forma pela qual o Gênero passou a integrar as políticas 

internacionais, conforme determinação da Organização das Nações Unidas, 

pretende-se, neste terceiro capítulo, apresentar a Organização Mundial do Comércio 

(OMC) como agente regulador das políticas comerciais internacionais e sua relação 

com a temática de Gênero. 

 
315 THORSTENSEN, Vera H.; KOTZIAS, Fernanda. Barreiras regulatórias: um novo desafio para a 
Governança da OMC. FGV repositório Digital, São Paulo, SP, v. 38, pp. 1-15. 2015. p. 2. Disponível 
em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/16369 Acesso em: 10 jan. 2021. 
316 THORSTENSEN, Vera H.; KOTZIAS, Fernanda. Barreiras regulatórias: um novo desafio para a 
Governança da OMC. FGV repositório Digital, São Paulo, SP, v. 38, 2015, pp. 1-15. 2015. p. 3. 
Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/16369 Acesso em: 10 jan. 2021. 
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Na sequência, analisa-se a Organização Mundial do Comércio (OMC), com 

especial enfoque à Conferência Ministerial de Buenos Aires, que representou o marco 

da inserção do Gender Mainstreaming no interior da referida organização. 

Em seguida, serão expostas as maneiras pelas quais as políticas 

comerciais internacionais repercutem sobre o Gênero de forma Transnacional, e ao 

final apresenta-se o estado da arte no que toca à inclusão do Gender Mainstreaming 

na Organização Mundial do Comércio (OMC). 

 

3.1 DO GATT À ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO 

 

Conforme explorado no tópico anterior, a expansão do capitalismo por meio 

do comércio internacional carecia de um sistema internacional que o regulasse, e 

assim evitar novas crises econômicas como as ocorridas no transcorrer do século XX. 

A abertura comercial foi uma das principais fórmulas para a reconstrução do mundo 

pós-guerra, sendo indispensável a criação de regras para disciplinar o trânsito de bens 

e serviços, por meio de um novo sistema econômico.317 

Após a queda do bloco soviético, o sistema capitalista avançou da mesma 

forma que a busca pelo lucro, matérias-primas e novos mercados, fazendo com que 

os Estados passassem a assumir uma “nova” estratégia econômica, o neoliberalismo. 

Cumpre destacar que antes do término da Segunda Guerra, as regras de uma nova 

economia já vinham sendo deliberadas, e foi assim que os Estados Unidos e Grã-

Bretanha anunciaram a Carta do Atlântico, em 1941. A referida Carta garantia aos 

Estados a liberdade e a igualdade de condições ao comércio e de acesso às matérias-

primas do mundo necessárias à sua prosperidade econômica.318 

Concomitante à delimitação de uma nova economia, a ideia sobre a 

formação de uma organização internacional do comércio que pudesse auxiliar na 

retomada do crescimento passava a ganhar corpo.319 Foi esse o caminho trilhado até 

 
317 STELZER, Joana. Direito do Comércio Internacional. Do free trade ao fair trade. Curitiba: Juruá, 
2018. p. 43. 
318 STELZER, Joana. Direito do Comércio Internacional. Do free trade ao fair trade. Curitiba: Juruá, 
2018. p. 45. 
319 STELZER, Joana. Direito do Comércio Internacional. Do free trade ao fair trade. Curitiba: Juruá, 
2018. p. 45. 
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se chegar à criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1995. Seu 

principal objetivo era reger as relações comerciais internacionais, proporcionando 

crescimento econômico mundial e promovendo a paz. 

O impacto da Segunda Guerra Mundial teve características inéditas. O 

temor de possíveis novas crises fez com que se buscasse uma reestruturação do 

comércio internacional. Assim, 44 países aprovaram, no ano de 1944, o acordo de 

Bretton Woods, que (i) aceitava o dólar como moeda internacional; (ii) viabilizava livre 

conversibilidade das moedas nacionais; e (iii) a criação do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD). 

O entendimento de que a paz poderia ser promovida por meio do 

desenvolvimento econômico e político levou ao surgimento do FMI, com foco em 

aspectos monetários; e o BIRD, como fomento de reconstrução do pós-guerra e ao 

desenvolvimento. Em 1945, o então presidente dos Estados Unidos, Franklin D. 

Roosevelt, acenou pela necessidade da complementação do sistema institucional, 

com a criação de uma organização cuja finalidade seria a redução dos obstáculos aos 

intercâmbios internacionais de mercadorias.320 

A primeira tentativa da criação de mecanismos de Regulação do mercado 

internacional se deu com o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o GATT, no ano 

de 1947, com a adesão de 23 Estados.321 O GATT perdurou até o ano de 1995 quando 

da criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), por meio do Acordo de 

Marraqueche. Stelzer322 adverte que o ano de 1947 foi decisivo não somente para o 

comércio internacional, mas também para o próprio fenômeno da Globalização em 

que o sistema multilateral de bases liberais objetivava o reestabelecimento da ordem 

econômica mundial por meio da diminuição ou até mesmo da eliminação de barreiras 

comerciais.  

 
320STELZER, Joana. Direito do Comércio Internacional. Do free trade ao fair trade. Curitiba: Juruá, 
2018. p. 45. 
321 Após o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, houve a tentativa (frustrada) da criação de um 
documento com regras prévias sobre a intervenção do Estado na regulação dos mercados. Conhecida 
como Carta de Havana (1948), não obteve êxito, em razão de os Estados Unidos não aceitaram as 
regras lá previstas.  
322 STELZER, Joana. Direito do Comércio Internacional. Do free trade ao fair trade. Curitiba: Juruá, 
2018. p. 47. 
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Nesse sentido, o comércio mundial foi concebido como instrumento para o 

desenvolvimento das nações fomentando o crescimento e a distribuição de 

riquezas.323 Os anos de 1950 foram marcados pelo boom comercial, com o aumento 

vertiginoso das exportações e da competitividade entre os países em razão da 

redução dos custos de produção, o que tornou as empresas fragmentadas e 

aglutinadas em lugares estratégicos. 

No ano de 1964, em defesa dos países em desenvolvimento, surgiu a 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (United Nations 

Conference on Trade and Development – UNCTAD), estabelecendo um sistema geral 

de preferências garantindo tratamento preferencial aos produtos manufaturados 

procedentes daqueles países sem reciprocidade de concessões.324 O sistema 

multilateral comercial estava formado, mas era necessário evoluir, especialmente nos 

setores considerados mais excluídos. 

A Organização Mundial do Comércio (OMC), criada no ano de 1995, por 

meio do Tratado de Marraqueche, seguiu os mesmos postulados principiológicos do 

GATT. O referido tratado contém todas as disposições quanto à institucionalização da 

Organização Mundial do Comércio (OMC) como instrumento à efetivação da elevação 

do padrão de vida, do fomento ao emprego com aumento de renda real e efetiva por 

meio da ampliação da produção e do comércio de bens e serviços. 

Com foco no desenvolvimento sustentável325 e na melhor utilização dos 

recursos mundiais a atuação da Organização Mundial do Comércio (OMC) vai ao 

encontro da proteção ao meio ambiente de forma consciente, em todos os níveis de 

desenvolvimento econômico.326 

 

 
323 STELZER, Joana. Direito do Comércio Internacional. Do free trade ao fair trade. Curitiba: Juruá, 
2018. p. 47. 
324 STELZER, Joana. Direito do Comércio Internacional. Do free trade ao fair trade. Curitiba: Juruá, 
2018. p. 58. 
325 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Overview. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm Acesso em: 10 dez. 2020. 
326 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Acordo de Marrakesh que institui a Organização 
Mundial do Comércio. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm 
Acesso em: 10 dez. 2020.  
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Essa organização tem por finalidade concentrar esforços nas formas de 

implementação, atualização e aplicação de procedimentos, regras e diretrizes 

voltados ao bom desempenho do comércio. Visa contribuir de forma significativa para 

o aumento das trocas internacionais, com a negociação e liberalização do comércio 

por meio de acordos, arbitrando eventuais disputas além de administrar as políticas 

comerciais baseadas nos princípios da transparência e previsibilidade.327 

São objetivos específicos da Organização Mundial do Comércio (OMC): (i) 

não discriminação, este por sua vez dividido em dois aspectos: a não discriminação 

na fronteira e a não discriminação atrás da fronteira. O primeiro consiste em não tratar 

de forma desigual os países e, o segundo, garante o tratamento nacional aos produtos 

importados; (ii) transparência: as políticas reais devem ser transparentes, ou seja, 

públicas; (iii) reciprocidade: as nações que removem barreiras às importações podem 

esperar outras nações para retribuir o mesmo benefício; (iv) flexibilidade: é possível a 

imposição de barreiras desde que de forma excepcional e disciplinadas pela OMC; e 

(v) tomada de decisão por consenso: a maioria das decisões são decididas por 

consenso dos membros.328 

Quanto às suas principais atividades estão as de: 

(i) negociar a redução ou eliminação de obstáculos ao comércio 

(tarifas de importação, outras barreiras ao comércio) e chegar a 

acordo sobre as regras que regem a conduta do comércio 

internacional (por exemplo, antidumping, subsídios, padrões de 

produtos, etc.); (ii) administrar e monitorar a aplicação das regras 

acordadas para o comércio de bens, comércio de serviços e 

direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, 

monitorando e revisando as políticas comerciais de nossos 

membros, bem como garantindo a transparência dos acordos 

comerciais regionais e bilaterais; (iii) resolver disputas entre 

nossos membros em relação à interpretação e aplicação dos 

acordos; (iv) capacitação de funcionários governamentais de 

países em desenvolvimento em questões de comércio 

internacional, auxiliando no processo de adesão de cerca de 30 

 
327 SCHIMANSKI, Silvana. O acordo de facilitação de comércio da OMC: compromissos do Brasil. 
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v. 7. n. 11, pp. 104718-104743, nov. 2021. p. 104719.  
Disponível em: https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/39477/pdf Acesso em: 
20 jan. 2022. 
328 BALDWIN, Richard. The World Trade Organization and the future of multilateralism. Journal of 
economic perspectives, Pittsburg, v. 30, n. 1, pp. 95-116, nov. 2016. p. 98. Disponível em: 
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.30.1.95 Acesso em: 10 dez. 2020. 
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países que ainda não são membros da organização; (v) conduzir 

pesquisas econômicas, coletar e divulgar dados comerciais em 

apoio às outras atividades principais da OMC; e (vi) explicar e 

educar o público sobre a OMC, sua missão e suas atividades.329 

 

A fim de dar cumprimento aos seus objetivos, a da Organização Mundial 

do Comércio (OMC) coopera com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e suas agências afiliadas na 

busca de uma maior coerência na formulação de políticas econômicas globais.330 

Desta forma, é possível afirmar que referida organização atua de forma 

conjunta com as demais instituições internacionais, inclusive com a Organização das 

Nações Unidas, elaborando políticas nacionais e internacionais que efetivamente 

 
329 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Overview. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm Acesso em: 10 dez. 2020. 
330 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO).  Acordo de Marrakesh que institui a Organização 
Mundial do Comércio. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm 
Acesso em: 10 dez. 2020.  No original: Article II Scope of the WTO. 1. The WTO shall provide the 
common institutional framework for the conduct of trade relations among its Members in matters related 
to the agreements and associated legal instruments included in the Annexes to this Agreement. 2. The 
agreements and associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as 
“Multilateral Trade Agreements”) are integral parts of this Agreement, binding on all Members. 3. The 
agreements and associated legal instruments included in Annex 4 (hereinafter referred to as “Plurilateral 
Trade Agreements”) are also part of this Agreement for those Members that have accepted them, and 
are binding on those Members. The Plurilateral Trade Agreements do not create either obligations or 
rights for Members that have not accepted them. 4. The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 
as specified in Annex 1A (hereinafter referred to as “GATT 1994”) is legally distinct from the General 
Agreement on Tariffs and Trade, dated 30 October 1947, annexed to the Final Act Adopted at the 
Conclusion of the Second Session of the Preparatory Committee of the United Nations Conference on 
Trade and Employment, as subsequently rectified, amended or modified (hereinafter referred to as 
“GATT 1947”). Article III. Functions of the WTO. 1.The WTO shall facilitate the implementation, 
administration and operation, and further the objectives, of this Agreement and of the Multilateral Trade 
Agreements, and shall also provide the framework for the implementation, administration and operation 
of the Plurilateral Trade Agreements. 2.The WTO shall provide the forum for negotiations among its 
Members concerning their multilateral trade relations in matters dealt with under the agreements in the 
Annexes to this Agreement. The WTO may also provide a forum for further negotiations among its 
Members concerning their multilateral trade relations, and a framework for the implementation of the 
results of such negotiations, as may be decided by the Ministerial Conference. 3. The WTO shall 
administer the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 
(hereinafter referred to as the “Dispute Settlement Understanding” or “DSU”) in Annex 2 to this 
Agreement. 4. The WTO shall administer the Trade Policy Review Mechanism (hereinafter referred to 
as the “TPRM”) provided for in Annex 3 to this Agreement. 5. With a view to achieving greater coherence 
in global economic policy-making, the WTO shall cooperate, as appropriate, with the International 
Monetary Fund and with the International Bank for Reconstruction and Development and its affiliated 
agencies. 
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contribuam para o crescimento econômico e o desenvolvimento de acordo com as 

necessidades e aspirações de cada país-membro.331 

Atualmente, a OMC possui 164 países-membros, sendo 117 países em 

desenvolvimento. Conta com 16 acordos multilaterais e dois acordos plurilaterais, nos 

quais apenas alguns países são signatários.332 A Conferência Ministerial é o órgão 

máximo encarregado de exercer as funções da OMC. A cada dois anos, os 

representantes das delegações dos países-membros se reúnem e encaminham os 

acordos do regime multilateral de comércio.333 

O Conselho Geral tem a função de conduzir os negócios da organização, e 

os órgãos subsidiários especializados como os Conselhos, Comitês e Subcomitê, 

administram e monitoram a implementação dos acordos da OMC pelos países-

membros.334 Nenhuma decisão da OMC é tomada de forma isolada, sendo necessário 

o consenso de todos os membros335 durante a realização das Conferências 

Ministeriais e do Conselho Geral, embora esta regra admita exceções. A Conferência 

Ministerial tem competência para tomar decisões e impor quaisquer medidas 

necessárias sobre as questões que envolvem os acordos comerciais multilaterais.336 

 

 
331 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Overview. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm Acesso em: 10 dez. 2020. 
332 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Overview. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm Acesso em: 10 dez. 2020. 
333 SCHIMANSKI, Silvana. O acordo de facilitação de comércio da OMC: compromissos do Brasil. 
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v. 7. n. 11, pp.104718-104743, nov. 2021. p. 104721. 
Disponível em: https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/39477/pdf Acesso em: 
20 jan. 2022. 
334WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Overview. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm Acesso em: 10 dez. 2020. 
335 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Acordo de Marrakesh que institui a Organização 
Mundial do Comércio. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm 
Acesso em: 10 dez. 2020. No original: “Art. IX. 1. The WTO shall continue the practice of decision-
making by consensus followed under GATT 1947. Except as otherwise provided, where a decision 
cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. At meetings of the 
Ministerial Conference and the General Council, each Member of the WTO shall have one vote. Where 
the European Communities exercise their right to vote, they shall have a number of votes equal to the 
number of their member States which are Members of the WTO. Decisions of the Ministerial Conference 
and the General Council shall be taken by a majority of the votes cast, unless otherwise provided in this 
Agreement or in the relevant Multilateral Trade Agreement”. 
336 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Acordo de Marrakesh que institui a Organização 
Mundial do Comércio. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm 
Acesso em: 10 dez. 2020. 
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A OMC conta, ainda com o sistema de solução de controvérsias, um dos 

órgãos mais efetivos e sólidos da organização. Criado durante a Conferência do 

Uruguai, o sistema de solução de controvérsias atua como uma corte internacional 

para assuntos comerciais sob o controle e moldes previamente acordados.337 

O Anexo 2 do Acordo de Marraqueche prevê a solução de controvérsias 

por meio do Acordo Multilateral denominado “Entendimento Relativo às Normas e 

Procedimentos sobre Solução de Controvérsias”, que atua como um órgão de 

apelação. O sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) constitui a mais importante instituição mundial quanto à 

regulamentação e solução de controvérsias no âmbito do comércio internacional.338 

 

3.2 AS CARACTERÍSTICAS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL PÓS-MODERNO 

(PÓS GATT) 

 

Diante do contexto global vivenciado após os anos 2000, os objetivos da 

OMC se ampliaram, especialmente em razão da influência dos acontecimentos 

internacionais. A Rodada de Doha, no ano de 2001, determinou que fossem incluídas 

outras questões como as de políticas domésticas de impacto no comércio, e a 

compatibilidade destas com preocupações não comerciais, como direitos humanos e 

meio ambiente. A Transnacionalidade dos eventos, produzida pelo avanço das 

 
337WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). History of the multilateral trading system. Disponível 
em: https://www.wto.org/english/thewto_e/history_e/history_e.htm Acesso em: 10 dez. 2020. 
338 Desde 1995, quando da sua criação, outras Rodadas de Negociações foram realizadas em 
continuidade às do GATT. Cada Rodada de Negociação discute uma série de temas e podem ser 
sintetizadas da seguinte forma: Em 1996, na Rodada de Singapura; e, 1998 em Genebra, tratou-se 
especificamente sobre comércio eletrônico; em 1999, em Seattle, sobre comércio de produtos 
agrícolas; em 2001, durante a Rodada de Doha, destacou-se a importância de se promover o 
desenvolvimento dos países menos favorecidos; em 2003 (Cancún), e 2005 (Hong Kong), procede-se 
à continuação dos temas oriundos da Rodada de Doha; no ano de 2009, em Genebra, em momento 
de crise econômica internacional, se destacou a importância do comércio internacional para 
recuperação da economia e redução da pobreza nos países em desenvolvimento; 2011, novamente 
em Genebra, o tema central foi mudanças climáticas e eliminação de obstáculos ao comércio de bens 
e serviços ambientais; em 2013, em Rodada de Bali, criou-se um conjunto de decisões para a 
simplificação do comércio, permitindo aos países em desenvolvimento mais opções para garantir 
segurança alimentar, impulsionando o comércio dos países menos desenvolvidos no comércio; em 
2015, a Rodada de Nairobi tratou de questões envolvendo países menos favorecidos; em 2017, em 
Buenos Aires; e a última, que deveria ter ocorrido em 2020, porém, em razão da pandemia do 
SarsCovid-19 foi adiada inicialmente para o ano de 2021 em Genebra, mas devido às novas cepas do 
vírus, o evento foi adiado indefinidamente. WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). 12th WTO 
Ministerial Conference. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc12_e/mc12_e.htm Acesso em: 10 dez. 2020.  



114 

 

comunicações, transportes, e especialmente da tecnologia,339 gerou uma nova 

alocação da competência regulatória. 

Multiplicaram-se os atores envolvidos nesse processo. A aproximação de 

atores públicos e privados com visão descentralizada da Regulação340 acabou 

repercutindo sobre o comércio e suas políticas. A parceria passou a representar uma 

nova fase na Regulação, especialmente por meio da inter-relação entre o global e o 

local. Conforme exposto no início da presente Tese, isso representou o fim do Estado 

como único provedor de políticas internas.  

A título exemplificativo, tem-se as corporações transnacionais, que 

passaram a desempenhar um papel cada vez mais importante no cenário 

internacional, com a criação de regras relacionadas aos investimentos e avanços 

tecnológicos. Denominados novos atores, as Corporações Transnacionais possuem, 

além de uma certa autonomia, o poder de angariar recursos que lhes permitem 

alcançar seus objetivos, e a capacidade de exercer influência sobre outros atores do 

sistema.341 

Ianni342 cita as corporações transnacionais como um dos principais centros 

de comando e decisão global comparando-as a um shopping center mundial, “dando 

a impressão de uma vasta Disneylândia, já que a mercadoria aparece como 

divertimento, algo lúdico, simulacro fascinante do real impossível”. São as marcas da 

 
339 LAMY, Pascal. The World Trade Organization: new issues, new challenges. Notre Europe Jacques 
Delors Institute. En temps réel. n. 117, pp. 1-18, sept. 2014, p. 4. Disponível em: 
https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/wto-lamy-ne-jdi-entempsreel-sept14.pdf Acesso 
em: 11 jan. 2022. No original: “But new technologies, such as the container or the Internet in the field of 
logistics and of communication, have introduced huge factors that have slashed the cost of distance, 
thus improving the efficiency of trading and the international division of labour the world over. One 
example of these countless innovations is the replacement of piston-engined planes by jet-engined 
planes, which has cut the cost of transport fifty-fold over the past fifty years. It costs less today to ship a 
container from Marseilles to Shanghai than it does to shift it to Avignon. Constant progress in information 
and communication technology, like the widespread use of personal computers and smartphones, have 
also contributed to rapid change in the world’s production and consumption patterns”. 
340 THORSTENSEN, Vera H. A OMC – Organização Mundial do Comércio (OMC) e as negociações 
sobre comércio, meio ambiente e padrões sociais. Revista Brasileira de Políticas Internacionais. n. 
41, pp. 29-58. dez. 1998. p. 31. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0034-73291998000200003 
Acesso em: 10 jan. 2021. 
341 TEIXEIRA, Alessandra Vanessa. Sustentabilidade humanista e corporações transnacionais: 
desafios da Sociedade líquida. 2020. 254 f. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica) Universidade do Vale 
do Itajaí, Itajaí, 2020. p. 85. 
342 IANNI, Octavio. A Sociedade global. 13. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p. 136. 
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Globalização que pouco a pouco ganham o planeta. Suas principais funções são 

determinar a vida das pessoas, organizar e maximizar o lucro global. 

As empresas transnacionais constituem um dos agentes mais importantes 

que impulsionam a Globalização econômica e as que mais se beneficiam dela. Mesmo 

de passado longínquo, as Corporações Transnacionais evoluíram significativamente 

no período final da Segunda Guerra Mundial. Aliadas ao desenvolvimento do 

capitalismo, passaram a atuar como principais vetores do sistema econômico.343 

Explica Dupas344 que ao final das duas décadas do século XX a 

Globalização dos mercados e a abertura comercial de muitos países fizeram com que 

as Corporações Transnacionais ampliassem sua atuação, em maior escala ao menor 

custo possível. O uso da tecnologia passou a relacionar-se à criação de maior valor 

econômico, numa lógica de quanto maior é a invenção tecnológica maior será a 

produção, a eficiência e a acumulação de capital. 

Sobre sua delimitação conceitual, Joana Stelzer345 afirma que as 

Corporações Transnacionais constituem “unidades de capital privado, que 

condensam tecnologias e alta capacidade de produção, sob ritmo de produção em 

escala mundial, verdadeiro símbolo do capitalismo moderno”. Essas corporações são 

formadas por um grande arcabouço financeiro e patrimonial científico-tecnológico de 

natureza mercantil e privada, e em sua grande maioria constituídas por Sociedades 

instaladas em diversos países, que agem em “subordinação a um controle central, 

mas agindo em benefício do conjunto, mediante uma estratégia global”.346 

Sob a perspectiva Transnacional de atuação das corporações é que se 

verifica um enfraquecimento das funções do Estado especialmente quanto à sua 

vulnerabilidade diante dos novos desafios contemporâneos, de demandas que 

 
343 TEIXEIRA, Alessandra Vanessa. Sustentabilidade humanista e corporações transnacionais: 
desafios da Sociedade líquida. 2020. 254 f. Tese. (Doutorado em Ciência Jurídica) Universidade do 
Vale do Itajaí, Itajaí, 2020. p. 87. 
344 DUPAS, Gilberto. Ética e corporações: tensões entre interesse público e privado. Organicom, São 
Paulo, v. 5, n. 8, pp. 68-77, jun. 2008. ISSN 2238-2593. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/organicom/article/view/138968 Acesso em: 07 abr. 2022. p. 72. 
345 DUPAS, Gilberto. Ética e corporações: tensões entre interesse público e privado. Organicom, São 
Paulo, v. 5, n. 8, pp. 68-77, jun. 2008. ISSN 2238-2593. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/organicom/article/view/138968 Acesso em: 07 abr. 2022. p. 34. 
346 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (Org.) Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2011. pp. 15-53. p. 34. 
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irrompem as fronteiras territoriais para alojar-se sob o manto da Globalização 

Econômica. É influenciado por este novo paradigma que o comércio internacional 

deixou de ter uma preocupação exclusiva com a liberalização do comércio, senão em 

construir novos instrumentos de políticas econômicas em consideração às novas 

demandas globais que repercutem sobre o comércio internacional, direta ou 

indiretamente.347 

A inclusão de novas demandas vem marcando as rodadas de negociação, 

tais como as ocorridas em Genebra (2011), em Bali (2013), Doha (2001) e a de 

Buenos Aires (2017). Nessa nova fase, as regras do comércio internacional devem 

levar em consideração o impacto de todas as políticas econômicas sobre o 

funcionamento dos mercados globais. As medidas que tenham impacto na decisão de 

produção de bens ou serviços de uma empresa globalizada, tornaram-se tema de 

interesse para o governo de outros países bem como para a comunidade 

internacional.348 

Para Baldwin349 essa mudança na forma de ver a Sociedade foi uma das 

principais características que teria motivado o surgimento da OMC em substituição ao 

GATT. A ampliação do foco do Comércio Internacional, tanto em decorrência da 

adesão de outros países, quanto pelo aumento de áreas adicionais, que seriam 

contempladas pelo Acordo constitui, nesse sentido, um de seus marcos. 

As regras e os procedimentos criados com o GATT foram realizados sob o 

modelo de uma economia global, em que os bens eram feitos em um lugar específico 

e vendidos para além das fronteiras nacionais.350 Explica, ainda, que a ascensão dos 

offshorings de alta tecnologia aliada a baixos salários, criou um outro tipo de comércio 

 
347 THORSTENSEN, Vera H. A OMC – Organização Mundial do Comércio (OMC) e as negociações 
sobre comércio, meio ambiente e padrões sociais. Revista Brasileira de Políticas Internacionais. n. 
41, pp. 59-58. dez. 1998. p. 32. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0034-73291998000200003 
Acesso em: 10 jan. 2021. 
348 THORSTENSEN, Vera H. A OMC – Organização Mundial do Comércio (OMC) e as negociações 
sobre comércio, meio ambiente e padrões sociais. Revista Brasileira de Políticas Internacionais. n. 
41, pp. 59-58. dez. 1998. p. 32. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0034-73291998000200003 
Acesso em: 10 jan. 2021. 
349 BALDWIN, Richard. The World Trade Organization and the future of multilateralism. Journal of 
economic perspectives, Pittsburg, v. 30, n. 1, pp. 95-116, nov. 2016. p. 96. Disponível em: 
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.30.1.95 Acesso em: 10 dez. 2020. 
350 BALDWIN, Richard. The World Trade Organization and the future of multilateralism. Journal of 
economic perspectives, Pittsburg, v. 30, n. 1, pp. 95-116, nov. 2016. p. 96. Disponível em: 
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.30.1.95 Acesso em: 10 dez. 2020. 
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internacional. Houve uma inversão na produção, os produtos de hoje são fabricados 

em diversas partes do mundo e vendidos em um lugar específico. 

As trocas comerciais não se reduzem mais às mercadorias, mas a bens 

intermediários, serviços, ideias, know-how, capitais, fluxos de pessoas, e sobretudo, 

de informações. O processo de produção é, nesse sentido, descentralizado. Assim, a 

preocupação não reside tanto em redução de tarifas, mas sobre a proteção de 

investimentos e propriedade intelectual, juntamente com medidas legais e 

regulatórias, para garantir que os fluxos bidirecionais de bens, serviços, investimentos 

e pessoas não sejam bloqueados. 

No mesmo sentido, Graz351 explica que o surgimento de uma nova agenda 

comercial que fez com que se alterasse a questão da liberalização do comércio, 

pautada na redução ou na eliminação de tarifas, para uma “integração mais profunda”. 

Tal agenda se caracteriza por trazer ao âmbito da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) uma variedade de novas questões que se relacionam com o comércio. Mesmo 

sem ter o escopo de aprofundar essa temática, cabe salientar que as principais 

críticas352 direcionadas à da Organização Mundial do Comércio (OMC) se devem em 

razão dessa nova fase do comércio mundial. 

 

 
351 GRAZ, Jean-Christophe. Transnational Mercantilism and the Emergent Global Trading Order. 
Review of International Political Economy, vol. 11, n. 3, Taylor & Francis Ltd., aug. 2004, pp. 597-
617. p. 597. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/4177512 Acesso em: 10 jan. 2022. 
352 Não se tem por finalidade adentrar na questão sobre a OMC ser responsável ou não por regular 
novas questões para além das questões tarifárias. Na presente tese, parte-se do pressuposto de que 
a inclusão do Gender Mainstreaming se deu por uma determinação da ONU, tendo a respectiva 
organização prezado por sua inclusão, seguindo o direcionamento adotado por outras instituições 
financeiras, como é o caso do Banco Mundial. A finalidade do presente tópico é demonstrar que a 
Globalização e a consequente Transnacionalidade dos eventos promovem a discussão sobre novos 
temas de caráter mundial. A crítica realizada por Graz está pautada no fato de que as medidas 
pactuadas em Doha (2001) não foram implementadas em razão da controvérsia em torno das novas 
agendas. Seria necessária uma revisão principiológica na OMC. Pascal Lamy, citado por Graz, 
manifestou-se no sentido de que “a rodada de Doha deve contribuir para uma melhor Governança, 
expandindo as áreas de assuntos relacionados ao comércio sujeitos a regras globais. A dificuldade da 
OMC hoje implica em dois desafios inter-relacionais: a abrangência dos compromissos relativos a uma 
ampla gama de funções econômicas e sociais do Estado, e a diferenciação entre disposições mercantis 
e não mercantis. GRAZ, Jean-Christophe. Transnational Mercantilism and the Emergent Global Trading 
Order. Review of International Political Economy, vol. 11, n. 3, Taylor & Francis Ltd., aug. 2004, pp. 
597-61 p. 597. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/4177512 Acesso em: 10 jan. 2022. 
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Introduzindo o termo “mercantilismo Transnacional”, Graz353  entende que 

a doutrina clássica sobre a balança comercial não foi apenas sobre uma relação 

comercial positiva senão sobre uma balança que atuasse na promoção de um 

determinado tipo de Sociedade. Aduz o referido autor, que a Globalização, como 

responsável pelas novas interações mundiais, possui um rosto humano sendo 

necessário levar em conta os critérios de determinação do valor de uso tendo em 

conta as relações sociais de produções em um ambiente capitalista.354 

Não se pode mais conceber as relações comerciais como nos moldes 

clássicos, apoiada apenas em concessões tarifárias, mas sob uma perspectiva 

Transnacional, mais profunda, que vincule uma harmonização de regulamentações 

domésticas de impacto no comércio. Se faz necessário uma revisão acadêmica no 

conceito de mercantilismo, portanto.355 

Porém, identificar o mercantilismo como transnacional traz à tona uma 

tensão que existe quando as práticas do Estado na área de questões não comerciais 

são postas à prova por aqueles envolvidos no impulso Transnacional do 

capitalismo.356 O mercantilismo Transnacional leva em conta, nesse sentido, o valor 

social atribuído ao efeito do comércio, e permite uma investigação crítica sobre sua 

Regulação e seu impacto na Sociedade como um todo. Daí que as regras do mercado 

e a intervenção do Estado no comércio é uma questão social e política que afeta a 

própria legitimidade dos Estados.357 

 

 
353 GRAZ, Jean-Christophe. Transnational Mercantilism and the Emergent Global Trading Order. 
Review of International Political Economy, vol. 11, n. 3, Taylor & Francis Ltd., aug. 2004, pp. 597-
617, p. 599. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/4177512 Acesso em: 10 jan. 2022. 
354 GRAZ, Jean-Christophe. Transnational Mercantilism and the Emergent Global Trading Order. 
Review of International Political Economy, vol. 11, n. 3, Taylor & Francis Ltd., aug. 2004, pp. 597-
617 p. 599. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/4177512 Acesso em: 10 jan. 2022. 
355 GRAZ, Jean-Christophe. Transnational Mercantilism and the Emergent Global Trading Order. 
Review of International Political Economy, vol. 11, n. 3, Taylor & Francis Ltd., aug. 2004, pp. 597-
617 p. 598. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/4177512 Acesso em: 10 jan. 2022. 
356 GRAZ, Jean-Christophe. Transnational Mercantilism and the Emergent Global Trading Order. 
Review of International Political Economy, vol. 11, n. 3, Taylor & Francis Ltd., aug. 2004, pp. 597-
617 p. 599. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/4177512 Acesso em: 10 jan. 2022. 
357 GRAZ, Jean-Christophe. Transnational Mercantilism and the Emergent Global Trading Order. 
Review of International Political Economy, vol. 11, n. 3, Taylor & Francis Ltd., aug. 2004, pp. 597-
617 p. 601. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/4177512 Acesso em: 10 jan. 2022. 
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Trata-se, portanto, da valorização das relações sociais de produção em um 

ambiente capitalista. Partindo da consideração de que o automatismo do capitalismo 

de mercado conduziu ao divórcio entre Sociedade e economia, Lamy358 entende que 

a emergência de uma Sociedade global converge para o compartilhamento de valores 

contribuindo para uma reaproximação das partes separadas. 

Entre alguns exemplos de padrões que acabam por interferir no comércio 

mundial, estão a questão sobre a pena de morte existente em alguns países, e a 

consequente imposição de restrições à exportação de substâncias letais usadas para 

executar condenados. Ou, ainda, as restrições impostas, por parte do Tribunal da 

OMC, às exportações canadenses e norueguesas sobre as peles e a carne de focas 

bebês, alegando que a caça destes animais contraria os princípios do bem-estar 

animal.359 Ainda que se possa argumentar com base em considerações morais sobre 

essas restrições, o fato é que esses valores vêm integrando cada vez mais o processo, 

contribuindo para uma estrutura convergente entre os países-membros.360 

O GATT estava baseado essencialmente no mercantilismo ligado ao 

conceito de reciprocidade (em questões de tarifas), acordo que perdurou por 

cinquenta anos. Hoje a Regulação tem se tornando o centro do comércio 

internacional, e é impossível pensar em limitar regulamentações apenas com a força 

dos benefícios decorrentes da abertura de troca.  

O setor alimentar é um exemplo disso, já que atualmente tem-se certas 

normas como requisito prioritário ao fornecimento ou produção; ou por exemplo, a 

quantidade de pesticida utilizada na comercialização de flores.361 O nível máximo de 

 
358 LAMY, Pascal. The World Trade Organization: new issues, new challenges. Notre Europe Jacques 
Delors Institute. En temps réel. n. 117, pp. 1-18, sept. 2014, p. 3. Disponível em: 
https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/wto-lamy-ne-jdi-entempsreel-sept14.pdf Acesso 
em: 11 jan. 2022. 
359 LAMY, Pascal. The World Trade Organization: new issues, new challenges. Notre Europe Jacques 
Delors Institute. En temps réel. n. 117, pp. 1-18, sept. 2014, p. 3. Disponível em: 
https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/wto-lamy-ne-jdi-entempsreel-sept14.pdf Acesso 
em: 11 jan. 2022. 
360 LAMY, Pascal. The World Trade Organization: new issues, new challenges. Notre Europe Jacques 
Delors Institute. En temps réel. n. 117. pp. 1-18. sept. 2014. p. 3. Disponível em: 
https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/wto-lamy-ne-jdi-entempsreel-sept14.pdf Acesso 
em: 11 jan. 2022. 
361 LAMY, Pascal. The World Trade Organization: new issues, new challenges. Notre Europe Jacques 
Delors Institute. En temps réel. n. 117. pp. 1-18. sept. 2014. p. 6. Disponível em: 
https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/wto-lamy-ne-jdi-entempsreel-sept14.pdf Acesso 
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pesticida não será alterado dependendo da origem da importação, ou seja, não há 

mais diferença, é o fim do tratamento diferenciado. Isso representa um ambiente 

regulatório cada vez maior, e um menor espaço para negociação e concessão mútua.  

Importante asseverar que essas mudanças ocorridas no cenário do 

comércio mundial foram impulsionadas pela adoção de programas de 

desenvolvimento econômico, humanitário e ambiental promovido pela Organização 

das Nações Unidas. Desde os anos 2000, com a Declaração do Milênio, e em 2015 

com a Declaração da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, se verifica 

uma união de esforços voltados à busca de uma equidade social por meio da 

transformação das economias e das políticas. 

O objetivo de número 17 atribui ao Comércio a função de implementação 

da Agenda 2030, prevendo que a OMC deve atuar em prol de um sistema multilateral 

fundamentado em regras equitativas. A Agenda Adis Abeba362 reconhece a 

capacidade que o comércio tem para reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento 

sustentável e o empoderamento feminino.363 

Desde 1985, por meio do Mandato de Nairóbi, a Organização das Nações 

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) passou a atuar como um fórum 

de discussão e desenvolvimento de pesquisas à inclusão da perspectiva de Gênero 

no comércio internacional e nas políticas comerciais macroeconômicas. A UNCTAD 

criou um programa específico sobre Comércio, Gênero e Desenvolvimento com a 

função de auxiliar seus membros à realização dos seguintes propósitos: 

 
i) avaliar os efeitos das políticas econômicas sobre Mulheres e 
homens, identificando barreiras de Gênero e auxiliando os 
países a removê-las; ii) integrar o Gênero na política comercial 
por meio da inclusão de considerações de Gênero na formulação 
e implementação de políticas e de acordos comerciais nos níveis 
bilateral, regional ou multilateral.364 

 
362 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Third International Conference on Financing 
for Development. Disponível em: 
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1 Acesso em: 12 jan. 2022. 
363 SILVA, Gabriela Galiza e. Comércio e Gênero: um novo tema na agenda internacional. São Paulo 
School of economics. Working paper series. São Paulo, SP, n. 9. pp. 1-60, set. 2015. p. 3. Disponível 
em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/24776/TD%20485%20-
%20CCGI_09.pdf?sequence=1 Acesso em: 12 jan. 2022. 
364 UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD). Trade, gender 
and development. Advocating inclusive and gender-sensitive economic development on a global level. 
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O sistema multilateral de comércio pode vir a ser um instrumento para 

efetivação de uma Sociedade mais equânime e sustentável pautada em valores 

universais, dentre os quais a garantia do pleno desenvolvimento da Mulher. É com 

base nessas interações e mudanças de paradigma que emerge a relação entre trade 

and Gender, como uma nova Agenda na Organização Mundial do Comércio (OMC). 

 

3.3 A 11ª CONFERÊNCIA MINISTERIAL DE BUENOS AIRES DE 2017: O MARCO 

NA INCORPORAÇÃO DO GÊNERO NO INTERIOR DA OMC 

 

A criação de setores destinados aos estudos sobre as relações entre 

gênero e comércio internacional na Organização Mundial do Comércio, foram criados 

somente após a realização da 11ª Conferência Mundial, em 2017. 

Porém, no plano internacional e no âmbito da própria organização mundial 

do comércio, as discussões sobre os direitos das mulheres e sua inserção na temática 

do desenvolvimento econômico já ocorriam muito tempo antes, inclusive por meio da 

Organização das Nações Unidas. É o que expõe o relatório “Delivering on the Buenos 

Aires Declaration on trade and women´s economic empowerment”,365 publicado no 

ano de 2020, que traça uma linha cronológica com as principais discussões e marcos 

referentes ao tema.  

Tem-se a Carta das Nações Unidas de 1945, como o nascedouro da luta 

pelos direitos das mulheres, pois definiu que todos – homens e mulheres - são iguais 

em direitos. Na sequência, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e, 

posteriormente, em 1950, a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos ratificaram 

os direitos das mulheres acrescentando a proibição de distinção ou discriminação com 

base no gênero.366  

 

pp. 1-12, 2016. p. 2. Disponível em: https://unctad.org/system/files/official-
document/ditcmisc2016d6_en.pdf Acesso em: 12 jan. 2022. 
365 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 04 nov. 2022. 
366 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 04 nov. 2022. 
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Em 1950, a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos Políticos das 

Mulheres conferiu a estas o direito de realizar todas as atividades públicas em 

igualdade de condições. No mesmo ano a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) estabeleceu a Convenção de Igualdade de Remuneração, sendo, no ano de 

1958 estendido os direitos para além da equidade salarial, com a proibição da 

discriminação de oportunidades de emprego com base no sexo.367  

Interessante acontecimento ocorreu em 1969, quando a América Latina 

firmou o Acordo de Cartagena determinando a harmonização das políticas 

econômicas à participação feminina.368 Tem-se aqui uma primeira iniciativa 

relacionada às políticas de desenvolvimento econômico e a participação da mulher. 

A primeira Conferência Mundial da Mulher de 1975 determinou o 

desenvolvimento de estratégias de ações para o progresso das mulheres, sendo mais 

tarde, em 1979, assinado o pacto sobre Convenção sobre a Eliminação de todas as 

formas de violência contra a mulher (CEDAW) e a eliminação de discriminação contra 

as mulheres na economia, na vida e no emprego. 

A Comunidade da África Central no ano de 1983 incluiu disposições sobre 

as formas de melhorar a vida econômica das mulheres, promovendo sua integração 

às atividades de desenvolvimento. Dez anos depois, o Mercado Comum para o Leste 

e África Austral (COMESA) destinou com um capítulo específico sobre a importância 

das mulheres em temas de desenvolvimento e de negócios.369 

No ano de 1995 foi realizada a Declaração da Plataforma de Ação de 

Pequim que, conforme exposto no capítulo 1, determinou a mudança mais significativa 

para o desenvolvimento de uma agenda global sobre igualdade de gênero e o seu 

fortalecimento econômico. 

 
367 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 04 nov. 2022. 
368 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 04 nov. 2022. 
369 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 04 nov. 2022. 
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Em 1999, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas manifestou 

a declaração sobre o papel do emprego e do trabalho para a erradicação da pobreza 

por meio do empoderamento e do avanço da participação das mulheres. No mesmo 

ano, houve a inclusão de um capítulo sobre o reforço do papel das mulheres no 

desenvolvimento socioeconômico, a incorporação do gender mainstreaming no 

tratado COMESA e a Estrutura para a Integração das Mulheres na Cooperação 

Econômica Asia-Pacífico (APEC) reconhecendo o gênero como um tema 

transversal.370  

Ainda no continente africano, no ano de 2003, foi assinado o Protocolo de 

Maputo, denominado de Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos sobre os 

Direitos das Mulheres na África, que abrange os direitos econômicos e sociais para 

estas.371  

Antes mesmo da recepção do tema sobre gênero e comércio internacional 

por parte da Organização Mundial do Comércio, alguns países, como os da África, 

América Latina e Ásia já previam normas de gênero em seus acordos.372   

No tocante à esfera global, no ano de 2004, a Conferência das Nações 

Unidas lançou um estudo denominado – Trade and Gender. Opportunities and 

Challenges for Developing Countries – abordando as diversas formas pelas quais o 

comércio impacta a vida das mulheres e quais as formas para torná-lo mais inclusivo 

e assim contribuir para a igualdade de gênero.373  

Referido estudo – fruto de uma força-tarefa realizada por meio da Rede 

Interagências das Nações Unidas sobre Mulheres e Igualdade de gênero em união 

com o Banco Mundial, OMC, OCDE e o Secretariado da Commonwealth – destacou 

 
370 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 04 nov. 2022. 
371 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 04 nov. 2022. 
372 Nesse mesmo ano, a Ásia Meridional para a Cooperação Social Regional dispensou um artigo sobre 
a promoção do estatuto das mulheres enfatizando a importância de suas atividades econômicas, 
sociais e empoderamento político. WTO. Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade and 
women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 04 nov. 2022.  
373 UNCTAD. Trade and gender. Opportunities and challenges for developing countries. 2004. 
Disponível em: https://unctad.org/system/files/official-document/edm20042_en.pdf Acesso em: 05 nov. 
2022. 
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a importância da Convenção de 1979 sobre a Eliminação de todas as formas de 

discriminação contra a mulher, e a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, de 

1995, na promoção de oportunidades para as mulheres por meio do comércio. 

Entretanto, não se tinha, ainda, um estudo aprofundado sobre a influência do comércio 

na vida das mulheres, ou de que forma o comércio poderia aprofundar ou reduzir as 

desigualdades de gênero.  

Em 2005, a OCDE374 publicou outro estudo refletindo sobre as 

problemáticas que envolvem o gênero e o comércio, e como este poderia contribuir 

para o equilíbrio de gênero tendo como foco os países integrantes da OCDE. 

Antecipando e abrindo caminhos para os estudos relacionados ao tema, a OCDE 

concluiu que o comércio cria empregos femininos mais voltados para a exportação, e 

consequentemente, trazem mais recursos para que as mulheres possam investir em 

saúde e educação.375 O estudo revelou, ainda, que as mulheres estão ligadas a 

empregos diretamente influenciados pela liberalização do comércio, como a indústria 

têxtil e a agricultura, mas, que o acesso a recursos produtivos e a novas tecnologias 

as impedem de crescer.376 

No interior da Organização Mundial do Comércio, a realização de fóruns 

desde 2001, revela o interesse em promover estudos e palestras sobre determinadas 

temáticas vinculadas ao comércio internacional. Porém, somente em alguns fóruns se 

consta a inclusão da matéria sobre gênero. Assim, tem-se o fórum de 2006, intitulado 

“Que OMC para o Século XIX?”, realizado em Genebra, em que se incluiu o tema 

 
374 KORINEK, J. Trade and Gender: Issues and Interactions. OECD Trade Policy Papers. n. 24. OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/826133710302. Acesso em: 05 nov. 2022. 
375 KORINEK, J. Trade and Gender: Issues and Interactions. OECD Trade Policy Papers. n. 24. OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/826133710302. Acesso em: 05 nov. 2022. 
376 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 04 nov. 2022. 
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sobre comércio e gênero,377 por meio de diversas palestras sobre Gênero e 

Desenvolvimento.378 

No fórum de 2010, intitulado “As forças que moldam o comércio mundial”, 

foi trazido à discussão as formas de criação de riquezas e a redução da pobreza que 

afeta as mulheres no comércio informal transfronteiriço na África Austral.379 Nessa 

ocasião destacou-se o papel da mulher frente aos recursos naturais, como gestoras e 

usuárias de tais recursos. Mas no que se refere à tomada de decisões e nas políticas, 

as mulheres ainda estão subrepresentadas e ausentes nas deliberações que 

envolvem os setores públicos e privados.380 Por meio de estudos empíricos constatou-

se, também, que as mulheres encontram-se laborando nas atividades feminizadas, 

como magistério, enfermagem, e secretariado, sendo importante compreender os 

fatores que levam à paralisia de gênero no comércio internacional.381 

 
377 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). International women´s day. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/forums_e/women_day_e/women_day_e.htm  Acesso em: 10 dez. 2020. O 
primeiro Fórum foi realizado no ano nos dias 25 e 16 de setembro do ano de 2006. Houve a 
apresentação de um painel sobre as desigualdades entre homens e Mulheres no comércio 
internacional. Já se questionava o suposto caráter neutro das regras comerciais bem como os efeitos 
negativos sentidos de forma mais intensa para as Mulheres. Em 2008, houve o segundo Fórum, 
realizado também no mês de setembro. O enfoque voltava-se à apresentação de uma crítica ao modelo 
de desenvolvimento econômico instaurado no Consenso de Washington, com uma perspectiva do Sul 
e os desafios nas políticas comerciais e econômicas para os movimentos internacionais de Mulheres. 
Em 2010, a temática voltou-se para o continente africano especialmente no que toca à participação da 
Mulher na gestão dos recursos naturais. Chamou-se a atenção para a ausência da presença de 
Mulheres nos cargos políticos e de decisão e de como esses fatores podem ser analisados do ponto 
de vista do comércio internacional. A maior participação da Mulher no comércio internacional deve ser 
incentivada a fim de promover um comércio justo e a proteção ados direitos das Mulheres no comércio 
e no emprego. Destacou-se a importância do Gender Mainstreaming no comércio como alternativa ao 
desenvolvimento comercial sustentável.  
378 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). WTO Public Forum 2006. What WTO for the XXIst 
Century? Disponível em: 
https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum_e/public_forum_programme.pdf Acesso em: 05 
nov. 2022 
379 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). WTO Public Forum. Topics for discussion. 2010. 
Disponível em: https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum10_e/topics_for_discussion_e.htm 
Acesso em: 05 nov. 2022. 
380 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). WTO Public Forum. Topics for discussion. 2010. 
Disponível em: https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum10_e/topics_for_discussion_e.htm 
Acesso em: 05 nov. 2022 
381 In southern Africa, women remain the daily managers and users of natural resources. They are 
involved in the major decisions that govern these resources and the environment. In politics and 
decision-making, however, women are mobilized in large numbers to vote, yet remain absent in 
decision-making positions in both the public and private sectors. Women remain concentrated in the 
feminized professions such as teaching, nursing, secretarial work, etc., and at best hold middle 
management positions. It is important to understand the factors underlying this gender paralysis in trade 
development so that appropriate strategies can be designed and implemented. Enhanced participation 
and representation of “women-in-trade” issues in trade policy negotiations are called for in order to 
bridge the gap between policy formulation and implementation. This will enable women to influence fair 
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Nesse mesmo ano houve o estabelecimento dos princípios de 

empoderamento feminino fornecendo informações e diretrizes para as empresas 

empregarem a igualdade de gênero no local de trabalho e na própria comunidade, por 

meio do Pacto Global das Nações Unidas para Mulheres.382 

Quatro anos após é que a temática de gênero voltou aos fóruns públicos 

da Organização Mundial do Comércio. Assim, no ano de 2014, o fórum intitulado “Por 

que o comércio é importante para todos?”, foram promovidas discussões sobre as 

informações produzidas pelo Banco Mundial no sentido de que, na maioria dos países 

africanos, as mulheres contribuíam de forma significativa para o comércio.383 Desta 

forma, foi lançada a pergunta e os debates sobre como o comércio poderia melhorar 

a igualdade de gênero, a educação e a saúde.  

Nos anos seguintes, como em 2015, o fórum “Trade Works” incluiu no tema 

o fato de o comércio funcionar para os mais vulneráveis, incluindo as mulheres de 

comunidades pobres e marginalizadas, de forma que o comércio produz melhoria de 

vida e meios de subsistência a elas.384  

Em 2016, o fórum sobre “Comércio Inclusivo”, teve como foco central dos 

debates as formas pelas quais o comércio internacional poderia beneficiar a todos de 

forma igualitária, com a inclusão de pequenas e médias empresas e a participação 

mais ativa das Mulheres.385  

Em setembro de 2017, no fórum “Comércio: por trás das manchetes”, 

ofereceu uma plataforma de discussões sobre os formuladores de políticas, 

 

trade, establish simplified trade regime frameworks, and protect women’s rights in trade and 
employment. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum10_e/topics_for_discussion_e.htm  
382 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 04 nov. 2022. 
383 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Public Forum 2014. Theme. Why trade matters do 
everyone? Disponível em: https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum14_e/theme_e.pdf 
Acesso em: 03 nov. 2022. 
384 Disponível em: https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum15_e/public_forum15_e.htm  
385 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Public Forum 2016. Inclusive trade. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum16_e/public_forum16_e.htm#programme Acesso 
em: 10 dez. 2020. 
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representantes da sociedade civil, empresários e pesquisadores, formas para tornar 

o comércio mais funcional e garantir que seja mais inclusivo possível.386 

Por sua vez, em dezembro do mesmo ano, ocorre a 11ª Conferência 

Ministerial da OMC, em Buenos Aires, com a Declaração Sobre Comércio, Economia 

e Mulher. Em que pese a importância da referida conferência, que se será exposta ao 

longo do presente capítulo, importa ainda mencionar que no ano de 2018, o Fórum 

intitulado “Comércio 2030”, promoveu discussões sobre as formas pelas quais a 

tecnologia pode contribuir para um comércio inclusivo e sustentável, para homens, 

mulheres e jovens.387  

Em 2019 houve a discussão de forma direta sobre como o comércio de 

serviços públicos impacta na igualdade de gênero e no desenvolvimento sustentável. 

Intitulado “Trading forward: adaptando-se a um mundo em mudança”, buscou-se 

discutir sobre como a nova geração quer ver o comércio global, e como a OMC poderia 

promover o fortalecimento do sistema multilateral.388 

O Fórum de 2020 “Construindo 25 anos de OMC”, restou cancelado em 

razão da pandemia da COVID-19. E, em 2021, sob o tema: “O comércio além do 

COVID-19: construindo resiliência”, a OMC analisou os efeitos da pandemia no 

comércio e, consequentemente, sobre as mulheres, jovens e crianças como mais 

afetados. Valendo-se de dados a OMC destacou a perda de empregos, de renda, 

aumento de problemas de saúde, maior violência doméstica e menos criança 

frequentando a escola.389 

Ao longo dos anos verifica-se uma evolução tanto na conquista de direitos 

femininos como da inclusão da perspectiva de gênero no desenvolvimento econômico, 

 
386 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Public Forum 2017. Trade: behind the headlines. 
Disponível em: https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum17_e/public_forum17_e.htm Acesso 
em: 10 dez. 2020.  
387 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Public Forum 2018 – Trade 2030. Disponível em:  
https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum18_e/public_forum18_e.htm Acesso em: 05 nov. 
2022. 
388 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Public Forum 2019 – Trading Forward: adapting to a 
changing world. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum19_e/public_forum19_e.htm Acesso em: 05 nov. 
2022 
389 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Trade Beyond COVID-19: building resilience. Disponível 
em: https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum21_e/themopf21_e.htm Acesso em: 05 nov. 
2022. 
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uma vez que a política econômica mundial, acaba por gerar efeitos negativos em 

relação às mulheres. Mesmo diante da realização de diversos fóruns públicos sobre 

as formas pelas quais o comércio impacta e pode ajudar na redução das 

desigualdades de gênero e as Conferências Ministeriais realizadas no interior da OMC 

não havia, até 2017, uma iniciativa formal para a inclusão da temática de gênero.  

Assim, foi somente com a 11ª Conferência Ministerial, ocorrida em 

dezembro de 2017 em Buenos Aires, que o tema passou a integrar formalmente a 

Organização Mundial do Comércio (OMC). Referida conferência foi impulsionada pela 

Agenda 2030, que incorpora a abordagem da transversalização de Gênero e pelos 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Na ocasião, a presidente da Conferência, 

Susana Malcorra, apresentou aos membros a “Declaração Conjunta sobre Comércio 

e Empoderamento Econômico das Mulheres”. 

Foi a primeira vez na história da Organização que seus integrantes 

endossaram uma iniciativa sobre a inclusão feminina no comércio internacional: 118 

Membros e observadores aderiram voluntariamente à Declaração, documento que 

representa apenas um compromisso informal, não possuindo qualquer vínculo 

jurídico.390  

A Declaração foi precedida de estudos e esforços realizados especialmente 

pelas Delegações da Islândia e Serra Leoa, bem como por agências parceiras da 

OMC, como a International Trade Centre (ITC) e International Gender Champions 

Trade Impact Group (TIG), lideradas pela rede Campeões Internacionais de Gênero, 

destinadas à quebra de barreiras de Gênero.391 

No preâmbulo da Declaração, se reconhece os impactos negativos das 

políticas comerciais sobre o Gênero, bem como a importância que o comércio 

inclusivo pode representar para a erradicação das desigualdades de Gênero, da 

pobreza e de um desenvolvimento socioeconômico sustentável. Reconhece, ainda, a 

 
390 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Buenos Aires Declaration on Women and Trade 
outlines actions to empower women. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/iwg_trade_gender_e.htm Acesso em: 12 jan. 
2022. 
391 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Buenos Aires declaration on trade and women´s 
economic empowerment. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/buenos_aires_declaration_e.htm Acesso em: 
12 jan. 2022.  
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assunção à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de discriminação 

contra a Mulher (CEDAW), de 1979.392 

Com o objetivo de tornar o sistema comercial mais inclusivo, a Declaração 

propôs cinco linhas de ação: 

1) Compartilhamento de experiências de cada membro, 
relativas a políticas e programas que encorajam a 
participação das Mulheres na economia, através dos 
trabalhos dentro da própria OMC e voluntariamente, 
incluindo a temática nos relatórios de revisão de política 
comercial; 2) Compartilhamento de boas práticas de análises 
de políticas comerciais, com recorte de Gênero, para 
monitoramento dos seus efeitos; 3) Compartilhamento de 
métodos e procedimentos para a coleta de dados, com 
recorte de Gênero; 4) Trabalho conjunto na remoção de 
barreiras ao empoderamento econômico das Mulheres, 
visando aumentar sua participação no comércio; e 5) 
Garantir que os fundos de ajuda financeira para o comércio 
apoiem os Membros que busquem adotar ferramentas e 
instrumentos, de modo a permitir a análise, desenho e 
implementação de políticas comerciais com recorte de 
Gênero.393 

 
392 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Joint declaration on trade and women´s economic 
empowerment on the occasion of the WTO Ministerial Conference in Buenos Aires in December 
2017. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf Acesso em: 12 
jan. 2022. “Acknowledging the importance of incorporating a gender perspective into the promotion of 
inclusive economic growth, and the key role that gender-responsive policies can play in achieving 
sustainable socioeconomic development; Acknowledging that inclusive trade policies can contribute to 
advancing gender equality and women’s economic empowerment, which has a positive impact on 
economic growth and helps to reduce poverty; Acknowledging that international trade and investment 
are engines of economic growth for both developing and developed countries, and that improving 
women’s access to opportunities and removing barriers to their participation in national and international 
economies contributes to sustainable economic development; Acknowledging the need to develop 
evidence-based interventions that address the range of barriers that limit opportunities for women in the 
economy; Recalling Goal 5 of the Sustainable Development Goals in the United Nations 2030 Agenda 
for Sustainable Development, which is to achieve gender equality and empower all women and girls; 
and Reaffirming our commitment to effectively implement the obligations under the Convention on the 
Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, adopted by the United Nations General 
Assembly on 18 December 1979”. 
393 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Joint declaration on trade and women´s economic 
empowerment on the occasion of the WTO Ministerial Conference in Buenos Aires in December 
2017. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf Acesso em: 12 
jan. 2022. No original: “Sharing our respective experiences relating to policies and programs to 
encourage women’s participation in national and international economies through World Trade 
Organization (WTO) information exchanges, as appropriate, and voluntary reporting during the WTO 
trade policy review process; 2. Sharing best practices for conducting gender-based analysis of trade 
policies and for the monitoring of their effects; 3. Sharing methods and procedures for the collection of 
gender-disaggregated data, the use of indicators, monitoring and evaluation methodologies, and the 
analysis of gender-focused statistics related to trade; 4. Working together in the WTO to remove barriers 
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A Declaração de Buenos Aires tem como objetivo alcançar o 

“empoderamento econômico feminino”, como o resultado das políticas de inclusão. 

Segundo a Organização das Nações Unidas – Mulheres e o Pacto Global, o 

significado da terminologia se refere à distribuição de direitos iguais aos dos homens 

quanto aos recursos econômicos, além da valorização do trabalho doméstico e de 

cuidados não remunerados. Inclui, ainda, políticas de proteção social e promoção de 

responsabilidade compartilhada dentro e fora do lar pelas tarefas relacionadas aos 

cuidados e à reprodução social.394 

O empoderamento econômico feminino é, nesse sentido, amplo e, ao 

mesmo tempo, vinculado ao exercício de tarefas realizadas por Mulheres. Conforme 

os princípios do empoderamento feminino, sua finalidade é buscar uma equidade de 

direitos relacionadas à atividade econômica desenvolvida pela Mulher em ambiente 

empresarial, ou seja, volta-se à atividade empresarial. 

Conforme a ONU, são sete os princípios do empoderamento econômico:395 

1) Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de 
Gênero, no mais alto nível; 2) Tratar todas as Mulheres e 
homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os 
direitos humanos e a não discriminação; 3) Garantir a saúde, 
segurança e bem-estar de todas as Mulheres e homens que 
trabalham na empresa; 4) Promover educação, capacitação e 
desenvolvimento profissional para as Mulheres; 5) Apoiar 
empreendedorismo de Mulheres e promover políticas de 
empoderamento das Mulheres através das cadeias de 
suprimentos e marketing; 6) Promover a igualdade de Gênero 
através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo 
social; 7) Medir, documentar e publicar os progressos da 
empresa na promoção da igualdade de Gênero. 

 

 

for women’s economic empowerment and increase their participation in trade; and 5. Ensuring that Aid 
for Trade supports tools and know-how for analysing, designing and implementing more gender-
responsive trade policies.” 
394 ORGANIZAÇÃO DA NAÇÕES UNIDAS (ONU MULHERES). Empoderamento Econômico. 
Disponível em: http://www.ONUMulheres.org.br/areas-tematicas/empoderamento-economico/ Acesso 
em: 12 jan. 2022.  
395 ORGANIZAÇÃO DA NAÇÕES UNIDAS (ONU MULHERES). Princípios do empoderamento das 
Mulheres. Disponível em: http://www.ONUMulheres.org.br/referencias/principios-de-empoderamento-
das-Mulheres/ Acesso em: 12 jan. 2022. 
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Mesmo tendo adotado a terminologia “empoderamento feminino”, a 

Declaração previu o compartilhamento de ideias e experiências relacionadas às 

políticas e programas de incentivo, inclusão e métodos destinados à participação das 

Mulheres nas economias. 

Por meio da coleta de dados desagregados por Gênero, estatísticas e 

metodologias de monitoramento e avaliação, a OMC se comprometeu a empenhar 

esforços para eliminar as barreiras que obstaculizam o empoderamento econômico 

das Mulheres, valendo-se da Aid for trade como apoio na criação de políticas sensíveis 

ao Gênero.396 

A partir da 11ª Conferência, uma agenda interna foi desenvolvida com a 

criação de alguns setores específicos e ações coordenadas para o levantamento de 

dados, informações e pesquisas. O ponto focal da OMC para questões de Gênero é 

a Ministra Anoush der Boghossian, que lidera a Secretaria da Organização Mundial 

do Comércio (OMC) para Gênero e Comércio, responsável pela criação de planos de 

ação sobre Comércio e Gênero. 

São os objetivos da Secretaria: apoiar os membros da OMC quanto aos 

trabalhos e pesquisas desenvolvidas sobre Gênero e comércio; fomentar a 

capacitação em questões sobre essa temática; estimular a pesquisa e a coleta de 

dados; e melhorar a conscientização sobre os benefícios que o comércio internacional 

pode proporcionar às Mulheres.397 Até o momento, foram criados dois planos de ação. 

O primeiro, que teve vigência entre 2017 e 2020; e o atual, envolvendo os anos de 

2021 a 2026. 

Após a realização da Conferência de Buenos Aires no ano de 2017, em 

setembro de 2020, 127 membros e observadores da OMC passaram a aderir à 

declaração. A partir de então, muitos países passaram a desenvolver estudos e coleta 

de dados desagregados de gênero para analisar a participação da mulher no 

 
396 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Women and trade. Disponível em:  
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/womenandtrade_e.htm Acesso em: 12 jan. 
2022. 
397 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Women and trade. Disponível em:  
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/womenandtrade_e.htm Acesso em: 12 jan. 
2022. 
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comércio, especialmente quanto à sua participação nas compras públicas, nas 

cadeias de valor global, e-commerce e a sua presença nos acordos comerciais.398 

Como forma de relatar o progresso realizado desde 2017, foi criado um 

espaço por meio da rede International Gender Champions, e do Trade Impact Group, 

para expor o conhecimento e o intercâmbio de ideias e experiencias dos países quanto 

à integração de gênero.399 Ao longo de dois anos, 2018 e 2019, foram realizados seis 

seminários sobre os temas da Declaração de Buenos Aires, seguindo-se na 

elaboração de um relatório publicado em 2020, sobre como vem sendo realizada e 

idealizada as formas práticas de se efetivar o objetivo. 

O Relatório intitulado “Delivering on the Buenos Aires declaration on trade 

and women´s economic empowerment”, apresenta as principais conclusões dos 

seminários, bem como identifica os caminhos para uma boa prática e progressos em 

questões de gênero e comércio internacional.  

O relatório se torna importante na medida em que representa um alicerce 

para orientar a elaboração de políticas relacionadas a uma maior inclusão da 

perspectiva de gênero, tanto nacional, quanto internacionalmente, à fim de que as 

mulheres se tornem beneficiárias do comércio internacional.  

Vinte e cinco anos depois da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, 

as medidas para que o comércio internacional e o gender mainstreaming passem a 

integrar as políticas internacionais, tem se tornando cada vez mais evidentes e 

concretas. 

Quanto à análise das políticas comerciais baseadas no gênero, o Relatório 

concluiu e sugeriu a adoção de 32 boas práticas400 de como tornar o comércio mais 

inclusivo o que passa, necessariamente, pelas seguintes perspectivas. 

 
398 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 07 nov. 2022. 
399 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 07 nov. 2022. 
400 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 07 nov. 2022. 
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A inclusão da perspectiva de gênero nos acordos comerciais se faz 

indispensável na medida que agrega valor às negociações comerciais. Nesse 

aspecto, o compartilhamento de boas práticas pode ajudar a divulgar a importância 

de tal ação e servir como incentivo aos demais países para que passem adotar e a se 

posicionar quanto às disposições de gênero.401 

As compras governamentais são consideradas uma ferramenta importante 

para a abordagem das questões de gênero.402 Desta forma, o próprio Estado poderia 

criar políticas para capacitação de mulheres e empresas lideradas por mulheres. 

Estruturas de compras não discriminatórias tem por escopo proporcionar uma maior 

inclusão de empresas lideradas por mulheres aos mercados globais.  

Um dos caminhos para alcançar tal objetivo, pode se dar por meio da 

implementação, por parte dos Governos, de políticas e programas de compras 

sensíveis ao gênero com metas mensuráveis em áreas como cotas legalmente 

obrigatórias, e-procurement, certificações, assistência e maior representação das e 

para as mulheres profissionais.403 

A triagem entre licitantes e fornecedores também são consideradas um 

recurso a ser aplicada por parte dos Governos, bem como favorecer empresas que se 

adequem aos critérios de empoderamento, com paridade de cargos de liderança e 

igualdade salarial, incluindo a penalização de fornecedores que demonstrem 

incidências de tratamento desigual.404  

 
401 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 07 nov. 2022. 
402 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 07 nov. 2022. 
403 Governments can implement gender-sensitive procurement policies and programmes with 
measurable targets in areas such as legally mandated quotas, e-procurement, certification schemes, 
dedicated assistance, and increased representation of women as procurement professionals. WTO. 
Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade and women´s economic empowerment. 2020. 
Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso 
em: 07 nov. 2022. 
404 When awarding public contracts, governments can favour companies that conform to women’s 
empowerment criteria, such as parity in leadership positions and equal pay, and penalize suppliers that 
demonstrate incidences of unequal treatment. WTO. Delivering on the Buenos Aires declaration. On 
trade and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 07 nov. 2022. 
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A coleta de dados pode ser realizada por parte das Organizações 

Internacionais que podem contribuir por meio de estudos sobre quais políticas de 

compras trazem melhores benefícios às mulheres. 

Um setor que é fortemente ocupado por mulheres são aquelas relacionadas 

às cadeias de valor. Seja como trabalhadoras ou como empresárias, as mulheres 

encontram obstáculos à integração em sistemas de produção e distribuição regionais 

e globais. Por se tratar de uma parte complexa, em razão da diversidade de mulheres 

que se encontram atuando nesses serviços, é que a análise e a coleta de dados 

desagregados por gênero ao longo das cadeias de valor global são importantes.405 

Desta forma, se faz importante a análise dos acordos bilaterais e regionais 

existentes para a invocação de elaboração de regras. Assim é possível analisar as 

medidas que vêm sendo adotadas por alguns países e aprimorar outras, tais como a 

previsão de medidas de proteção aos direitos humanos, aos direitos trabalhistas 

dentre outras.406 

O comércio eletrônico representa um setor com novas possibilidades e 

oportunidades para as mulheres. O comércio online transnacional tem aumentado 

significativamente, porém, devem ser oferecidos incentivos para que as mulheres 

tenham acesso às tecnologias e às ciências digitais, promovendo seu engajamento 

no ambiente digital.407 

A facilitação no acesso às instituições financeiras para que as mulheres 

possam investir e expandir seus negócios constitui outra estratégia fundamental de 

ação. O acesso ao crédito é muitas vezes dificultado pela imposição de normas 

discriminatórias de gênero. É em razão de tais restrições que os negócios liderados 

pelas mulheres muitas vezes não prosperam. Assim, se faz necessária a identificação 

de regulamentos que discriminam direta ou indiretamente o acesso das mulheres às 

 
405 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 07 nov. 2022. 
406 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 07 nov. 2022. 
407 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 07 nov. 2022. 
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finanças, e nesse aspecto o apoio à capacitação e alfabetização financeira pode 

ajudar.408 

Com olhos voltados para o futuro, o relatório aponta três princípios para a 

articulação de uma agenda sobre comércio, economia e empoderamento da mulher 

em nível multilateral: (i) o processo deve ser orientado por membros da Organização 

que devem explorar as maneiras pelas quais os instrumentos de política comercial 

podem ajudar a alcançar a igualdade de gênero e, como a OMC pode promover o 

empoderamento econômico das mulheres; (ii) o processo deve se basear na 

Declaração de Buenos Aires e aumentar o nível de ambição para alcançar a mudança; 

a Declaração deve ser usada como um impulso para implementação de uma agenda 

ousada e estruturada; (iii) o processo deve ser inclusivo: as agendas sobre comércio 

e igualdade de gênero devem adotar uma abordagem adaptável às diferentes 

prioridades e capacidades de uma ampla coalização de países.409 

As estratégias e os objetivos traçados no Relatório são fundamentais e 

representam o ponto de partida para que a Organização Mundial do Comércio possa 

adotar de forma prática políticas de inclusão de gênero no sistema multilateral 

comercial conforme se defende na presente tese. 

O Plano de Ação em vigência, lançado em janeiro de 2021, tem como foco 

os seguintes objetivos e ações:410 

 
408 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade 
and women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 07 nov. 2022. 
409 The process must be member-driven. Members should continue to jointly explore the ways in which 
trade policy instruments can help realize gender equality and how the WTO can promote women’s 
economic empowerment. The process must build on the Buenos Aires Declaration and increase the 
level of ambition to achieve change. Members can capture the momentum behind the progress in 
implementing the declaration to make substantial headway in framing a bold and structured agenda. 
The process must be inclusive. Members need to continue building the case for making women’s 
economic empowerment a critical area of concern of trade policymaking. A future agenda on trade and 
gender equality can espouse a modular approach adaptable to the different priorities and capabilities of 
a broad coalition of countries. WTO. Delivering on the Buenos Aires declaration. On trade and 
women´s economic empowerment. 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/tig_rpt_dec20_e.pdf Acesso em: 07 nov. 2022. 
410 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). WTO action plan on trade and gender 2021=2026 – 
Building a gender-responsive WTO. Disponível em: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/INF/TGE/R1.pdf&Open=True 
Acesso em: 12 jan. 2022. 
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1) Apoiar os membros da OMC na integração de Gênero em suas políticas 

comerciais e sobre como aplicar a lente de Gênero. As ações para alcançar tal 

objetivo compreendem a elaboração de um questionário de Gênero e comércio 

para avaliar como o Gênero se faz presente nas políticas comerciais; exercícios 

de monitoramento e avaliação; indicadores concretos para a aplicação de 

regras comerciais com lente de Gênero; 

2) Fortalecimento das Mulheres empreendedoras no comércio por meio da 

promoção do conhecimento das regras e dos acordos comerciais. A ação 

consiste na implementação do programa WTO Bridge,411 para que as Mulheres 

sejam capacitadas ao exercício do comércio internacional, bem como na 

construção de parcerias externas e internas; 

3)  Desenvolvimento de prática entre as Mulheres empreendedoras, com a 

criação de uma Rede Internacional We-Win, englobando quatro regiões: 

América Latina, Sul da Ásia, África Oriental e África Ocidental. O objetivo é o 

compartilhamento de experiências comerciais e de negócios; promoção de um 

network entre as Mulheres, e entre estas e a OMC, especialmente, com o 

Grupo de Trabalho Informal sobre Comércio e Gênero; 

4) Fortalecimento da institucionalização de Gênero na OMC por meio do trabalho 

em parceria com o Grupo de Trabalho Informal – serviço oficial sobre Gênero 

e Comércio. Fortalecimento dos recursos financeiros com a criação de um 

fundo fiduciário de doadores para acentuar a colaboração com os interessados 

na temática; 

5) Aprofundamento da pesquisa e coleta de dados desagregados por Gênero por 

meio da criação de uma rede de estudos sobre Comércio Internacional e 

Gênero, lideradas pela OMC; 

 
411 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Women and trade. Disponível em:  
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/womenandtrade_e.htm  Acesso em: 12 jan. 
2022. Trata-se de um programa de treinamento, promovendo a capacitação para Mulheres 
empreendedoras, por meio de cursos, workshops, seminários, dentre outros. A finalidade é remover os 
obstáculos que impedem as Mulheres de entrar no mercado global, especialmente em razão da falta 
de conhecimento sobre as regras que regulam o comércio internacional.  

https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/womenandtrade_e.htm
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6) Construir e aumentar a conscientização de Gênero por meio do 

desenvolvimento de materiais e ferramentas de comunicação interna e externa; 

7) Analisar e levar em consideração os resultados e informações colhidas na 12ª 

Conferência Ministerial.412 

A OMC também conta com a iniciativa da Aid for trade (Ajuda para o 

Comércio) na busca pelo Empoderamento feminino. A Aid for Trade tem como função 

apoiar os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos “na construção de sua 

capacidade comercial e no aumento das exportações, por meio de políticas comerciais 

e regulamentos; infraestrutura econômica, construção da capacidade produtiva e 

ajuste relacionado ao comércio”.413 

Além da função principal, a Aid for trade incorporou o Empoderamento 

econômico feminino como estratégia para o desenvolvimento dos países, a fim de 

melhorar seu desenvolvimento e ao mesmo tempo promover uma maior igualdade de 

Gênero. O foco central da Aid for trade é a Mulher empreendedora, e nesse sentido, 

desenvolve inúmeros programas específicos.414 

O Grupo de Trabalho informal sobre Comércio e Gênero, criado em 

setembro de 2020, presidido pelas delegações de Botsuana, Islândia e El Salvador, 

tem por finalidade reunir membros da OMC e observadores que buscam fazer valer a 

participação das Mulheres no mercado global. 

Esse grupo tem como objetivo o compartilhamento sobre as melhores 

formas de eliminação das barreiras à participação das Mulheres no Comércio 

Internacional, promovendo a troca de informações e opiniões de como aplicar a lente 

de Gênero, além de rever relatórios produzidos pela Secretaria da Organização 

 
412 A 12ª Conferência Ministerial da OMC estava prevista para acontecer entre os dias 08 de 11 de 
junho de 2020. Entretanto, em razão da pandemia gerada pelo Covid-19, foi adiada para o dia 30 de 
novembro de 2021. Mas, em razão do agravamento da situação sanitária mundial, especialmente, pela 
nova cepa da Covid-19, a variante Ômicron, a 12ª Conferência foi adiada por período indeterminado. 
413WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Making aid for trade work for women. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/a4t_women_e.htm  Acesso em: 13 jan. 2022. 
414 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Making aid for trade work for women. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/a4t_women_e.htm  Acesso em: 13 jan. 2022. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/a4t_women_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/a4t_women_e.htm
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Mundial do Comércio (OMC) e discutir a forma pela qual as Mulheres poderiam se 

beneficiar das iniciativas promovidas pela Aid for trade.415 

Trata-se de um órgão informal que depura as informações produzidas pelos 

outros organismos dedicados ao tema da inclusão e empoderamento feminino no 

comércio internacional. Em junho de 2021 o Grupo de Trabalho Informal formou um 

grupo intitulado “Grupo Amigos de Gênero” com a finalidade de promover um estudo 

e, consequentemente, um relatório sobre o que foi realizado pela OMC até então. 

Como já previsto desde sua criação, o Grupo de Trabalho Informal 

apresentou uma nova Declaração sobre Comércio e Gênero, que foi concluída e 

lançada em dezembro de 2021, sendo endossada por 121 Membros. O documento, 

intitulado “Declaração Ministerial Conjunta sobre igualdade de Gênero e 

empoderamento econômico das Mulheres dentro do comércio”, entrou em vigência 

em janeiro do presente ano.416  

Conforme relatado pela OMC, trata-se do primeiro documento formal sobre 

comércio e igualdade de Gênero, pois, além de dar um mandato claro aos membros 

para agir em quatro áreas-chaves essenciais para se alcançar a igualdade de Gênero 

no comércio, a Declaração estabeleceu também um processo formal para reportar 

anualmente ao Conselho Geral e na 13ª Conferência Ministerial a ser realizada 

oportunamente.417 

No texto apresentado, além da ratificação dos objetivos contidos na 

primeira Declaração, se reconhece o fato de as Mulheres continuarem enfrentando 

barreiras desproporcionais causadas pela pandemia da Covid-19, chamando a 

atenção especialmente para o trabalho de cuidados não remunerados e trabalho 

doméstico, que as impedem de se desenvolver plenamente e em igualdade de 

 
415 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Informal working group on trade and gender. 
Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/iwg_trade_gender_e.htm  
Acesso em: 13 jan. 2022. 
416 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Informal working group on trade and gender. 
Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/iwg_trade_gender_e.htm  
Acesso em: 13 jan. 2022. 
417 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Informal working group on trade and gender. 
Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/iwg_trade_gender_e.htm  
Acesso em: 13 jan. 2022. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/iwg_trade_gender_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/iwg_trade_gender_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/iwg_trade_gender_e.htm
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condições aos homens. Reconhece, ainda, que são várias as formas econômicas e 

comerciais que podem ser usadas para beneficiá-las. 

Com base no trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho Informal e nas 

informações compartilhadas pelo Secretariado da OMC e outras organizações, a 

Declaração prevê:418 

1) A continuidade dos trabalhos, com revisão, desenvolvimento 

e melhoria na coleta de dados desagregados por Gênero 

comparáveis para fornecer bases políticas informadas e 

sensíveis ao Gênero; 2) Utilização de iniciativas de pesquisa 

para informar instrumentos e programas de política comercial 

para apoiar o empoderamento das Mulheres e aumentar sua 

participação e liderança em comércio internacional e assim 

promover a igualdade de Gênero; 3) Explorar e analisar por meio 

de uma perspectiva de Gênero o trabalho de OMC; 4) Promover 

e destacar a colaboração em comércio e Gênero entre 

organizações regionais, e no respectivo desenvolvimento e 

outras autoridades relevantes com o objetivo de integrar uma 

perspectiva de igualdade de Gênero na Aid for Trade. 

 

Os funcionários da OMC deverão ser capacitados e incentivados a 

trabalhar sobre a temática por meio da apresentação de um plano de trabalho de dois 

anos, que, ao final, será apresentado quando da realização da 13ª Conferência 

Ministerial.419 

A “nova” Declaração, portanto, criou uma forma de apresentação dos 

trabalhos por meio da comunicação periódica ao Conselho Geral da OMC. Há, ainda, 

um incentivo para que se desenvolvam pesquisas relacionadas aos impactos da 

 
418 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Joint ministerial declaration on the advancement of 
gender equality and women´s economic empowerment within trade 12th WTO ministerial 
conference. Disponível em: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN21/4R1.pdf&Open=True 
Acesso em: 13 jan. 2022.  
419 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Joint ministerial declaration on the advancement of 
gender equality and women´s economic empowerment within trade 12th WTO ministerial 
conference. Disponível em: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN21/4R1.pdf&Open=True 
Acesso em: 13 jan. 2022. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN21/4R1.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN21/4R1.pdf&Open=True
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Covid-19 sobre as Mulheres, promovendo formas de inclusão e fortalecimento das 

economias em prol da igualdade de Gênero.420 

3.4 COMÉRCIO INTERNACIONAL E GÊNERO 

 

A relação entre comércio internacional e Gênero faz parte do repertório de 

muitas redes e organizações internacionais421 que procuram difundir as formas pelas 

quais as práticas comerciais repercutem de forma diferenciada sobre homens e 

Mulheres. Desta forma, comércio internacional e Gênero constituem categorias que 

se inter-relacionam, uma vez que os acordos e regras comerciais não se aplicam 

igualmente às Mulheres e homens. A suposta “neutralidade de Gênero” do comércio 

além de desvalorizar o trabalho, obscurece as Mulheres como atores econômicos.422  

A discriminação de Gênero em razão da divisão sexual do trabalho leva 

muitas Mulheres a trabalhar em setores subalternos e inferiores, que são quase 

sempre os mais vulneráveis diante das crises econômicas e dos acordos comerciais. 

A própria Organização Mundial do Comércio (OMC).423 tem apontado a negligência 

quanto às desigualdades de Gênero produzidas neste campo. São pesquisas, dados 

e relatórios vastos e multifacetados, o que torna sua descrição complexa. Daí a 

necessidade de se estabelecer um critério de análise levando em consideração tanto 

os setores mais específicos quanto os mais amplos, como o impacto sobre as funções 

da Mulher como trabalhadoras, consumidoras e tomadoras de decisões. 

A Organização Mundial do Comércio (OMC), em parceria com o Banco 

Mundial, publicou, em outubro de 2020, o primeiro relatório sobre o tema intitulado 

 
420 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Joint ministerial declaration on the advancement of 
gender equality and women´s economic empowerment within trade 12th WTO ministerial 
conference. Disponível em: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN21/4R1.pdf&Open=True 
Acesso em: 13 jan. 2022. 
421 Dentre elas pode-se citar o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). 
422 RANDRIAMARO, Zo. Gender and Trade. Overview report. Bridge development-gender. pp. 1-72 [p. 
9]. Disponível em: https://wedo.org/wp-content/uploads/2006/02/cep-trade-or.pdf Acesso em: 25 jan. 
2021. 
423 Será explorado na sequência o relatório publicado em conjunto pela OMC e o Banco Mundial sobre 
os efeitos do comércio internacional sobre as Mulheres. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN21/4R1.pdf&Open=True
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“Women and Trade: the role of trade in promoting gender equality”.424 Esse relatório 

destaca a forma pela qual as Mulheres são mais propensas a suportar os efeitos 

negativos do comércio internacional em razão da discriminação de Gênero existente. 

Ainda no contexto da Organização Mundial do Comércio (OMC), o Grupo 

de Trabalho Informal sobre Comércio e Gênero,425 elaborou uma pesquisa técnica 

sobre o nexo existente entre comércio internacional e empoderamento das Mulheres 

e de como estas são afetadas em decorrência daquele. Publicado em novembro de 

2021, o estudo divulgou a evolução dos esforços em incluir o tema no âmbito do 

comércio internacional, desde seu marco, a Conferência de Buenos Aires. 

Em razão da pandemia gerada pela Covid-19, a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) apresentou, também, em agosto de 2020, uma exposição426 acerca 

dos efeitos gerados pela pandemia sobre as Mulheres e o comércio internacional. É 

com base nesses relatórios que será apresentada a relação entre comércio 

internacional e Gênero. Entretanto, destaca-se que todos esses relatórios se referem 

a “Mulheres”, sexualmente consideradas.  

Segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC), os impactos 

produzidos pelo Comércio internacional sobre as Mulheres427 dizem respeito aos 

seguintes elementos: 

 
424 WORLD BANK AND WORLD TRADE ORGANIZATION. Women and Trade: The Role of Trade in 
Promoting Gender Equality. Washington, DC, 2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf Acesso em: 10 fev. 2021. 
425 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Progress report on WTO members and observers 
technical work on women´s economic empowerment. Informal Working Group on Trade and 
Gender. 09 Nov./2021. Disponível em:  
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/INF/TGE/R1.pdf&Open=True  
Acesso em: 22 jan. 2022. 
426 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). The impact of Covid-19 on women in vulnerable 
sectors and economies. Information note. 03 Aug./2020. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf  Acesso em: 23 jan. 
2021. 
427 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Progress report on WTO members and observers 
technical work on women´s economic empowerment. Informal Working Group on Trade and 
Gender. 09 Nov./2021. p.3-4 Disponível em:  
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/INF/TGE/R1.pdf&Open=True  
Acesso em: 22 jan. 2022. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/INF/TGE/R1.pdf&Open=True
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/INF/TGE/R1.pdf&Open=True
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1) Quanto à atividade laboral e sua remuneração, nota-se que o impacto das 

políticas e dos acordos comerciais afetam homens e Mulheres de forma 

diferenciada; 

2) A liberalização do comércio produz o aumento do poder de compra, inclusive 

para as Mulheres, em razão da redução dos preços dos bens; 

3) As empresas de propriedade de Mulheres são menores, mais novas e não 

contam com financiamentos em comparação com as empresas de propriedade 

masculina; 

4) As empresas que trabalham com exportação empregam mais Mulheres; 

5) Em alguns países, como Marrocos, Romênia e Vietnã, a força de trabalho da 

Mulher supera 50% nas empresas exportadoras, que empregam mais de 5 

milhões de Mulheres, correspondendo a 15% da população feminina nesses 

países; 

6) As empresas que exportam pagam salários melhores às Mulheres garantindo 

a formalidade do emprego o que impacta na renda. No setor com baixo nível 

de exportação, a probabilidade de a Mulher exercer um trabalho informal 

supera 20% contra 13% em setores com alto nível de exportação. Se os países 

em desenvolvimento dobrarem suas exportações, as Mulheres aumentariam 

sua participação nos salários de 24% a 30%, através de uma combinação de 

aumento de empregos e salários mais altos; 

7) As Mulheres constituem 36% da força de trabalho das empresas que trabalham 

com a Cadeia de Valor Global, de 11% a 12% a mais do que as empresas que 

não utilizam tal gerenciamento de produção; 

8) Em estudo realizado nos sistemas de integração regional, como o MERCOSUL 

e CAO (Comunidade da África Oriental), sobre o impacto da integração 

comercial do emprego na indústria revelou que, em razão da redução das 

tarifas de exportação, houve o aumento do trabalho feminino, especialmente 

na manufatura. Quanto à concorrência das importações se constatou não ter 

ocorrido um impacto negativo significativo no emprego das Mulheres na CAO, 

diferente do que ocorreu no MERCOSUL, em que os efeitos negativos foram 
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maiores. Verificou-se, ainda, que as novas oportunidades para as Mulheres são 

principalmente relacionadas a empregos de baixa qualificação. 

Desta forma, pode-se afirmar que o comércio internacional contribui de 

forma significativa para a criação de oportunidades de trabalho formal, o que implica 

no acesso aos benefícios de saúde e aposentadoria, além de melhorar os padrões de 

segurança e fortalecimento da posição social da Mulher. Como consequência, as 

Mulheres podem ter maior acesso às tecnologias, educação e conhecimento. 

O Relatório “Women and Trade”428 revelou que quanto mais uma empresa 

adota a Cadeia de Valor Global como instrumento de produção, mais probabilidade a 

Mulher tem de exercer um trabalho formal. Na África Subsaariana e no Sul da Ásia, 

onde não existem muitas empresas vinculadas à Cadeia de Valor Global, a incidência 

de Mulheres em trabalho informal é maior. Em comparação com os homens, as 

Mulheres desses países ocupam 92,1% do emprego informal, para 86,4% dos 

homens.429 O mesmo ocorre na América Latina e Caribe.  

O Acordo de Livre Comércio (NAFTA) que entrou em vigor a partir de 1993 

produziu cortes tarifários significativos. Tal quadro aumentou a probabilidade de 

empregos formais na manufatura tanto para homens quanto para Mulheres, 

especialmente no México, entre os anos de 1993 e 2011.430 Mas, no Brasil, no setor 

de serviços, a liberalização do comércio sobre o emprego formal exercido por 

Mulheres foi negativa. As reduções tarifárias entre 1987 e 1994, reduziram a 

participação tanto das Mulheres quanto dos homens na força de trabalho.431  

O trabalho formal contribui de forma significativa no poder de decisão e 

autonomia das Mulheres. A receita auferida por cada um dos membros de uma família 

repercute sobre o poder de decisão. Se houver uma maior integração das Mulheres 

 
428 WORLD BANK AND WORLD TRADE ORGANIZATION. Women and Trade: The Role of Trade in 
Promoting Gender Equality. Washington, DC, 2020. p. IX. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf  Acesso em: 10 fev. 2021. 
429 WORLD BANK AND WORLD TRADE ORGANIZATION. Women and Trade: The Role of Trade in 
Promoting Gender Equality. Washington, DC, 2020. p. 35. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf  Acesso em: 10 fev. 2021. 
430 WORLD BANK AND WORLD TRADE ORGANIZATION. Women and Trade: The Role of Trade in 
Promoting Gender Equality. Washington, DC, 2020. p. 35-36. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf  Acesso em: 10 fev. 2021. 
431 WORLD BANK AND WORLD TRADE ORGANIZATION. Women and Trade: The Role of Trade in 
Promoting Gender Equality. Washington, DC, 2020. p. 35-36. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf  Acesso em: 10 fev. 2021. 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf


144 

 

em empregos e equiparação salarial, o resultado pode ser um aumento na 

participação no processo de decisão, mesmo levando em consideração as diferentes 

regiões e países.432 

Esse poder de decisão possui forte vinculação com a taxa de natalidade, já 

que a decisão de ter filhos é influenciada pela oportunidade e disponibilidade de tempo 

das Mulheres, que engloba, entre outros, a demanda por bem-estar que ter um filho 

requer, além do tempo e os requisitos para prover sua educação. Infelizmente, 

persiste a ideia de que a criação dos filhos é considerada responsabilidade da Mulher, 

surgindo um trade-off significativo.433 

Quanto maior o salário e a liberdade das Mulheres em administrar essa 

renda, melhor se torna a alimentação de suas famílias e a educação dos filhos. Na 

Índia e no Nepal, por exemplo, o poder de decisão pertencente à Mulher influencia 

diretamente na diminuição do atraso no crescimento das crianças, reduzindo até 

mesmo a taxa de mortalidade. No Brasil, meninas que vivem com as mães e são 

educadas por elas possuem mais chances de permanecerem na escola.434 Em 

Bangladesh, famílias comandadas por Mulheres, quando comparadas às chefiadas 

por homens, apresentaram menor índice de desnutrição infantil.435 

De outro lado, quanto maior o número de transações comerciais 

internacionais, maior se torna a concorrência, o que acaba por reduzir a mão de obra 

em razão do corte nos custos de produção. Neste aspecto é mais propenso às 

Mulheres saírem do mercado do trabalho e se dedicar às atividades domésticas. Na 

China, o aumento da concorrência nas importações reduziu oportunidades de trabalho 

e levou ao aumento do número de casamentos, maiores taxas de natalidade, maior 

 
432 WORLD BANK AND WORLD TRADE ORGANIZATION. Women and Trade: The Role of Trade in 
Promoting Gender Equality. Washington, DC, 2020. p. 32. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf  Acesso em: 10 fev. 2021. 
433WORLD BANK AND WORLD TRADE ORGANIZATION. Women and Trade: The Role of Trade in 
Promoting Gender Equality. Washington, DC, 2020. p. 64.  Disponível em: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf  Acesso em: 10 fev. 2021. 
434 WORLD BANK AND WORLD TRADE ORGANIZATION. Women and Trade: The Role of Trade in 
Promoting Gender Equality. Washington, DC, 2020. p. 61. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf  Acesso em: 10 fev. 2021. 
435 WORLD BANK AND WORLD TRADE ORGANIZATION. Women and Trade: The Role of Trade in 
Promoting Gender Equality. Washington, DC, 2020. p. 61. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf  Acesso em: 10 fev. 2021. 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf
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tempo de afastamento em razão de licenças parentais e menores taxas de 

divórcios.436 

A maioria das empresas comandadas por Mulheres é de pequeno ou médio 

porte. Essas empresas são as mais afetadas pelos custos do comércio, sofrendo, não 

raras vezes, com atrasos no processamento de licenças de exportação, falta de 

acesso às finanças e exclusão da rede de contatos, o que leva ao aumento do preço 

de seus produtos e maiores diferenças salariais.437 Nessa área, muitas Mulheres 

enfrentam a discriminação de Gênero, e são vistas como menos capacitadas para o 

empreendedorismo.438 

Em razão deste pensamento e das normas generificadas, torna-se difícil o 

acesso a empréstimos e financiamentos. Portanto, verifica-se que a liberalização do 

comércio não garantiu à Mulher maior acesso ao crédito. Existe uma grande 

desigualdade nos direitos de propriedade, o que significa que as Mulheres têm menos 

bens que podem servir de garantia. As Mulheres pobres que atuam no mercado 

financeiro não possuem qualquer tipo de apoio.439 

A política internacional contribui também para uma tarifa mais elevada de 

produtos de exportação que acaba por repercutir no bem-estar das Mulheres.440 A 

título exemplificativo, tem-se que a tarifa aplicada para as roupas femininas é muito 

maior que a tarifa que incide sobre as roupas masculinas. Já as tarifas mais elevadas 

para os produtos alimentícios agrícolas fazem com que os lares comandados por 

 
436 WORLD BANK AND WORLD TRADE ORGANIZATION. Women and Trade: The Role of Trade in 
Promoting Gender Equality. Washington, DC, 2020. p. 65. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf  Acesso em: 10 fev. 2021. 
437 WORLD BANK AND WORLD TRADE ORGANIZATION. Women and Trade: The Role of Trade in 
Promoting Gender Equality. Washington, DC, 2020. p. 137. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf  Acesso em: 10 fev. 2021. 
438 WORLD BANK AND WORLD TRADE ORGANIZATION. Women and Trade: The Role of Trade in 
Promoting Gender Equality. Washington, DC, 2020. p. 111. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf  Acesso em: 10 fev. 2021. 
439 RANDRIAMARO, Zo. Gender and Trade. Overview report. Bridge development-gender. pp. 1-72 [p. 
18-19]. Disponível em: https://wedo.org/wp-content/uploads/2006/02/cep-trade-or.pdf Acesso em: 25 
jan. 2021. 
440 “Trade openness can increase women’s welfare. Evidence from the United States suggests that 
products specifically consumed by women face a higher tariff burden (Gailes et al. 2018)”. In: WORLD 
BANK AND WORLD TRADE ORGANIZATION. Women and Trade: The Role of Trade in Promoting 
Gender Equality. Washington, DC, 2020. p. 5. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf  Acesso em: 10 fev. 2021. 
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muitas Mulheres tenham uma diminuição no nível das necessidades básicas, uma vez 

que os baixos salários repercutem sobre a subsistência familiar.441 

A flexibilização e a desregulamentação dos mercados de trabalho levaram 

a um maior desemprego, pois conduziram a uma contração de alguns subsetores, 

expandindo outras áreas que podem exigir diferentes habilidades ou menos 

trabalhadores. Um dos exemplos mais emblemáticos que se tem a respeito é o caso 

das empresas de maquiagens do México. 

Como resultado do Tratado Norte-Americano de Livro Comércio (NAFTA), 

a terceirização de trabalhos nas empresas de maquiagem, com a realocação das 

fábricas para o México, fez com que muitas americanas perdessem o emprego. O 

setor de exportação mexicano tem crescido, mas as Mulheres trabalhadoras são as 

mais mal pagas do mundo, além de serem exploradas e com a ausência de qualquer 

proteção social.442 Além disso, a prática de fornecer incentivos fiscais e repatriação 

de lucros contribui para que muitas empresas degradem o meio ambiente e favoreçam 

a saída de recursos da economia local.443 

Outro exemplo é a liberalização das tarifas nos subsetores sul-africanos de 

calçado e couro, fator que levou a cortes e mudanças na produção das fábricas locais. 

Produziu-se uma reestruturação significativa da indústria calçadista e o crescimento 

do setor informal com a terceirização de trabalhos para redução dos custos laborais. 

O setor de serviços informais da África do Sul aumentou de 1.136.000 ocupações, em 

1997, para 1.907.000, em 1999. São cerca de 193.000 Mulheres negras em 

comparação com 28.000 Mulheres brancas que trabalham no setor informal. Esses 

números mostram que são os grupos sociais com menos poder aquisitivo e recursos 

que são mais altamente representados no setor informal.444 

 
441 WORLD BANK AND WORLD TRADE ORGANIZATION. Women and Trade: The Role of Trade in 
Promoting Gender Equality. Washington, DC, 2020. p. 92. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf  Acesso em: 10 fev. 2021. 
442 RANDRIAMARO, Zo. Gender and Trade. Overview report. Bridge development-gender. pp. 1-72 p. 
16. Disponível em: https://wedo.org/wp-content/uploads/2006/02/cep-trade-or.pdf Acesso em: 25 jan. 
2021. 
443 RANDRIAMARO, Zo. Gender and Trade. Overview report. Bridge development-gender. pp. 1-72 p. 
17. Disponível em: https://wedo.org/wp-content/uploads/2006/02/cep-trade-or.pdf Acesso em: 25 jan. 
2021. 
444 RANDRIAMARO, Zo. Gender and Trade. Overview report. Bridge development-gender. pp. 1-72 p. 
18. Disponível em: https://wedo.org/wp-content/uploads/2006/02/cep-trade-or.pdf Acesso em: 25 jan. 
2021. 
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São exemplos que evidenciam o impacto diferenciado entre as Mulheres 

em razão da idade, classe, Raça, localização geográfica ou Etnia. As Mulheres pobres 

e negras sempre são as mais afetadas pelo desemprego e pela reestruturação no 

mercado de trabalho. 

As relações de Gênero estão presentes ainda no setor agrícola, pois se 

trata de uma área que garante o sustento de muitas famílias e comunidades, sendo, 

na maioria das vezes, conduzida por Mulheres. Nos países subdesenvolvidos, a 

agricultura representa uma significativa parte da produção doméstica e é geradora de 

empregos para grande parcela da população. As políticas agrícolas relacionam-se 

diretamente aos impactos na segurança alimentar e na Sustentabilidade.  

Dominando grande parte do setor nos países em desenvolvimento, as 

Mulheres constituem mais da metade da mão da obra na área agrícola, especialmente 

na Índia e em Uganda, em que 80% são trabalhadoras da economia doméstica sem 

qualquer remuneração.445 É a principal e mais importante fonte de emprego e renda 

para as Mulheres das áreas rurais dos países em desenvolvimento.446 

Com a redução das tarifas na importação geradas pelo Acordo sobre a 

Agricultura447 e a consequente alta na importação de alimentos subsidiados mais 

baratos, produzidos em outros países, os produtores rurais locais foram obrigados a 

se deslocar para fora de seus mercados. Nos países em que não há o incentivo do 

governo local para a produção agrícola torna-se mais caro plantar que vender.  

As Mulheres são as mais afetadas pela falta de apoio e oferta de subsídios 

em razão das restrições que lhe são impostas em decorrência da falta de políticas 

específicas, tais como o acesso a financiamentos. As trabalhadoras rurais estão entre 

as mais pobres do mundo, principalmente nos países menos desenvolvidos. Na África 

 
445 RANDRIAMARO, Zo. Gender and Trade. Overview report. Bridge development-gender. pp. 1-72. 
p. 20. Disponível em: https://wedo.org/wp-content/uploads/2006/02/cep-trade-or.pdf Acesso em: 25 jan. 
2021. 
446 RANDRIAMARO, Zo. Gender and Trade. Overview report. Bridge development-gender. pp. 1-72. 
p. 18. Disponível em: https://wedo.org/wp-content/uploads/2006/02/cep-trade-or.pdf Acesso em: 25 jan. 
2021. 
447 O Acordo sobre a Agricultura é um tratado internacional da Organização Mundial do Comércio, 
negociado na Rodada do Uruguai, entrando em vigor em 1995. O referido acordo tem por objetivo o 
fomento às políticas de comércio agrícola por meio do apoio interno e concorrência na exportação. 
Com previsão de redução das tarifas sobre produtos agrícolas. WORLD TRADE ORGANIZATION. 
Textos legais: os acordos da OMC. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#aAgreement  Acesso em: 15 fev. 2022. 
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Subsaariana mais da metade da força de trabalho feminina em 2017 estava na 

agricultura e quase 33% desta força na Ásia oriental e no Pacífico, e mais de 75% no 

Camboja, Laos, Madagascar, Nepal, Ruanda, Tanzânia e Burundi.448 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) apontou que nas últimas três 

décadas, as Mulheres passaram a ocupar funções mais complexas na economia, 

migrando da agricultura para empregos em indústrias e serviços, onde os salários e 

as condições tendem a ser melhores. Entretanto, 80% das mulheres ainda ocupam 

funções de baixa e média aptidão. Nos países subdesenvolvidos as Mulheres ainda 

são super-representadas no trabalho informal e no setor agrícola. E mesmo as bem 

instruídas e preparadas para trabalhos mais qualificados ganham menos que os 

homens.449 

O trabalho decorrente da produção de commodities gera uma renda muito 

menor se comparada a serviços relacionados a atividades inovadoras.450 As 

agricultoras de subsistência, por sua vez, não possuem acesso às sementes e demais 

insumos agrícolas em razão do patenteamento de sementes e recursos biológicos, 

bem como o uso da tecnologia de Organismos Geneticamente Modificados (OGM).451 

Esses dados generificados apoiados na divisão sexual do trabalho mostram 

o aprofundamento tanto das desigualdades quanto das discriminações de Gênero de 

forma Transnacional produzidas pela expansão do sistema multilateral comercial. 

Verifica-se uma persistente segregação ocupacional em razão do Sexo, que é 

utilizada por muitas indústrias e empresas de forma discriminatória e em benefício do 

lucro. 

Se os impactos gerados pelas políticas comerciais internacionais não são 

neutros em termos de Gênero, os momentos de crise econômica deixam as 

 
448 WORLD BANK AND WORLD TRADE ORGANIZATION. Women and Trade: The Role of Trade in 
Promoting Gender Equality. Washington, DC, 2020. p. 29. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf  Acesso em: 10 fev. 2021.  
449 WORLD BANK AND WORLD TRADE ORGANIZATION. Women and Trade: The Role of Trade in 
Promoting Gender Equality. Washington, DC, 2020. p. 27-28. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf Acesso em: 10 fev. 2021. 
450 WORLD BANK AND WORLD TRADE ORGANIZATION. Women and Trade: The Role of Trade in 
Promoting Gender Equality. Washington, DC, 2020. p. 27. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf  Acesso em: 10 fev. 2021. 
451 RANDRIAMARO, Zo. Gender and Trade. Overview report. Bridge development-gender. pp. 1-72 p. 
24. Disponível em: https://wedo.org/wp-content/uploads/2006/02/cep-trade-or.pdf Acesso em: 25 jan. 
2021. 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf
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vulnerabilidades ainda mais evidentes. É o caso das dificuldades geradas pelo 

impacto da Covid-19 com as consequentes medidas de bloqueio comercial impostas. 

Segundo a OMC, as Mulheres possuem mais riscos de sofrer com as consequências 

da interrupção do comércio geradas pela pandemia do Covid-19. Esse impacto é 

desproporcional e talvez o maior já existente em razão das medidas de segurança e 

dos setores mais atingidos, onde laboram a maioria das Mulheres. 

Os setores que contam com a maior parcela da força de trabalho feminino 

como os manufatureiros (têxteis e vestuário) e de produtos de telecomunicações, 

registraram as maiores quedas no crescimento das exportações durante os primeiros 

meses da pandemia.  Cita-se o exemplo das empresas e indústrias como a de 

produção de roupas prontas em Bangladesh, nas quais as Mulheres compõem 80% 

da força de trabalho, e cujos pedidos caíram 45,8% no primeiro trimestre de 2020 e 

81% em abril do mesmo ano.452 

Segundo a ONU,453 40% de todas as Mulheres empregadas, cerca de 510 

milhões em todo o mundo, trabalham nos setores mais atingidos em comparação com 

36,6% dos homens empregados. Nos Estados Unidos, as taxas de desemprego 

aumentaram de 3,4% para 13% para homens adultos e de 3,1% para 15,5% para 

Mulheres adultas,454 padrão semelhante também registrado no Canadá. O maior 

impacto gerado pela Covid-19 encontra-se nos espaços em que estão agrupadas as 

desigualdades de Gênero. Diferenças salariais e educacionais, acesso limitado a 

finanças, maior presença das Mulheres em empregos informais e restrições sociais 

tornaram as Mulheres ainda mais vulneráveis. 

Os efeitos da crise atingiram os setores em que são economicamente mais 

sensíveis ao lockdown e pelas medidas de distanciamento. Muitas Mulheres estão 

 
452 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). The impact of Covid-19 on women in vulnerable 
sectors and economies. Information note. 03 Aug./2020. p. 1. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf  Acesso em: 23 jan. 
2021. 
453 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Covid-19 e seu impacto econômico nas Mulheres: a 
história por trás dos números. Disponível em: 
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/9/feature-covid-19-economic-impacts-on-women 
Acesso em: 08 abr. 2022. 
454 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). The impact of Covid-19 on women in vulnerable 
sectors and economies. Information note. 03 Aug./2020. p. 2. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf  Acesso em: 23 jan. 
2021. 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf
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empregadas em setores críticos para a Covid-19 tais como saúde, assistência social, 

venda de alimentos, entre outros. Isso significou emprego contínuo, porém maior 

exposição ao vírus. Em contrapartida, muitas Mulheres estão desproporcionalmente 

representadas em muitas atividades que exigem interações face a face, como o 

comércio varejista ou de prestação de serviços, cuidados/limpeza, situação que 

impede de oferecer trabalho virtual. 

O fechamento temporário de creches e escolas teve impacto significativo 

no trabalho das famílias com ônus recaindo desproporcionalmente sobre as mães que 

trabalham. Algumas tiveram que alterar seus horários de trabalho, reduzir suas horas 

ou tirar licença sem vencimento. Pedidos para ficar em casa aumentaram a incidência 

de violência doméstica contra Mulheres e crianças. As Mulheres que perderam o 

emprego ou que foram obrigadas a reduzir o trabalho também enfrentaram a redução 

de oportunidades de emprego, inclusive pelo pressuposto de que muitas têm 

flexibilidade mais limitada devido a maiores responsabilidades domésticas e de 

cuidado com os filhos em comparação com os homens. 

Somado ao fato de as Mulheres ganharem menos que os homens, a 

recessão pode aumentar ainda mais a pobreza entre elas sobretudo em razão da 

queda do número das importações e exportações durante o ano de 2020,455 como 

decorrência das restrições sanitárias e interrupção da oferta e entrega de insumos. 

O setor têxtil, de vestuário e calçados sofreu um grande impacto em razão 

do grande número de cancelamento de pedidos e fechamento temporário de lojas de 

varejo, resultando em muitas paralisações de fábricas em países como Camboja, 

 
455 A título exemplificativo tem-se que o FMI estima uma queda de 9,1% para o PIB do Brasil em razão 
da queda das exportações em patamar que varia entre 11% e 20%. Em janeiro de 2020 as exportações 
brasileiras foram 20% menores ao mesmo mês de 2019. JORNAL DA USP. Pandemia de Covid-19 
reduz exportações brasileiras de bens de alta complexidade. 11 de agosto de 2020. Disponível em: 
https://jornal.usp.br/ciencias/pandemia-de-covid-19-reduz-exportacoes-brasileiras-de-bens-de-alta-
complexidade/ Acesso em: 08 abr. 2022. Mundialmente o comércio internacional de bens caiu 17,7% 
em 2020, sendo a queda nos cinco primeiros meses do ano generalizada, tendo afetado especialmente 
as exportações dos Estados Unidos, Japão e União Europeia.  Segundo a CEPAL, o comércio 
internacional na América Latina e Caribe teve em 2020 seu pior desempenho desde a crise financeira 
de 2008-2009. Estima-se que as exportações regionais diminuíram em 13% enquanto as importações 
caíram 20% durante o ano de 2020. THOMPSON REUTERS. Efeitos do Coronavírus no comércio 
internacional. Agosto de 2020. Disponível em: https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-
accounting/comercio-exterior/blog/efeitos-do-coronavirus-comercio-internacional.html Acesso em: 08 
abr. 2022. 

https://jornal.usp.br/ciencias/pandemia-de-covid-19-reduz-exportacoes-brasileiras-de-bens-de-alta-complexidade/
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https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/blog/efeitos-do-coronavirus-comercio-internacional.html
https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/blog/efeitos-do-coronavirus-comercio-internacional.html
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Vietnã e Bangladesh.456 Dado que uma grande quantidade de gastos com roupas é 

impulsionada por fatores sazonais, muitas vendas foram totalmente perdidas durante 

o bloqueio. 

Tem-se assim, a perda de muitos empregos e dificuldades financeiras para 

milhares de pessoas, boa parte delas Mulheres que laboram em toda a cadeia de 

suprimentos global, desde as que coletam fibras e fabricam os têxteis, até aquelas 

que vendem o produto acabado, seja em lojas físicas ou online. 

Existe ainda uma parcela significativa de Mulheres que trabalha em setores 

como turismo e viagens de negócios, serviços diretamente afetados por restrições de 

viagens regionais e internacionais. As Mulheres são mais propensas a trabalhar no 

turismo em razão de encontrarem menos empecilhos de entrada. Essas atividades 

turísticas encolheram significativamente na sequência das restrições nacionais e 

internacionais adotadas para combater a pandemia. 

São perdas econômicas acumuladas que não podem ser posteriormente 

compensadas. Outros serviços relacionados ao turismo também foram impactados, 

tais como os de alimentação e artesanato, que constituem um desafio para as 

Mulheres que trabalham no setor informal ou em economias diretamente dependentes 

do turismo.457 

Do mesmo modo, muitas Mulheres que se dedicam ao empreendedorismo 

tiveram muitas dificuldades para manter seus negócios, uma vez que grande parte é 

classificada como empresas de micro, pequeno ou médio porte, com níveis mais 

baixos de recursos financeiros, bem como acesso limitado a fundos públicos. Assim, 

por serem dependentes do comércio internacional por exportar seus bens e serviços, 

especialmente por via indireta por meio das Cadeias de Valor ou importação de 

 
456 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). The impact of Covid-19 on women in vulnerable 
sectors and economies. Information note. 03 Aug./2020. p. 5. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf Acesso em: 23 jan. 
2021. 
457 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). The impact of Covid-19 on women in vulnerable 
sectors and economies. Information note. 03 Aug./2020. p. 5. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf Acesso em: 23 jan. 
2021. p.1 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf
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insumos para produzir bens e serviços vendidos no mercado interno, muitas dessas 

empresas foram forçadas a encerrar suas atividades durante a pandemia.458 

Os efeitos da pandemia estão agravando as vulnerabilidades sociais, o que 

pode ser verificado pelo acesso limitado às tecnologias digitais. Tal dado reduz ainda 

mais as oportunidades para o teletrabalho e o comércio eletrônico, dificultando, 

quando não impossibilitando, a adaptação à atual crise. Muitas pessoas, durante o 

período de lockdown, optaram por comprar online e muitas não estavam preparadas 

para essa nova modalidade de comércio/consumo.459 

Conforme adverte Randriamaro,460 a liberalização do comércio pelo regime 

da OMC resultou no encolhimento do espaço público, alterando profundamente o 

papel do Estado. Na África, os impostos comerciais constituem importante fonte de 

receitas para os países. Reduzir a receita dos Estados impacta na população e nos 

investimentos públicos. A saída para os Estados é aumentar a tributação interna o que 

repercute sobre todos. A austeridade fiscal também impacta na proteção social e nas 

redes de segurança que procuram amenizar os impactos negativos da liberalização. 

São impactos que revelam as inúmeras formas de desigualdades de 

Gênero seja em razão da idade, classe, Raça, localização geográfica ou Etnia. São 

as Mulheres pobres e negras novamente as mais afetadas pelo desemprego e pela 

reestruturação no mercado de trabalho. A inclusão das Mulheres no mercado e no 

desenvolvimento empresarial por meio de políticas comerciais internacionais que 

amenizem as desigualdades de Gênero, requer uma Governança Transnacional no 

interior da Organização Mundial do Comércio (OMC), tema que será tratado no 

capítulo a seguir. 

 
458 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). The impact of Covid-19 on women in vulnerable 
sectors and economies. Information note. 03 Aug./2020. p. 9. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf  Acesso em: 23 jan. 
2021.p.1 
459 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). The impact of Covid-19 on women in vulnerable 
sectors and economies. Information note. 03 Aug./2020. pp. 1-9. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf  Acesso em: 07 nov. 
2022. p.1 
460 RANDRIAMARO, Zo. Gender and Trade. Overview report. Bridge development-gender. pp. 1-72 p. 
20. Disponível em: https://wedo.org/wp-content/uploads/2006/02/cep-trade-or.pdf Acesso em: 25 jan. 
2021. 
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Em uma Sociedade marcada pela expansão de fluxos de toda a ordem, dos 

deslocamentos em massa, da velocidade da informação e de novos atores não 

estatais, a Governança Transnacional representa uma forma de gerenciamento capaz 

de produzir novas relações jurídicas e políticas para além das fronteiras. 
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CAPÍTULO 4 

A GOVERNANÇA TRANSNACIONAL COMO INSTRUMENTO PARA A 

EFETIVAÇÃO DO GENDER MAINSTREAMING NA OMC 

 

Feitas as considerações sobre Globalização Econômica e comércio 

internacional, com especial enfoque às novas demandas sociais, como a incorporação 

da perspectiva de Gênero no âmbito das políticas internacionais, o presente capítulo 

entrará na proposição central da presente Tese. 

Em decorrência da emergência de novas relações sociais caracterizada 

pela permeabilidade das fronteiras estatais, do culto ao capitalismo e da relativização 

da Soberania estatal, novos atores não estatais passaram a comandar as regras da 

economia mundial. Assim é que a Organização Mundial do Comércio (OMC) com foco 

na Regulação do comércio internacional objetivando a melhoria da qualidade de vida 

da população como um todo, assume um papel central na economia mundial. 

Diante desse cenário, as demandas sociais disseminam-se por todo o 

globo, ultrapassando fronteiras geográficas revelando a insatisfação com as formas 

pelas quais os Estados-nação se ocupam daquelas. E, nesse sentido, revelam que o 

Estado se tornou pequeno demais para dar uma resposta satisfatória aos problemas 

de ordem transnacionais, ou seja, que extrapolam seus limites territoriais. Assim, os 

novos atores passaram a assumir responsabilidades e a posição de provedor de 

meios à resolução de demandas sociais.  

Em razão do compartilhamento de problemas que ultrapassam a visão 

meramente econômica, a OMC passou a influenciar a formação de políticas e 

instrumentos jurídicos destinados a assuntos que fogem especificamente da mera 

relação comercial entre países.  

A fim de garantir a melhor forma na condução de tais demandas é que a 

Governança Transnacional surge como instrumento à efetivação de políticas e 

instrumentos jurídicos voltados a suprir tal lacuna por parte do Estado. 
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4.1 CONCEITO DE GOVERNANÇA 

 

A dificuldade na delimitação conceitual de categorias constitui um dos 

maiores desafios da pesquisa científica. Já advertiu Gonçalves que “um dos maiores 

problemas da análise científica é a imprecisão dos conceitos”.461 Com a definição de 

Governança não é diferente e, diante da diversidade de sentidos, faz-se necessária a 

escolha conceitual que mais se adequa à presente pesquisa.  

O caminho para a apresentação conceitual de Governança passa pela 

interessante abordagem fornecida por Alves,462 quando expõe que a origem 

portuguesa de tal categoria busca referir-se ao meio utilizado para conduzir as 

embarcações, remetendo a ideia de itinerário, de direção, de caminho, em que atua 

um conjunto de experts em navegação. 

Valendo-se da metáfora relativa ao gerenciamento de uma frota de navios 

e seus tripulantes, a Governança pode ser definida como o conjunto das funções 

desempenhadas por cada agente para alcançar a melhor e a mais segura viagem, 

demonstrando a importância de um bom planejamento e uma boa nau.463 

Segundo Garcia, Santos e Garcia,464 “a Governança surge como uma 

forma de solução de problemas comuns, tendo emergido dos entendimentos restritos 

no Congresso de Viena, ocorrido em 1845, que redesenhou o mapa da Europa depois 

da derrota da França Napoleônica, seguido de outros eventos marcantes, como a 

criação da ONU no ano de 1945”. 

 

 
461 GONÇALVES, Alcindo. O conceito de Governança. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 
XIV, 2005, Fortaleza. Anais [...] Fortaleza: Conpedi, 2005, pp. 1-16 p. 2. Disponível em: 
https://www.unisantos.br/upload/menu3niveis_1258398685850_alcindo_goncalves_o_conceito_de_g
overnanca.pdf Acesso em: 23 fev. 2022. 
462ALVES, Benedito Antônio. Governança Transnacional da Sustentabilidade ambiental: a 
possibilidade de sua fiscalização e controle com base nas experiências das entidades fiscalizadoras 
superior. 2018. 532 f. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica) Universidade do Vale do Itajaí – Itajaí, 
2018. p. 172. 
463ALVES, Benedito Antônio. Governança Transnacional da Sustentabilidade ambiental: a 
possibilidade de sua fiscalização e controle com base nas experiências das entidades fiscalizadoras 
superior. 2018. 532 f. Tese. (Doutorado em Ciência Jurídica) Universidade do Vale do Itajaí – Itajaí, 
2018. p. 172. 
464GARCIA, Heloise Siqueira; SANTOS, Kassy Gerei dos; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. 
Governança Transnacional. In: GARCIA, Heloise Siqueira; CRUZ, Paulo. Interfaces entre Direito e 
Transnacionalidade. Itajaí: Univali AICTS, 2020. pp. 29-42. p. 11. 

https://www.unisantos.br/upload/menu3niveis_1258398685850_alcindo_goncalves_o_conceito_de_governanca.pdf
https://www.unisantos.br/upload/menu3niveis_1258398685850_alcindo_goncalves_o_conceito_de_governanca.pdf
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Entretanto, foi somente por volta dos anos 1980 que a Governança passou 

a ser mais conhecida, assumindo um “caráter próprio e específico” quando o Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) passaram a usar a expressão “boa 

Governança” para designar um conjunto de princípios que deviam guiar o trabalho e 

as ações dos países aos quais eram destinados financiamentos.465 

Nesta época, a Governança relacionava-se mais à uma concepção mais 

liberal, com o fomento de desenvolvimento do mercado direcionado ao crescimento 

econômico por meio dos mercados e a redução da pobreza. Contudo, esse modelo 

de desenvolvimento passou a ser criticado em grande parte pelos movimentos sociais, 

que defendiam uma abordagem mais sustentável sobre o desenvolvimento, 

exercendo grande pressão para a implementação de políticas ambientais mais 

rigorosas. Esses acontecimentos produziram uma ressignificação no conceito de 

Governança já que não se aceitava mais uma lógica pautada exclusivamente no 

econômico em detrimento do social. 

A virada no conceito de Governança ocorre, então, com a elaboração do 

relatório da comissão sobre Governança Global, criada pela ONU, em 1994. A 

Governança passa a significar “a totalidade das diversas maneiras pelas quais os 

indivíduos e as instituições, públicas e privadas, administram seus problemas 

comuns”.466 

Se antes a Governança contemplava apenas as relações 

intergovenamentais hoje abrange não somente os governos e instituições 

intergovenamentais, mas também Organizações Não Governamentais, movimentos 

de cidadãos, empresas transnacionais, comunidade acadêmica e meios de 

comunicação de massa. A própria Convenção ressalta que os Estados continuam 

sendo os principais atores de Governança, mas agora devem agir em colaboração 

com os outros.467 

  

 
465 GONÇALVES, Alcindo. Regimes internacionais como ações da governança global. Revista 
Meridiano 47, v. 12, n. 125, pp. 40-45, mai-jun. 2011. p. 40. 
466 GONÇALVES, Alcindo. Regimes internacionais como ações da governança global. Revista 
Meridiano 47, v. 12, n. 125, pp. 40-45, mai-jun, 2011. p. 40. 
467 COMISSÃO SOBRE GOVERNANÇA GLOBAL. Um convite à nação: Resumo de Nossa 
Comunidade Global. Relatório da Comissão sobre Governança Global. Disponível em: 
http://www.sefidvash.net/eng08006/htms/cap9.htm Acesso em: 25 mai. 2022. 
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Assim, o conceito de Governança varia desde a ideia de um conjunto de 

regras que balizam as corporações ou as organizações multilaterais, à concepção que 

a vincula à autorregulação e certificação desenvolvidos por atores privados, bem 

como a um sistema de tomada de decisões ou regulações.468  

Linguisticamente atribui-se à Governança o sentido ou a ação de 

“governar”, que significa poder de mando, de decisão, de implementação.469 Porém, 

a equiparação conceitual entre Governança e Governo não é verdadeira, mesmo que 

em ambas exista a presença de objetivos e metas a serem alcançados.  

Rosenau470 é quem explica as diferenças entre os termos, aduzindo que 

“Governo” se caracteriza por um conjunto de atividades desenvolvidas sob o manto 

de uma autoridade formal que, aliada ao poder de polícia, possui meios de executar 

suas políticas estatais ainda que diante de resistências. A Governança se refere à 

uma modalidade de gestão não utilizando, necessariamente, de instrumentos de 

responsabilização legal “nem do poder de polícia para que sejam aceitas e vençam 

as resistências”.471 

Sendo assim, a Governança possui um significado mais abrangente, 

englobando a participação de instituições públicas e mecanismos informais, de caráter 

“não governamental, que fazem com que as pessoas e as organizações dentro da sua 

área de atuação tenham uma conduta determinada, satisfazendo suas necessidades 

e respondendo às suas demandas.”472 

  

 
468 GOMES, Marcus Vinicius Peinado; MERCHÁN, Catherine Rojas. Governança Transnacional: 
definições, abordagens e agenda de pesquisa. Revista de Administração Contemporânea. v. 21, n. 
1, pp. 84-106, jan/fev. 2017. p. 87. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/rac/a/yfc6hwtvVdqcxPRhbGMyhXb/?lang=pt Acesso em: 14 mar. 2022. 
469 DICIONÁRIO ON-LINE DE PORTUGUÊS. Governança [verbete]. Porto: 7Graus, 2022. Disponível 
em: https://www.dicio.com.br/governanca/ Acesso em: 15 mar. 2022.  
470 ROSENAU, James N. Governança e democratização. In: ROSENAU, James N; CZEMPIEL, Ernst-
Otto. Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. Brasília: Ed. UnB; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. p. 15. 
471 GONÇALVES, Alcindo. O conceito de Governança. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 
XIV, 2005, Fortaleza. Anais [...] Fortaleza: Conpedi, 2005, pp. 1-16. p. 2. Disponível em: 
https://www.unisantos.br/upload/menu3niveis_1258398685850_alcindo_goncalves_o_conceito_de_g
overnanca.pdf Acesso em: 23 fev. 2022. 
472 ROSENAU, James N. Governança e democratização. In: ROSENAU, James N; CZEMPIEL, Ernst-
Otto. Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. Brasília: Ed. UnB; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. p. 15. 

https://www.scielo.br/j/rac/a/yfc6hwtvVdqcxPRhbGMyhXb/?lang=pt
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A Governança se caracteriza, então, por ser um sistema de ordenações, 

constituições e estatutos instituídos de sentido subjetivo comum o que remete a um 

bom funcionamento estratégico já que conta com a concordância da grande maioria 

dos integrantes. Sua efetividade depende, conforme Rosenau, de um sistema de 

ordenação que constitui entendimentos fundamentais ou rotineiros que colocam em 

marcha a política mundial.473   

Dando continuidade à explicação sobre a diferença entre Governo e 

Governança, também há que se diferir o conceito de Governança com 

Governabilidade. Esta relaciona-se “à dimensão estatal do exercício do poder”, 

enquanto Governança à “performance dos atores e sua capacidade no exercício da 

autoridade política”.474 

Explica Diniz475 que a Governabilidade se refere às formas pelas quais se 

dá o exercício do poder em uma determinada Sociedade, ou seja, liga-se às formas 

de manifestação do sistema político, tais como a forma de Governo, os sistemas 

partidários dentre outros. A Governança representa a capacidade governativa em 

sentido amplo, de implementação de políticas e na execução de objetivos comuns. 

Refere-se aos mecanismos e procedimentos para enfrentar a participação e a 

pluralidade dos membros da Sociedade, promovendo formas de diálogos e 

administrando interesses partilhados.  

Diante do exposto, observa-se que a Governança emergiu como um novo 

significado em razão das complexidades de uma sociedade global que, em 

decorrência de novas demandas, conduziu a uma reestruturação do conceito Estado, 

especialmente em razão da sua (in) capacidade de ação políticas e quanto à sua 

autonomia. 

  

 
473 ROSENAU, James N. Governança e democratização. In: ROSENAU, James N; CZEMPIEL, Ernst-
Otto. Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. Brasília: Ed. UnB; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. p. 15. 
474GONÇALVES, Alcindo. O conceito de Governança. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 
XIV, 2005, Fortaleza. Anais [...] Fortaleza: Conpedi, 2005, pp. 1-16. p. 3. Disponível em: 
https://www.unisantos.br/upload/menu3niveis_1258398685850_alcindo_goncalves_o_conceito_de_g
overnanca.pdf Acesso em: 23 fev. 2022. 
475 DINIZ, Eli. Governabilidade, governance e reforma do Estado: considerações sobre o novo 
paradigma. Revista do Serviço Público. v. 120, n. 2. Mai/Ago 1996. pp. 5-19. p. 12. Disponível em: 
https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/693/533 Acesso em: 23 fev. 2022. 
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As alterações provocadas pela Globalização Econômica fizeram com que 

o Estado se tornasse mais aberto, flexível e descentralizador, compartilhando e 

transferindo responsabilidades a outros atores em razão do aumento das demandas 

transnacionais e de sua incapacidade de respostas. Diante dessa incapacidade do 

Estado em gerir as demandas de uma Sociedade complexa, que a Governança está 

inserida em um contexto de articulação e cooperação entre os atores interessados, 

englobando a Sociedade como um todo. 

De origem inglesa, a palavra governance conduz, também, a uma série de 

interpretações relacionadas, partindo desde uma concepção meramente funcional, no 

sentido de garantir a permanência dos entendimentos rotineiros; passando pelo 

entendimento de que atua como instrumento de distribuição de valores em parceria 

com os governos responsáveis pela operacionalização dessa distribuição; bem como 

a um sistema de regras e recursos para a solução de problemas.476 

No campo das Relações Internacionais, a terminologia governance é que 

ganhou mais notoriedade e abriu o debate sobre essa nova forma de 

compartilhamento de poder, cooperação e gerenciamento, nos finais dos anos oitenta. 

E foi por meio do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que houve 

a introdução no meio acadêmico do significado de “boa Governança”, expressão 

relacionada ao conjunto de princípios norteadores dos trabalhos em aliança com os 

países-membros.477 

A “boa Governança” enunciada por tais organismos internacionais, seria 

regida pela soma das seguintes características ou princípios:478 1) Participação; 2) 

Estado de direito; 3) Transparência; 4) Capacidade de resposta; 5) Orientação ao 

consenso; 6) Equidade e inclusão; 7) Efetividade e eficiência; e 8) Accountability. 

Posteriormente, o PNUD acrescentou um último elemento, caracterizado pela “visão 

 
476 ROSENAU, James N. Governança e democratização. In: ROSENAU, James N; CZEMPIEL, Ernst-
Otto. Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. Brasília: Ed. UnB; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. p.18/19. 
477 GONÇALVES, Alcindo. Regimes internacionais como ações da governança global. Revista 
Meridiano 47, v. 12, n. 125, pp. 40-45, mai-jun. 2011. p. 40. 
478 GONÇALVES, Alcindo. Regimes internacionais como ações da governança global. Revista 
Meridiano 47, v. 12, n. 125, pp. 40-45, mai-jun. 2011. p. 40. 
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estratégica”.479 

Rogers, Jalal e Boyd480 elencam, dentre os nove elementos 

caracterizadores da Governança, quatro mais relevantes: 1) a accountability, 

relacionada à responsabilidade dos entes públicos por seus comportamentos; 2) a 

participação e descentralização na tomada de decisão por pessoas que se tornarão 

seus maiores beneficiários, frisando a participação de todos no processo de decisão; 

3) a previsibilidade que atua no sentido de que as leis, regulações e políticas devem 

ser aplicadas de maneira justa e consistente atuando de forma preventiva e 

repressiva; e 4) a transparência, ou seja, a presença da garantia da publicidade de 

todas as ações e políticas adotadas. 481 

Essa análise principiológica revela uma maior ênfase às formas pelas quais 

o governo exerce seu poder, qual seja, em colaboração, em um processo articulado 

com a participação daqueles que se interessam pelo desenvolvimento pautado na 

equidade e na proteção aos direitos humanos que pelos resultados oriundos das 

políticas governamentais.482 

Daí em diante a Governança passou a ganhar destaque eis que inserida 

em uma Sociedade cada vez mais plural, caracterizada pelo surgimento de inúmeras 

organizações e instituições que passaram a partilhar as funções estatais. A 

Governança diz respeito, portanto, não só a instituições e regimes formais, estatais, 

autorizados a impor obediência, mas a acordos informais que atendam aos interesses 

das pessoas e instituições.  

  

 
479 GARCIA, Heloise Siqueira. Mecanismos Transnacionais de combate à pobreza: uma 
possibilidade de análise a partir da solidariedade, da Sustentabilidade, da econômica e da Governança 
ambiental. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica) Universidade do Vale do Itajaí- Itajaí, 2018. 421 p. p. 
291. 
480 ROGERS, Peter P.; JALAL, Kazi F; BOYD, Jhon A. apud GARCIA, Heloise Siqueira. Mecanismos 
Transnacionais de combate à pobreza: uma possibilidade de análise a partir da solidariedade, da 
Sustentabilidade, da econômica e da Governança ambiental. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica) 
Universidade do Vale do Itajaí- Itajaí, 2018. 421 p. p. 291/292. 
481 ROGERS, Peter P.; JALAL, Kazi F; BOYD, Jhon A. apud GARCIA, Heloise Siqueira. Mecanismos 
Transnacionais de combate à pobreza: uma possibilidade de análise a partir da solidariedade, da 
Sustentabilidade, da econômica e da Governança ambiental. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica) 
Universidade do Vale do Itajaí- Itajaí, 2018. 421 p. p. 291/292 
482GONÇALVES, Alcindo. O conceito de Governança. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 
XIV, 2005, Fortaleza. Anais [...] Fortaleza: Conpedi, 2005, pp. 1-16 p. 1. Disponível em: 
https://www.unisantos.br/upload/menu3niveis_1258398685850_alcindo_goncalves_o_conceito_de_g
overnanca.pdf Acesso em: 23 fev. 2022. 
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A Governança passou a ser entendida de forma mais abrangente, 

envolvendo Organizações Não Governamentais (ONGs), movimentos civis, empresas 

multinacionais e mercados de capitais globais, além dos meios de comunicação de 

massa.483 Aliada à essa perspectiva multidisciplinar, esse novo modelo de gestão 

enunciado tanto pelo Banco Mundial, quanto pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

adicionaram mais um componente importante à Governança, a participação 

democrática.   

O Relatório do Desenvolvimento Humano publicado em 2002, com foco no 

aprofundamento da Democracia em um mundo fragmentado, reconhece que a 

Governança é democrática quando: 

Os direitos humanos e as liberdades fundamentais das pessoas 
são respeitados, o que lhes permite viver com dignidade; as 
pessoas têm opiniões em relação às decisões que afetam suas 
vidas; as pessoas podem responsabilizar quem decide; as 
interacçoes sociais são governadas por normas, instituições e 
práticas inclusivas e justas; as Mulheres e os homens são 
parceiros iguais nas esferas privadas e pública da vida e da 
tomada de decisões; as pessoas não são discriminadas com 
base na Raça, Etnia, classe, género ou qualquer outro atributo; 
as necessidades das gerações futuras estão reflectidas nas 
políticas actuais; as políticas econômicas e sociais 
correspondem às necessidades e aspirações das pessoas; as 
políticas econômicas e sociais visam a erradicação da pobreza 
e o alargamento das escolhas que todas as pessoas tem na sua 
vida.484 

 
A Democracia deve integrar a Governança tanto na forma quanto na 

substância constituindo um reforço das instituições e de uma política democrática 

mesmo que sua atuação se dê fora das instituições formais do Estado.485 

 
483GONÇALVES, Alcindo. O conceito de Governança. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 
XIV, 2005, Fortaleza. Anais [...] Fortaleza: Conpedi, 2005, pp. 1-16 p. 5. Disponível em: 
https://www.unisantos.br/upload/menu3niveis_1258398685850_alcindo_goncalves_o_conceito_de_g
overnanca.pdf Acesso em: 23 fev. 2022. 
484PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD) Relatório do 
Desenvolvimento Humano 2002: Aprofundar a Democracia num mundo fragmentado. Disponível em: 
www.pnud.org Acesso em: 14 abr. 2022. p. 51. 
485 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD) Relatório do 
Desenvolvimento Humano 2002: Aprofundar a Democracia num mundo fragmentado. Disponível em: 
www.pnud.org Acesso em: 14 abr. 2022. p. 62. 
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Reforçando a ideia de uma Governança Democrática, Garcia, Santos e 

Garcia486 entendem o conceito como 

um sistema democrático de leis e instituições sociais e o seu 
progresso depende de Regulação, estabelecida por algum 
mecanismo de consenso democrático, traduzidas em 
instrumentos normativos capazes de assegurar a concórdia, a 
paz e o progresso. 

 
O advento da Governança produziu mudanças profundas no sistema de 

gestão em todos os níveis. Constitui -se de uma nova fase do desenvolvimento 

humano em que as relações sociais se encontram cada vez mais integradas a atuação 

conjunta de atores estatais e não estatais e que permite uma horizontalização do 

poder fortalecendo de forma significativa a Democracia, conforme estipulado pelo 

PNUD.487 

Referindo-se a uma dimensão prática Governança, Bodnar e Cruz488 a 

conceituam como: 

O conjunto de iniciativas, regras, instâncias e processos que 
permitem às pessoas, por meio de suas comunidades e 
organizações civis, exercer o controle social, público e 
transparente das estruturas estatais e das políticas públicas, por 
um lado, e da dinâmica e das instituições do mercado, por outro, 
visando atingir objetivos ambientais sustentáveis [...] abrange 
tanto mecanismos governamentais como informais e/ou não 
estatais. Significa a capacidade social (os sistemas, seus 
instrumentos e instituições) de dar rumo, ou seja, orientar 
condutas dos Estados, das empresas, das pessoas em torno de 
certos valores e objetivos ambientais de longo prazo para as 
Sociedades transnacionais. 

 

 

 
486GARCIA, Heloise Siqueira; SANTOS, Kassy Gerei dos; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. 
Governança Transnacional. In: GARCIA, Heloise Siqueira; CRUZ, Paulo. Interfaces entre Direito e 
Transnacionalidade. Itajaí: Univali AICTS, 2020. pp. 29-42. p. 13. 
487 ALVES, Benedito Antônio. Governança Transnacional da Sustentabilidade ambiental: a 
possibilidade de sua fiscalização e controle com base nas experiencias das entidades fiscalizadoras 
superior. 2018. 532 f. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica) Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2018. 
p. 176. 
488 BODNAR, Zenildo; CRUZ, Paulo Márcio. A Governança Transnacional ambiental na Rio +20. 
Revista do CEJUR/TJSC: Prestação Jurisdicional. v. 1. n. 1, pp. 79-103. Dez. 2013. p. 80. 
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Diante do exposto, o conceito de Governança adotado na presente Tese é 

aquele no qual se relaciona a um processo, ou seja, como instrumento para alcançar 

resultados comuns, valendo-se da totalidade das formas pelas quais se administram 

os problemas universais em conjugação de esforços com diversos setores não 

estatais, inclusive por meio das Organizações Internacionais.  

Ainda, segundo, Gonçalves,489 importa mencionar as quatro dimensões da 

Governança que formam o seu alicerce: 

1) seu caráter instrumental, o que significa que ela é um meio, 
instrumento, ferramenta capaz de produzir resultados eficazes 
diante de problemas e desafios globais; 2) participativa, no que 
toca à ampliação nos processos de decisão, envolvendo tanto a 
dimensão estatal quanto organizações internacionais, empresas 
transnacionais e Organizações Não Governamentais; 3) busca 
do consenso e da persuasão nas relações e ações, muito mais 
do que a coerção e a obrigação de cumprir; 4) sua dimensão 
institucional, ou seja, sua relação com arranjos de natureza 
institucional, na medida em que a construção da Governança 
envolve o estabelecimento e operação de regras, as instituições 
sociais capazes de designar papéis e guiar a interação de 
agentes, facilitar a cooperação e diminuir os problemas de ação 
coletiva num mundo cada vez mais interdependente. 
 

Por fim, importa destacar que a Governança não é uma ação isolada da 

Sociedade civil buscando maiores espaços de participação e influência:  

Trata-se de uma ação conjunta na busca de soluções e 
resultados para problemas comuns. É neste aspecto que o 
surgimento dos atores não estatais passa a ser central para o 
desenvolvimento da ideia e da prática da Governança. Essa 
perspectiva é importante para o campo do Direito em que a 
crescente participação desses atores não estatais ganha corpo 
no cenário político e social. Trata-se de estabelecer regras e 
normas para sua participação, ainda que não com formalização 
institucional estrita.490 

 

 

 
489 GONÇALVES, Alcindo. Regimes internacionais como ações da governança global. Revista 
Meridiano 47, v. 12, n. 125, pp. 40-45, mai-jun. 2011. p. 41. 
490 GONÇALVES, Alcindo. O conceito de Governança. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 
XIV, 2005, Fortaleza. Anais [...] Fortaleza: Conpedi, 2005, pp. 1-16. p. 14. Disponível em: 
https://www.unisantos.br/upload/menu3niveis_1258398685850_alcindo_goncalves_o_conceito_de_g
overnanca.pdf Acesso em: 23 fev. 2022. 
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Desta forma, enquanto estratégia de ação comum, o Gender 

Mainstreaming tem como escopo o desenvolvimento de uma Sociedade mais justa e 

sustentável, com a distribuição igualitária dos benefícios auferidos pelas políticas e 

práticas comerciais internacionais. Importa eleger a melhor forma para materializá-lo, 

sendo os critérios e as formas de Governança Transnacional instrumentos aptos e 

necessários à sua implementação conforme será tratado ao longo do presente 

capítulo. 

 

4.2 A GOVERNANÇA TRANSNACIONAL:491 CONCEITO E CARACTERÍSITICAS 

 

Conforme referido anteriormente, a Governança emerge em razão dos 

desafios da atual Sociedade global contemporânea que apontam para novas formas 

de gerenciamento na mesma proporção das necessidades que afloram. Desta forma, 

os mecanismos de Governança antes disponibilizados exclusivamente pelos Estados-

nação tornaram-se defasados ensejando uma reestruturação em seu conceito.  

Adotando critérios como a cooperação e o compartilhamento de interesses, 

a Governança passou a se constituir elemento central para discussão de novas formas 

de solução de problemas que extrapolam os limites territoriais dos Estados. 

A Transnacionalidade relaciona-se à mutação do Estado Constitucional 

Moderno que, em decorrência da globalização colocou o conceito de Soberania em 

discussão. De acordo com Cruz,492 a Soberania sempre esteve historicamente 

vinculada à racionalização jurídica do Poder o que configurava um dos pilares do 

Estado Constitucional Moderno, que garantia a este, por meio da outorga da Nação, 

ser o único detentor da política. 

  

 
491 Para o desenvolvimento da presente Tese optou-se pela utilização da terminologia Governança 
Transnacional em detrimento de Governança Global. Justifica tal opção por se entender que a 
perspectiva Transnacional se caracteriza pela permeabilidade estatal desencadeando uma terceira 
dimensão social, política e jurídica. Ou seja, a Governança Transnacional está para além do que se 
pode entender por Governança Global, estando essa subordinada à ideia de um ente com 
superioridade hierárquica, como o Estado. Enquanto Globalização remete à ideia de conjunto, de globo, 
enfim, o mundo sintetizado como único; a Transnacionalização está atada à referência do Estado 
permeável, mas tem na figura estatal a referência do ente em declínio. Além do mais, o global relaciona-
se a uma associação entre as nações, o que não se aplica à Transnacionalidade.  
492 CRUZ, Paulo Márcio. Soberanía y transnacionalidade: antagonismos y consecuencias. Jurid. 
Manizales, v. 7, pp. 13-36, ene-jun. 2010. p. 14. 
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A partir da Segunda Guerra Mundial houve uma significativa mudança nas 

comunidades políticas que passaram a fazer parte de uma Sociedade internacional, 

regidas por normas próprias.493 Constituem exemplos a adesão voluntária dos 

Estados a tratados, acordos, convenções internacionais que, por sua vez, geram 

obrigações e submetem seus signatários às eventuais sanções em caso de 

descumprimento. 

O advento da globalização, especialmente quanto à economia, abalou 

ainda mais o conceito de Soberania pois intensificou as relações entre os Estados, 

tornando-os mais interdependentes.  

A globalização da economia gerou relações de interdependência 
nas quais os Estados foram, no mínimo, obrigados a unirem-se 
em grupos, as fronteiras comerciais desapareceram e a moeda 
será, pouco a pouco, substituída por um instrumento comum de 
troca e de compra e venda.494 

 

No mesmo sentido expõe Stelzer,495 autora para quem a 

Transnacionalidade repousa sua origem na intensificação das operações de natureza 

econômico-comercial o que conduziu ao enfraquecimento do conceito moderno de 

Soberania, colocando à prova o monopólio do Estado quanto à sua capacidade de 

resposta política e jurídica aos problemas sociais. Por esta razão é que existe uma 

íntima conexão entre Transnacionalidade e Globalização sendo aquela um fenômeno 

reflexivo desta, caracterizada pela desterritorialização dos relacionamentos político-

sociais e aos vínculos que atravessam os limites do Estado.496 

 

 
493 CRUZ, Paulo Márcio. Soberanía y transnacionalidade: antagonismos y consecuencias. Jurid. 
Manizales, v. 7, pp. 13-36, ene-jun. 2010. p. 15. 
494 CRUZ, Paulo Márcio. Soberanía y transnacionalidade: antagonismos y consecuencias. Jurid. 
Manizales, v. 7, pp. 13-36, ene-jun. 2010. p. 17-18. No original: La globalización de la economia generá 
relaciones de interdependência em las cuales los Estados fueron como mínino obligados a reunier-se 
em grupos, las fronteras comerciales desaparecen y la moneda será, poco a poco, substituída por outro 
instrumento común de trueque y de compra y venta.  
495 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (Org). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2018. p. 16. 
496 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (Org). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2018. p. 16. 
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Stelzer497 explica que as relações globalizadas moldadas pelo interesse no 

capital tornaram este uma instância de poder que assumiu o controle de toda a 

Sociedade, especialmente por sua concentração nas mãos das grandes corporações 

transnacionais. Como resultado, verificou-se que o Estado perdeu espaço, fazendo 

com que seu poder de comando restasse compartilhado com outros atores não 

estatais. 

Como bem assinala Cruz,498 o que mudou não foi o Poder, antes de 

exclusividade do Estado, mas sim a forma de organização daquele, produzindo uma 

crise no interior do conceito jurídico-político de Soberania. Daí se afirmar a mudança 

de um sistema caracterizado pela exclusividade da Soberania estatal típico do Estado 

Constitucional Moderno para uma nova concepção, fruto de um mundo cada vez mais 

“multipolarizado e interdependente, em que várias coletividades passaram a estar 

dispostas à cooperação e à integração em um sistema internacional mais integrado e 

institucionalmente regulamentado”.499 

Compartilhando do poder, os novos atores transnacionais revelaram o quão 

enfraquecido se tornou o Estado quanto ao gerenciamento dos problemas globais. 

Outorgando às instituições de natureza supranacional a gestão de diversos interesses 

o Estado transferiu, ainda, o poder de instituir normas, executá-las e julgar 

determinados assuntos.500 Nesse contexto, a insuficiência e a inadequação dos 

modelos de Governança disponibilizados pelas instituições políticas estatais ficaram 

evidentes gerando uma crise social. 

Segundo Castells501 uma crise relacionada aos problemas que não podem 

ser administrados adequadamente, gerando um déficit de eficiência por parte do 

Estado. Como consequência tem-se o ceticismo dos cidadãos o que repercute sobre 

a legitimidade daquele ente que, “aliada ausência de apego à nação e à cultura, gera 

 
497 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (Org). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2018. p. 22. 
498 CRUZ, Paulo Márcio. Soberanía y transnacionalidade: antagonismos y consecuencias. Jurid. 
Manizales, v. 7, pp. 13-36, ene-jun. 2010. p. 20. 
499 CRUZ, Paulo Márcio. Soberanía y transnacionalidade: antagonismos y consecuencias. Jurid. 
Manizales, v. 7, pp. 13-36, ene-jun. 2010. p. 20. 
500 CRUZ, Paulo Márcio. Soberanía y transnacionalidade: antagonismos y consecuencias. Jurid. 
Manizales, v. 7, pp. 13-36, ene-jun. 2010. p. 17-18. 
501 CASTELLS, Manuel. A crise da democracia, governança global e emergência da sociedade civil 
global. In: GUTERRES, António; et al. Por uma governança global democrática. São Paulo: IFHC, 
2005. p. 103. 
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um conflito identitário”. Agravada pelas desigualdades dentro e entre os países, 

produzidas pela Globalização Econômica, os Estados restaram limitados. 

Diante da permeabilidade das fronteiras, da interdependência entre os 

Estados e das reinvindicações coletivas é que os atores transnacionais passaram a 

ser os protagonistas de um novo momento histórico “que lutam em prol de interesses 

e valores globais solapando cada vez mais os governos internos”.502 Desta forma, o 

sistema de Governança que antes abarcava somente o Estado passa a integrar 

diversos atores não estatais que, compartilhando do poder, estabelecem novas 

formas de gerenciamento de dimensão transnacional. 

Por essa razão é que Gonçalves, ao se referir à Governança Global, expõe 

seu caráter mais amplo no sentido de abrigar ações em escala global compreendendo 

um conjunto de processos cumulativos, de âmbito multidimensional, que engloba uma 

“mudança significativa na organização da atividade humana e o deslocamento do 

poder da orientação local ou nacional para padrões globais, com interconexão e 

interdependência na esfera mundial”.503 

Diante de problemas que repercutem de forma transnacional, como é o 

caso das desigualdades de Gênero sentidas em razão das políticas comerciais 

internacionais, é que os atores não estatais dependem de uma estratégia de ação que 

se denomina Governança Transnacional. O poder conferido aos novos atores ganha 

uma conotação transnacional que conta com suas próprias estruturas e processo de 

decisão.504 

Constata-se, nesse sentido, uma contribuição cada vez maior dos atores 

não estatais na articulação de políticas comuns, realização de acordos e regimes 

técnicos, constituição de redes de cooperação em vários âmbitos que abre novas 

possibilidades de realização à humanidade, inclusive de uma nova ordem mundial 

 
502 CASTELLS, Manuel. A crise da democracia, governança global e emergência da sociedade civil 
global. In: GUTERRES, António; et al. Por uma governança global democrática. São Paulo: IFHC, 
2005. p. 103. 
503 GONÇALVES, Alcindo. Regimes internacionais como ações da governança global. Revista 
Meridiano 47, v. 12, n. 125, pp. 40-45, mai-jun. 2011. p. 41. 
504 GONÇALVES, Alcindo. Regimes internacionais como ações da governança global. Revista 
Meridiano 47, v. 12, n. 125, pp. 40-45, mai-jun. 2011. p. 41. 
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mais justa e solidária.505 O declínio da Sociedade internacional moderna centrada no 

ator único representado pelo Estado em razão da ascensão da complexidade, da 

polaridade e da criação de vínculos de cooperação entre os principais atores 

ganharam maior espaço após a Segunda Guerra Mundial e a criação da Organização 

das Nações Unidas (ONU).506  

Conforme adverte Cruz,507 a ascensão de novas fontes jurídicas e políticas 

confirma a perda de poder soberano dos Estados, pois o desenvolvimento das 

organizações transnacionais levou muitos países a renunciar de forma implícita ou 

explícita à sua independência de ação em muitas áreas – seja em favor de outros 

países, ou em favor de organizações de Estados, como no caso da União Europeia. 

É, em virtude da porosidade do Estado, enquanto gestor único das relações 

sociais, que a Transnacionalidade se caracteriza por ser e pertencer a uma “terceira 

dimensão”, social, política e jurídica.508 Possuindo uma dimensão jurídica se faz 

necessário a construção de uma nova abordagem do ponto de vista do Direito, ou 

seja, de um sistema de regras que se sobreponha ao sistema jurídico interno.509 

Desta forma, a união entre os termos Governança e Transnacionalidade 

conduz à afirmação de se tratar do conjunto de múltiplas formas de Regulação de 

determinado espaço Transnacional que nasce em razão da Globalização e passa a 

contar com a ação dos diversos atores, especialmente os não estatais. Daí o vínculo 

entre Governança Transnacional e um sistema de regras e normas que vem 

florescendo no atual estágio da Sociedade global. 

 
505 BEDIN, Gilmar Antonio. A sociedade internacional contemporânea e o século XXI: novos atores 
e novas possibilidades. Tese (Programa de Doutorado em Ciências Jurídicas). Universidade Federal 
de Santa Catarina. 2001. 379 f. p. 233. 
506 BEDIN, Gilmar Antonio. A sociedade internacional contemporânea e o século XXI: novos atores 
e novas possibilidades. Tese (Programa de Doutorado em Ciências Jurídicas). Universidade Federal 
de Santa Catarina. 2001. 379 f. p. 234. 
507 CRUZ, Paulo Márcio; LACERDA, Emanuela Cristina Andrade (Orgs). Da Soberania à 
Transnacionalidade: Democracia, direito e Estado no século XXI. Itajaí: Coleção Sul, 2014. p. 105. 
508 VIEIRA, Patrícia Elias. Estado contemporâneo e sociedade: há possibilidade do direito contratual 
solidário? Revista da Faculdade de Direito São Bernardo do Campo. n. 20. 2014. pp. 1-22. 
Disponível em: https://repositorio.direitosbc.br/index.php/fdsbc/article/view/22 Acesso em 23 mai. 2022. 
p. 14. 
509 MELO, Flávio Henrique de; SANTOS, Franklin Vieira dos. O transjudicialismo e o direito penal: um 
diálogo com as cortes estrangeiras na busca de fundamentos para afastar a imputação por causas não 
previstas pelo legislador interno. In: PIFFER, Carla; BALDAN, Guilherme Ribeiro; CRUZ, Paulo Márcio 
(Org). Transnacionalidade e sustentabilidade: dificuldades e possibilidades em um mundo em 
transformação. Porto Velho: Emeron, 2018. 204 p. p.137. 
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É nesse ambiente político que as demandas transnacionais, conceituadas 

como aquelas que não respeitam fronteiras, que atingem a atual e as futuras gerações 

e toda a comunidade de vida de forma transfronteiriça, ganharam relevo e passaram 

a clamar por estratégias jurídicas e políticas no mesmo nível de articulação.  

A questão climática é uma dessas demandas transnacionais o que torna 

“impossível pensar e implementar uma tutela efetiva ao meio ambiente de forma 

restrita a determinado país ou território delimitado, nos moldes do conceito moderno 

de Soberania”.510 São essas exigências que geraram um cenário receptivo para a 

criação de novas instituições capazes de agregar e articular atitudes solidárias e 

cooperativas envolvendo uma multiplicidade de atores, pessoas e Estados.511 

Na mesma direção, Defarges512 para quem a Globalização ou 

mundialização implica no reconhecimento da unidade do planeta sendo o meio 

ambiente um tema que implica a “permanente renovação de certos conflitos como a 

busca de uma solidariedade planetária”. A Governança Transnacional desponta, 

portanto, vinculada a temas que não dizem mais respeito a locais determinados, mas 

que se espalham por todo o globo, chamando à atuação tanto os novos atores quanto 

o próprio Estado, responsáveis pela sua operacionalização e Regulação. 

Diante dessas características, a Governança Transnacional procura 

articular o “poder local e o global, evidenciando a necessidade de parceria cooperativa 

das esferas locais de poder e ao mesmo tempo multiplicando os esforços locais para 

a produção dos melhores resultados em escala global”.513 Daí que a cooperação e a 

solidariedade constituem, segundo Cruz e Bodnar514 estratégias globais de 

Governança com a finalidade de assegurar um futuro com mais justiça e 

 
510 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. O clima como necessidade de Governança Transnacional: 
reflexões pós-Copenhague 2009. Revista Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e 
Políticas Públicas. Macapá, n. 2, 2010, pp. 139-153. p. 141. 
511 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. O clima como necessidade de Governança Transnacional: 
reflexões pós-Copenhague 2009. Revista Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e 
Políticas Públicas. Macapá, n. 2, 2010, pp. 139-153. p. 148. 
512 DEFARGES, Philippe Moreau. A mundialização: o fim das fronteiras? Tradução de António 
Monteiro Neves. Lisboa: Instituto Piaget, 1993. p. 69-70. 
513 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. O clima como necessidade de Governança Transnacional: 
reflexões pós-Copenhague 2009. Revista Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e 
Políticas Públicas. Macapá, n. 2, 2010, pp. 139-153. p. 148. 
514 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. O clima como necessidade de Governança Transnacional: 
reflexões pós-Copenhague 2009. Revista Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e 
Políticas Públicas. Macapá, n. 2, 2010, pp. 139-153. p. 151. 
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Sustentabilidade. As demandas que não podem ser enfrentadas por legislação interna 

ou internacional requerem, nesse sentido, uma participação ativa de toda a 

comunidade internacional.515 Pode-se citar como exemplos, além das demandas 

relacionadas ao meio ambiente, as questões relativas à imigração e da própria gestão 

da Covid-19, que forçou a criação de medidas sanitárias e de saúde emergenciais. 

Esse pensamento vai ao encontro do defendido por Rosenau516 para quem 

a Governança “sem governo” constitui a divisão de poderes entre múltiplos atores não 

estatais e estatais, em uma escala global. Desta forma, pode-se dizer que a 

Governança Transnacional é policêntrica e seus arranjos, além de envolverem atores 

transnacionais, como é o caso das organizações internacionais e não 

governamentais, pode assumir diversas formas, desde públicas às privadas.517 

Interessante abordagem sobre o tema do exercício do poder e da 

Democracia em detrimento do Estado para a Governança Transnacional é realizada 

por Corrêa e Piffer,518 quando descrevem que a Governança Transnacional 

representa a “ressignificação do poder e da Democracia, atuando na ampliação de 

espaços em que se possibilita a participação de todos os envolvidos, como os atores 

sociais, políticos, pessoas e organizações”.519 

No mesmo sentido, Gonçalves520 expõe que as alterações na distribuição 

do poder em vista da emergência de novos níveis (atores) de seu exercício, constitui, 

além de sua instrumentalização, a possibilidade da participação ampliada de todos os 

interessados nos processo de decisão, desde o Estado até as Organizações Não 

 
515 GARCIA, Marcos Leite. Direitos fundamentais e Transnacionalidade: um estudo preliminar. In: 
CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (Orgs). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2018. 
pp. 173-200. p. 174. 
516 ROSENAU, James N. Governança e democratização. In: ROSENAU, James N; CZEMPIEL, Ernst-
Otto. Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. Brasília: Ed. UnB; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. p. 15. 
517 GONÇALVES, Alcindo. Regimes internacionais como ações da governança global. Revista 
Meridiano 47, v. 12, n. 125, pp. 40-45, mai-jun. 2011. p. 41. 
518 CORRÊA, Fernando Rafael; PIFFER, Carla. A Governança Transnacional como ressignificação do 
poder e da Democracia. Revista Resenha Eleitoral, Florianópolis, SC, v. 24, n. 2, pp. 43-64, jul./dez. 
2020. Disponível em: https://revistaresenha.emnuvens.com.br/revista/article/view/21 Acesso em: 12 
mar. 2022. p. 58. 
519 CORRÊA, Fernando Rafael; PIFFER, Carla. A Governança Transnacional como ressignificação do 
poder e da Democracia. Revista Resenha Eleitoral, Florianópolis, SC, v. 24, n. 2, pp. 43-64, jul./dez. 
2020. Disponível em: https://revistaresenha.emnuvens.com.br/revista/article/view/21 Acesso em: 12 
mar. 2022. p. 59. 
520 GONÇALVES, Alcindo. Regimes internacionais como ações da governança global. Revista 
Meridiano 47, v. 12, n. 125, pp. 40-45, mai-jun. 2011. p. 41. 
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Governamentais que imbuídas pelo consenso e persuasão determinam o 

cumprimento das decisões em vista ao bem comum, não descartando, entretanto, sua 

operacionalização por meio da criação de regras.  

Bodnar e Cruz521 chamam a atenção para o aspecto qualitativo que deve 

emergir das novas estratégias de Governança Transnacional consistente na 

articulação entre o poder local e o global, ressaltando a importância das esferas locais 

de poder multiplicando-os para que se alcance o máximo resultado em nível global. 

Essa é uma das exigências de uma Governança Transnacional inserida no 

contexto de uma Sociedade cada vez mais complexa e interdependente, promovendo 

“a aproximação entre povos e culturas; a participação consciente e reflexiva do 

cidadão na gestão política, econômica e social”.522 Porém, deve ser capaz de somar 

e promover solidariedade, envolvendo pessoas e estados na busca por uma vida mais 

plena.523 

A Governança Transnacional representa uma estratégia democrática, de 

participação de toda a Sociedade civil organizada, bem como empresas 

multinacionais e Organizações Não Governamentais a tomarem partido sobre 

interações cujo poder político nacional não oferece retorno”.524 

Logo, a Governança Transnacional deve pautar-se na Democracia e na 

igualdade, “fundada em princípios da cooperação, da solidariedade e da 

Sustentabilidade, com capacidade e poder para assegurar bases e fundamentos para 

Regulação e intervenção das relações que transpassam as fronteiras”.525 Esse 

 
521 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. O clima como necessidade de Governança Transnacional: 
reflexões pós-Copenhague 2009. Revista Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e 
Políticas Públicas. Macapá, n. 2, 2010, pp. 139-153 p. 149. 
522 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. O clima como necessidade de Governança Transnacional: 
reflexões pós-Copenhague 2009. Revista Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e 
Políticas Públicas. Macapá, n. 2, 2010, pp. 139-153 p. 149. 
523 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. O clima como necessidade de Governança Transnacional: 
reflexões pós-Copenhague 2009. Revista Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e 
Políticas Públicas. Macapá, n. 2, 2010, pp. 139-153 p. 149. 
524 CORRÊA, Fernando Rafael; PIFFER, Carla. A Governança Transnacional como ressignificação do 
poder e da Democracia. Revista Resenha Eleitoral, Florianópolis, SC, v. 24, n. 2, pp. 43-64, jul./dez. 
2020. Disponível em: https://revistaresenha.emnuvens.com.br/revista/article/view/21 Acesso em: 12 
mar. 2022. p. 59. 
525 CORRÊA, Fernando Rafael; PIFFER, Carla. A Governança Transnacional como ressignificação do 
poder e da Democracia. Revista Resenha Eleitoral, Florianópolis, SC, v. 24, n. 2, pp. 43-64, jul./dez. 
2020. Disponível em: https://revistaresenha.emnuvens.com.br/revista/article/view/21 Acesso em: 12 
mar. 2022. p. 59. 
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caminho abre a possibilidade não somente como uma pretensão descritiva, mas 

também jurídica, conduzindo como já observou Cruz e Bodnar, a um “novo pacto de 

civilização”.526 

Correa e Piffer527 complementam, ainda, que é justamente em razão dos 

problemas transnacionais, como o meio ambiente, a economia e direitos humanos que 

se faz necessário o estabelecimento de uma entidade democrática que detenha poder 

capaz de solucionar divergências transpassantes, cuja amplitude nenhuma 

organização hoje é capaz de alcançar. 

Diante da ampliação da complexidade de temas que gravitam em escala 

transnacional, especialmente os de interesses difusos, aliada à divisão do mundo em 

Estados soberanos que não conseguem gerar um sistema de proteção eficaz válido 

planetariamente é que a Governança Transnacional desponta.528 Necessário diante 

deste cenário a reconfiguração das estruturas políticas, jurídicas e demais instituições, 

a Governança deve ser ampliada em escala transnacional, com um enfoque 

interdisciplinar, holístico, integrado, sólido, por meio de instrumentos legais efetivos e 

cogentes, intercâmbio de informações dentre outros.529 

O despertar para uma nova consciência coletiva em escala global é 

fundamental para a promoção de mudanças significativas e duradouras. Os Estados 

são cada vez mais desafiados por uma ampla variedade de problemas que estão fora 

de sua jurisdição territorial. Da saúde e doença, da Regulação financeira e das 

mudanças climáticas ao crime cibernético, os problemas globais não podem mais ser 

tratados de forma eficaz pelos Estados. 

 
526 BODNAR, Zenildo; CRUZ, Paulo Márcio. A Transnacionalidade e a emergência do estado e do 
direito transnacionais. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (Orgs). Direito e 
Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2018. pp. 173-200. p. 61. Não se tem por objetivo adentrar na 
propositura de um Direito Transnacional com viés de Gênero, mas tão somente informar que a 
perspectiva usada na presente Tese se abre para essa possibilidade. 
527 CORRÊA, Fernando Rafael; PIFFER, Carla. A Governança Transnacional como ressignificação do 
poder e da Democracia. Revista Resenha Eleitoral, Florianópolis, SC, v. 24, n. 2, pp. 43-64, jul./dez. 
2020. Disponível em: https://revistaresenha.emnuvens.com.br/revista/article/view/21 Acesso em: 12 
mar. 2022. p. 59. 
528 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Cosmopolitismo e governança transnacional ambiental. 
Uma agenda para o desenvolvimento sustentável. Revista Direitos Humanos e Democracia. Editora 
Unijuí, ano 4, n. 7, pp. 239-257, jan./jul. 2016. p. 243. 
529 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Cosmopolitismo e governança transnacional ambiental. 
Uma agenda para o desenvolvimento sustentável. Revista Direitos Humanos e Democracia. Editora 
Unijuí, ano 4, n. 7, pp. 239-257, jan./jul. 2016. p. 244. 
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Desta forma, manifestando as desigualdades de Gênero produzidas e 

aprofundadas em razão da política comercial internacional como um fenômeno 

transnacional, a Governança Transnacional representa um instrumento apto a criar 

condições para a efetivação da lente de Gênero no interior da Organização Mundial 

do Comércio (OMC). 

Ressalta-se que as organizações internacionais passaram a assumir um 

papel central na Governança Transnacional, já que atua nas mais variadas áreas, com 

finalidades que abrangem tanto assuntos locais, regionais e globais, e contam com 

estrutura de organização para exercer atividades e metas próprias.530 Capazes de 

articular políticas com base na cooperação, solidariedade, sustentabilidade e 

participação democrática, as Organizações Internacionais constituem centros de 

poder indispensáveis à propositura de ações voltadas às demandas sociais. 

Conforme os efeitos produzidos pela Globalização Econômica já expostos 

no decorrer da presente Tese, as Organizações internacionais passaram a ocupar o 

status de verdadeiros atores de Governança Transnacional, detendo poder de regular 

e fiscalizar determinadas matérias correlatas à sua área de atuação. Cumpre lembrar 

que o comércio internacional, por meio de sua organização, conta com um órgão 

exclusivo de resolução de conflitos fazendo imperar a sua decisão. 

Diante do exposto, conclui-se que por Governança Transnacional deve-se 

entender a totalidade dos mecanismos informais e formais, bem como as interações 

e o compartilhamento de processos que envolvem os Estados, as organizações 

internacionais, não estatais, mercados e a Sociedade civil como agentes de 

transformação e regulamentação de demandas em escala Transnacional. As 

Organizações Internacionais inseridas nesse contexto global como novos atores 

transnacionais ocupam um lugar de destaque.  

O próximo tópico abordará a Organização Mundial do Comércio (OMC) 

como ator de Governança Transnacional, o qual adquire legitimidade para estabelecer 

formas concretas de ação a fim de efetivar o Gender Mainstreaming.  

 

 
530 PIZARRO, Juliano Oliveira; RIAL, Carmen Silvia de Moraes. Governança Global: visões teóricas e 
pluralidade de atores. Revista Relaciones Internacionales, n. 54, pp. 107-120, 2018. p. 113.  
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4.3 A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC) COMO ATOR DE 

GOVERNANÇA TRANSNACIONAL  

 

A ascensão do capitalismo como sistema político econômico-mundial e a 

posição dos Estados Unidos como nova potência mundial conquistada após a queda 

da URSS e ao final da Guerra Fria, alterou de forma significativa a distribuição de 

poder na esfera internacional.  

 Como consequência, diversos atores não estatais, como os Organismos 

Internacionais, as Organizações Não Governamentais, as empresas transnacionais e 

a Sociedade civil passaram a ocupar espaço abarcando novos temas à agenda 

política internacional e, representando, novos focos de poder. Nesse contexto 

diversas organizações internacionais como o FMI, Banco Mundial e a Organização 

Mundial do Comércio (OMC) passaram a exercer grande influência na ordem 

internacional, considerados os novos players. 

Aliada à Globalização e aos fenômenos produzidos por ela, como a 

redução das distâncias e a aproximação das fronteiras os problemas que emergem 

nessa nova roupagem social, passam a ser mundiais, transcendendo a ordem interna 

dos países. Conforme explorado no tópico anterior, a eclosão do transnacionalismo 

uniu a abordagem de diversos assuntos que não podem mais ser tratados de forma 

isolada por parte dos Estados nacionais. 

As organizações internacionais passam, então, a assumir determinados 

assuntos gerindo a ordem social por meio de um conjunto de normas, ou seja, passam 

a coordenar e a regular matérias em razão da ausência de uma autoridade central. 

Trata-se da manifestação da Governança Transnacional por parte dos novos atores 

transnacionais. De acordo com Beck,531 a atuação de diversas organizações 

internacionais que crescem significativamente e que passam a agir por meio da 

aplicação de normas já é um sentimento comum e familiar na nova era denominada 

pós-internacional. 

 

 
531 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do Globalismo: Respostas à Globalização. 
Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 71. 
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A reconfiguração do sistema político produzida pela crise das instituições 

estatais fez com que os Estados deixassem de ser concebidos como uma estrutura 

monocêntrica de poder. Desta forma, se constata a passagem de um Estado nacional 

unipolar para uma era transnacional em que as organizações internacionais se 

constituem de uma instância de compartilhamento do poder e cooperação entre si. 

A integração do mercado mundial aliada a outros fatores como o fenômeno 

jurídico, político e cultural, são motores importantes do fenômeno da globalização. Por 

meio das trocas comerciais, o antigo GATT, hoje, OMC, assumiu o controle e a 

Regulação da economia mundial. 

Nesse sentido, com base em Stelzer532 afirma-se que o comércio 

internacional constitui “objeto de Governança Transnacional, senão o mais importante 

catalisador da Transnacionalidade, verdadeiro motor de outras mudanças que vieram 

na sua esteira”. Na mesma linha, Corrêa e Piffer533 afirmam que o comércio mundial, 

na sua qualidade de carro chefe do processo de superação das fronteiras, aparece no 

centro desse procedimento, motivado, como não poderia deixar de ser, como um 

esboço do direito Transnacional”. 

Vale relembrar que o reconhecimento dos atores não estatais e sua 

vinculação à Governança Transnacional, se fez presente de forma expressa, na 

Organização das Nações Unidas, quando da Comissão Sobre Governança Global. A 

referida Comissão definiu a Governança como o conjunto de relações 

intergovernamentais, que envolvem desde as Organizações Não Governamentais, os 

movimentos civis, empresas multinacionais e mercados de capitais globais.534  

 

 

 
532 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (Orgs). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2018. p. 22. 
533 CORRÊA, Fernando Rafael; PIFFER, Carla. A Governança Transnacional como ressignificação do 
poder e da Democracia. Revista Resenha Eleitoral. Florianópolis, SC, v. 24, n. 2, pp. 43-64, jul./dez. 
2020. Disponível em: https://revistaresenha.emnuvens.com.br/revista/article/view/21 Acesso em: 12 
mar. 2022. p. 57. 
534 CORRÊA, Fernando Rafael; PIFFER, Carla. A Governança Transnacional como ressignificação do 
poder e da Democracia. Revista Resenha Eleitoral, Florianópolis, SC, v. 24, n. 2, pp. 43-64, jul./dez. 
2020. Disponível em: https://revistaresenha.emnuvens.com.br/revista/article/view/21 Acesso em: 12 
mar. 2022. p. 57. 

https://revistaresenha.emnuvens.com.br/revista/article/view/21
https://revistaresenha.emnuvens.com.br/revista/article/view/21
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São, portanto, inúmeros os atores que atuam no âmbito da Governança, 

sendo considerados “qualquer ente que realize quaisquer fluxos ou relações em 

âmbito internacional ou Transnacional. Eles existem em razão de o sistema mundial 

oportunizar múltiplos centros de autoridade política”.535 Elas são criadas pela 

necessidade dos Estados, para que administrem e solucionem problemas comuns que 

não capazes de serem solucionados por aqueles.  

As organizações internacionais são, conforme Bedin536 os atores que 

“apresentam uma caminhada mais longa e o reconhecimento mais sólido no interior 

da Sociedade internacional”. As organizações internacionais se caracterizam desta 

forma por serem espaços formais de diálogo entre os Estados, o que representa um 

esforço civilizatório significativo no contexto internacional. Com interesses comuns e 

por meio da cooperação entre seus membros, as organizações internacionais são 

dotadas de ordenamento jurídico próprio, de órgãos e institutos por meio dos quais 

realiza os objetivos comuns de seus membros por meio do poder que lhe são 

conferidos.537 

A título classificatório tem-se as organizações internacionais de caráter 

intergovernamentais, criadas por pelo menos dois governos à fim de realizar 

interações políticas, como é o caso da ONU e do FMI; e as de caráter não 

governamentais que não são constituídas por Estados, mas por associação de 

indivíduos ou organizações da Sociedade civil por intermédio de acordos não 

governamentais sobre alguma matéria de interesse comum. 

 

 

 

 
535 SANTOS, Rafael Padilha dos. O princípio da dignidade da pessoa humana como regulador da 
economia no espaço transnacional: uma proposta de economia humanista. 2015. 568 f. Tese. 
(Doutorado em Ciência Jurídica) Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2015. p. 373. 
536 BEDIN, Gilmar Antonio. A sociedade internacional contemporânea e o século XXI: novos atores 
e novas possibilidades. Tese (Programa de Doutorado em Ciências Jurídicas). Universidade Federal 
de Santa Catarina. 2001. 379 f. p. 236. 
537 BEDIN, Gilmar Antonio. A sociedade internacional contemporânea e o século XXI: novos atores 
e novas possibilidades. Tese (Programa de Doutorado em Ciências Jurídicas). Universidade Federal 
de Santa Catarina. 2001. 379 f. p. 236. 
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Segundo Beck,538 os atores transnacionais são dotados de quatro 

características: 

1) atuam em diversos lugares, sobrepassam as fronteiras, 
inclusive Transnacionalmente e anulam deste modo o princípio 
territorial do Estado nacional; 2) sua atuação produz resultados 
inclusivos os mais diversos, menos exclusivos do que aquela 
dos atores nacionais-estatais; 3) Sua ação frequentemente é 
mais eficaz do que a ação das instâncias nacionais, mesmo se 
os principais critérios de eficiência adotados forem aqueles da 
atuação do Estado; 4) os atores transnacionais e não-estatais 
criam para si uma “Soberania inclusiva” ao criar oposições entre 
os Estados territoriais exclusivos. 
 

Sobrepondo à OMC as características descritas por Beck, verifica-se tratar-

se de um ator Transnacional uma vez que atua na regulação de temas que envolvem 

o Comércio Internacional e a consequente busca de soluções para problemas de 

ordem que transcendem os Estados-Nação, como o meio ambiente e a proteção aos 

direitos de propriedade intelectual, por exemplo. Afere-se, também, que referida 

organização não se encontra associada a nenhum território específico e tem por 

finalidade principal o gerenciamento das trocas comerciais internacionais entre os 

países, estipulando e criando condições para que estas ocorram da melhor forma 

possível. 

Por se tratar de um sistema multilateral comercial, são diversos os países 

que integram a OMC que, por meio de determinações e acordos, atua para além dos 

Estados-Nação com força regulatória no comércio internacional. São temas difusos e 

que não estão circunscritos a um espaço geográfico delimitado o que demandam uma 

ação regulatória por parte da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

A existência do Órgão de Solução de Controvérsias confirma o poder de 

decisão da Organização como imposição soberana. Atuando como agente regulador 

do comércio mundial e de outros temas transnacionais, afirma-se que a OMC é tanto 

um lugar de manifestação de assuntos dessa ordem, como um ator de Governança 

Transnacional. 

 
538 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do Globalismo: Respostas à Globalização. 
Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p.182-183. 



178 

 

No tocante à inclusão de temas transnacionais, como as pautas 

relacionadas ao meio ambiente, foram realizadas diversas Conferências 

Internacionais, “buscando a conciliação do desenvolvimento econômico-social com a 

preservação ambiental como forma de garantia da qualidade de vida para as 

presentes e futuras gerações”.539 

Conforme tratado nos capítulos anteriores, quando da Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro, denominada de 

Rio-92 ou Eco-92, a Organização Mundial do Comércio (OMC) já reconhecia a 

necessidade da inclusão de outros temas de alcance transnacional, a exemplo do 

Meio Ambiente, salientando que muitos problemas ambientais possuem suas origens 

na produção e no consumo exacerbados e desregrados.540 

 A pauta ambiental está presente em diversas organizações internacionais 

como a Organização Mundial do Comércio (OMC) , que desde o GATT abriu espaço 

para novos temas criando a possibilidade da tutela de diversos interesses conforme 

se depreendem do artigo XX, alíneas (b) e (g) em que se prevê a criação de barreiras 

não alfandegárias ao comércio internacional como medida de proteção ambiental.541 

As normas internas da Organização Mundial do Comércio (OMC)  possuem 

disposições sobre comércio internacional e meio ambiente que regulamentam a 

adoção de medidas de proteção ambiental. Trata-se de uma verdadeira Governança 

Transnacional do Meio Ambiente no interior da organização. 

O Comitê sobre Comércio e Meio Ambiente na Organização Mundial do 

Comércio (OMC) inclui diversos trabalhos e considerações voltadas ao 

desenvolvimento sustentável. Vale mencionar, ainda, que no preâmbulo do Acordo de 

Marraqueche, Acordo Multilateral que fundou a Organização Mundial do Comércio 

(OMC), constata-se a menção expressa referente à proteção do meio ambiente e ao 

 
539 PIFFER, Carla; PAULA, Felipe Mottim Pereira de. A estruturação da governança ambiental global e 
a necessidade de criação de um órgão de controle externo do patrimônio ambiental transnacional: uma 
análise a partir da experiencia do tribunal de contas europeu. In: PIFFER, Carla; BALDAN, Guilherme; 
CRUZ, Paulo Márcio. Transnacionalidade e sustentabilidade: dificuldades e possiblidades em um 
mundo em transformação. Porto Velho: Emeron, 2018. pp. 52-72. p. 60. 
540 PIFFER, Carla. Comércio internacional e meio ambiente: a OMC como locus de Governança 
Ambiental. Revista Veredas do Direito. v. 8, n. 15, 2011. p. 123. 
541 BARBOSA, Nicole Miranda. O conflito entre meio ambiente e o comércio internacional na OMC como 
elemento representativo do paradoxo direito natural-direito positivo. Revista Direito Internacional e 
Globalização Econômica (PUC/SP). v. 7, n. 7, pp. 151-166, 2020. Disponível em: 
http://revistas.pucsp.br/index.php/DIGE Acesso em: 12 mai. 2022. p. 158. 

http://revistas.pucsp.br/index.php/DIGE
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desenvolvimento sustentável como um dos objetivos da OMC. Tal previsão reafirma 

o papel da referida organização não apenas como ator, mas como locus de 

Governança ambiental.542 

No mesmo documento, a Organização Mundial do Comércio (OMC) definiu 

regras de proteção aos Direitos de Propriedade Intelectual, as denominadas TRIPS, 

prevendo obrigações de caráter procedimental relativas às medidas de observância 

ou aplicação dessas normas mediante o Órgão de Solução de Controvérsias.543 No 

referido Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio, se faz presente expressamente conforme Anexo IC do 

Acordo de Marraqueche, de 1994.  

As obrigações multilaterais que devem ser observadas pelos estados 

membros quanto à aplicação de normas de proteção aos direitos de propriedade 

intelectual, estão previstas taxativamente na parte III do Acordo que conta, ainda, com 

a criação de mecanismos e instrumentos de efetivação de tais direitos.544 

Nesse sentido, adverte Polido,545 o acordo sobre as TRIPS constitui um 

meio de fazer com que as deficiências de proteção jurídica pelos titulares privados 

individualmente considerados (Estados-Membros) sejam supridas. Ou seja, percebe-

se a importância e o grau de influência da Organização Mundial do Comércio (OMC) 

em fazer com que as políticas domésticas sejam criadas, influenciando o Poder 

Legislativo nacional para que se alinhem às normas internacionais. 

 

 
542 BARBOSA, Nicole Miranda. O conflito entre meio ambiente e o comércio internacional na OMC como 
elemento representativo do paradoxo direito natural-direito positivo. Revista Direito Internacional e 
Globalização Econômica (PUC/SP). v. 7, n. 7, pp. 151-166, 2020. Disponível em: 
http://revistas.pucsp.br/index.php/DIGE Acesso em: 12 mai. 2022. p. 159. 
543 POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Aplicação efetiva das normas de proteção da propriedade 
intelectual no sistema multilateral do comércio. Perfis da relação intrusiva entre o Acordo TRIPS/OMC 
e os direitos domésticos. Revista da Informação Legislativa. Brasília, v. 48, n. 189, pp. 23-53, 
jan./mar. 2011. p. 24. 
544 POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Aplicação efetiva das normas de proteção da propriedade 
intelectual no sistema multilateral do comércio. Perfis da relação intrusiva entre o Acordo TRIPS/OMC 
e os direitos domésticos. Revista da Informação Legislativa, Brasília, v. 48, n. 189, pp. 23-53, 
jan./mar. 2011. p. 24. 
545 POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Aplicação efetiva das normas de proteção da propriedade 
intelectual no sistema multilateral do comércio. Perfis da relação intrusiva entre o Acordo TRIPS/OMC 
e os direitos domésticos. Revista da Informação Legislativa, Brasília, v. 48, n. 189, pp. 23-53, 
jan./mar. 2011. p. 24. 

http://revistas.pucsp.br/index.php/DIGE
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Verifica-se, assim, que os membros da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) são levados, mesmo que de forma facultativa, a efetuar reformas nas 

legislações domésticas a fim de adequar-se às obrigações multilaterais assumidas no 

Acordo,546 efeito corroborado especialmente pelo Órgão de Solução de Controvérsias. 

Desde então, tanto a implementação da Governança Transnacional Ambiental como 

a relacionada aos Direitos de Propriedade Intelectual passaram a abranger um 

conjunto de iniciativas, regras, instâncias e processos que permitem a elaboração de 

uma gama de regimes internacionais sobre tais temas no interior da OMC. 

Importante notar que o interesse no envolvimento por temas 

interdisciplinares de competência e matéria no âmbito das relações comerciais foi 

reforçado pela atuação dos movimentos civis, que contribuíram de forma significativa 

para a inclusão de novas pautas. Nesse sentido se observa a cooperação entre os 

diversos atores não estatais na discussão e na busca por soluções aos problemas que 

transcendem os estados territoriais. 

A incorporação da proteção ao meio ambiente e das TRIPS na Organização 

Mundial do Comércio (OMC) constitui um paradigma sólido que permite lançar luzes 

para outras questões difusas, com foco nas preocupações da Sociedade e na 

resolução de disputas vinculadas ao Comércio internacional, como é a questão de 

Gênero.  

Como ator de Governança Transnacional, a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) assume essa posição diante dos dilemas da Sociedade global, 

chamando a si a responsabilidade de atuar em prol do bem comum. Importante 

lembrar que o maior objetivo da OMC é “liberalização comercial e a elevação do 

padrão de vida global, contribuindo na evolução e nas transformações da Sociedade 

internacional e suas novas necessidades”.547 

 

 
546 POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Aplicação efetiva das normas de proteção da propriedade 
intelectual no sistema multilateral do comércio. Perfis da relação intrusiva entre o Acordo TRIPS/OMC 
e os direitos domésticos. Revista da Informação Legislativa, Brasília, v. 48, n. 189, pp. 23-53, 
jan./mar. 2011. p. 24. 
547 PERES, Ana Luísa Soares; SILVA, Roberto Luiz. A OMC no contexto da governança global: um 
caminho para a democratização. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e3f7abc5de7f3c9 Acesso em: 10 fev. 2022. p. 3. 
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Para que a Organização Mundial do Comércio (OMC) cumpra esse objetivo 

e seja eficiente nesse propósito, é necessário o acompanhamento das reinvindicações 

sociais e conhecer as consequências de suas políticas para além da esfera comercial. 

A Globalização alterou as relações sociais e a forma pela qual essa dinâmica se 

desenvolve, não se podendo mais conceber o comércio internacional de forma 

estanque, cingido somente às relações de ordem econômica e financeira.  

É indispensável que se proceda a uma análise multidimensional das 

relações entre os Estados fazendo com que estes sejam mais flexíveis e abertos para 

o alcance do bem comum.548 Neste aspecto, a relativização dos poderes estatais e de 

sua própria Soberania em virtude dos novos atores não estatais contribuíram para 

fortalecer tal perspectiva.  

A própria Organização das Nações Unidas afirmou que os ganhos de uma 

política como a liberalização do comércio não devem ser avaliados em termos de 

expansão, e nem pela contribuição da liberalização com o intuito de gerar aumento na 

riqueza nacional ou de renda, mas sim por seus efeitos sobre as oportunidades 

humanas de autorrealização, ou seja, pela qualidade de vida e transformação social 

que é capaz de gerar.549 

Assim sendo, partindo do pressuposto de que a Governança Transnacional 

se constitui de um espaço compartilhado para a tomada de decisões com base em 

negociações e cooperação acordadas por meio do diálogo e do debate permanentes, 

ela passa a assumir os interesses e ações voltados à resolução de problemas 

comuns.550 

  

 
548 PERES, Ana Luísa Soares; SILVA, Roberto Luiz. A OMC no contexto da governança global: um 
caminho para a democratização. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e3f7abc5de7f3c9 Acesso em: 10 fev. 2022. p. 3. 
549 “In such a development process, trading activities play an important role. However, “the gains from 
a policy such as trade liberalization are not to be assessed in terms of whether trade is expanded, nor 
(at least for the most part) by the contribution of trade liberalization to aggregate increases in national 
wealth or income, but rather by their effects on human opportunities for selfrealization (HOWSE, 2004: 
16)”. In: UNITED NATIONS. Trade and Gender Opportunities and Challenges for Developing 
Countries (Edited by TRAN-NGUYEN Anh-Nga; ZAMPETTI, Americo Beviglia). New York/Geneva: 
UNCTAD, 2004. Disponível em: https://unctad.org/system/files/official-document/edm20042_en.pdf 
Acesso em: 12 fev. 2022. p. 306. 
550 PERES, Ana Luísa Soares; SILVA, Roberto Luiz. A OMC no contexto da governança global: um 
caminho para a democratização. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e3f7abc5de7f3c9 Acesso em: 10 fev. 2022. p. 4. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e3f7abc5de7f3c9
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e3f7abc5de7f3c9
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A Organização Mundial do Comércio (OMC) se caracteriza por ser esse 

espaço de discussão e decisão e tem potencial para contribuir para a elevação do 

padrão de vida mundiais por meio da integração da perspectiva de Gênero. A referida 

organização se constitui de um novo espaço público plural em cooperação 

democrática, sem vínculos ideológicos da modernidade, solidários e com capacidade 

jurídica de Governança, Regulação, intervenção e coerção, com o escopo de ser 

gerado um novo pacto de civilização.551 Complementa Sachs,552 a Governança 

democrática é o único meio adequado à Regulação do mercado que, constitui uma 

instituição entre muitas. A parceria entre Estado, mercado e Sociedade são capazes 

de, em combinação de esforços, coordenar a correção de eventuais falhas praticadas.  

Conforme apontado no capítulo anterior, o aprofundamento das 

desigualdades de Gênero produzidas pelas políticas internacionais do comércio 

internacional repercute sobre todas as Mulheres de forma indiscriminada. Vale 

lembrar que mesmo os países que não integram de forma oficial o sistema multilateral 

comercial, comandado pela Organização Mundial do Comércio (OMC), são atingidos 

por suas normas. Logo, os resultados dessas políticas não se circunscrevem apenas 

a um determinado território ou Estado, mas sim a um espaço desterritorializado o que 

reforça a ideia de pensar formas alternativas de Governança em nível 

Transnacional.553 

É nesse sentido que se defende a criação de redes horizontais e verticais 

que promovam o compartilhamento e o diálogo sobre temas mundiais dentro da 

Organização Mundial do Comércio (OMC). Essas redes se constituem, na essência, 

modalidades de Governança Transnacional tais como a possiblidade da participação 

das Organizações Não Governamentais, e de outros setores da Sociedade civil 

interessadas nos dilemas e soluções para os problemas mundiais. Portanto, são 

ações de Governança que se complementam, inclusive com a participação do próprio 

Estado, já que este, no sistema de Governança Transnacional, não desaparece. 

 
551 BODNAR, Zenildo; CRUZ, Paulo Márcio. A Transnacionalidade e a emergência do estado e do 
direito transnacionais. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (Orgs). Direito e 
Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2018. pp. 173-200. p. 58. 
552 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável e sustentado. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2008. p. 10. 
553 CADEMARTORI, Daniela Mesquita Leutchunk de. Limites e possibilidades de uma cidadania 
transnacional: uma apreensão histórico-conceitual. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (Orgs). 
Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2018. pp. 173-200. p. 149. 
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Uma Governança está articulada com as “organizações internacionais e 

setores governamentais correlatos, uma vez que os funcionários daquelas 

desempenham atividades que os Estados exercem com relação aos seus 

cidadãos”.554 O compartilhamento da Soberania e do poder com atores não estatais 

possibilita a criação de regras e sua execução no âmbito organizacional e é por meio 

delas que se poderá dar efetividade à tutela de interesses transnacionais.  

A questão das desigualdades de Gênero sentidas em razão do comércio 

internacional assume, nos mesmos moldes do meio ambiente e das TRIPS, uma 

preocupação mundial e de efeitos transnacionais, requerendo, para tanto, formas de 

gerenciamento por meio de uma Governança Transnacional. É por meio dos critérios 

e mecanismos de Governança Transnacional que a OMC procederá à incorporação 

do Gender Mainstreaming como se demonstrará a seguir. 

 

4.3.1 Mecanismos de Governança Transnacional de Gênero para a efetivação do 

Gender Mainstreaming no âmbito da OMC 

 

A Governança Transnacional abrange uma série de práticas e ações, 

formais e informais. Engloba, ainda, a participação de diversos atores, como a 

Sociedade civil, Organizações Não Governamentais, empresas transnacionais e o 

próprio Estado. Em cooperação, com base no diálogo e no consenso, estes entes 

discutem e propõem formas de solução aos problemas comuns. 

Nesse sentido, afirma Gonçalves, a Governança engloba a construção de 

regras que tem por objetivo solucionar conflitos e promover a cooperação entre vários 

atores, “que tanto provem padrões aceitáveis de comportamento público como são 

seguidas suficientemente para produzir regularidades comportamentais”.555 

 

  

 
554 PERES, Ana Luísa Soares; SILVA, Roberto Luiz. A OMC no contexto da governança global: um 
caminho para a democratização. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e3f7abc5de7f3c9 Acesso em: 10 fev. 2022. p. 5. 
555 GONÇALVES, Alcindo. Regimes internacionais como ações da governança global. Revista 
Meridiano 47, v. 12, n. 125, pp. 40-45, mai-jun. 2011. p. 42. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e3f7abc5de7f3c9
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A reconfiguração do conceito de Governança passou a relacioná-la à 

gestão de problemas multiníveis com capacidade de Regulação e execução de regras 

que não estão vinculadas a uma autoridade formal. Nesse aspecto, os diversos atores 

não estatais passaram a gozar de poder e capacidade para gerir interesses coletivos. 

Caracterizada como uma ação de ordem transnacional, as políticas e 

regras comerciais emanadas da OMC repercutem de forma diferenciada entre 

homens e mulheres, expondo essas a um ambiente de vulnerabilidade maior, 

perpetuando as desigualdades de Gênero e promovendo um desenvolvimento 

econômico deficiente. Desta forma, tendo a Organização Mundial do Comércio (OMC) 

aderido à estratégia da incorporação da lente de Gênero em suas políticas, conforme 

Conferência realizada em Buenos Aires, no ano de 2017, defende-se que a adoção 

de mecanismos característicos de Governança Transnacional é capaz de realizar tal 

estratégia. 

Argumenta-se que uma vez reconhecida a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) como ator de Governança Transnacional, especialmente quanto aos 

assuntos relacionados ao sistema multilateral, não se poderia pensar ou admitir outra 

forma de gerenciamento para a incorporação da lente de Gênero em seu interior que 

não por meio da perspectiva da Governança Transnacional. Defende-se nesse 

contexto a criação de instrumentos cogentes, ou seja, regras que vinculem os Estados 

membros ao seu cumprimento mediante a imposição de sanção em caso de 

descumprimento. Para tanto, o Órgão de Solução de Disputas da Organização 

Mundial do Comércio (OMC) atuaria no reforço do cumprimento e aplicação dessas 

regras. 

Propõe-se a criação de meios formais, jurídicos, o que se daria mediante a 

formulação e aprovação de um Acordo Multilateral de Gênero e Comércio 

Internacional. Ou seja, uma Regulação normativa que, baseada em um conjunto de 

ações e critérios de Governança, como a garantia da participação democrática, 

poderia garantir a igualdade jurídica e a participação política de todos os interessados 

na tomada de decisões. 
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Sobre a aplicação da Governança Global, Gonçalves556 afirma que esta 

exige a presença de uma dimensão institucional, como regras, princípios, normas que 

regulam a participação, a tomada de decisões, a construção de consensos, a 

aplicação e o monitoramento das ações de Governança. O autor complementa que a 

Governança é “um meio-processo de solução de problemas comuns, com a 

participação ampliada, que opera através do consenso e baseada em regras de 

instituições”. 

Fazendo menção à criação de convenções e tratados, o que não se 

confunde com a proposta da presente Tese, da construção de um Acordo Multilateral, 

Gonçalves é taxativo no sentido de entender que  

a materialização da Governança global passa normalmente pela 
articulação explícita de pactos e contratos em diferentes áreas, 
que precisam ser coordenados e codificados em instrumentos 
comuns, como convenções e tratados. Regimes são formas 
concretas e objetivas de articulação de interesses, superação de 
problemas de ação coletiva e solução de problema. Logo, os 
regimes internacionais não são ou constituem a Governança 
global: representa, quando construídos e postos em práticas, 
ações da Governança global.557 

Sendo a Organização Mundial do Comércio (OMC) uma organização 

intergovernamental – formada pela união de Estados que, em comum acordo e, com 

base no consenso da maioria, criam e estabelecem suas respectivas normas –, a 

materialização do Gender Mainstreaming se faria por meio da positivação de regras, 

se constituindo, portanto, ações de Governança conforme exposto. 

Isto é possível porque, conforme demonstrado ao longo da Tese, a 

Declaração de Marraqueche, Acordo Multilateral que deu origem à Organização 

Mundial do Comércio (OMC) em substituição ao Acordo Geral Sobre Tarifas e 

Comércio, no ano de 1994, prevê um quadro jurídico forte e um órgão de solução de 

controvérsias destinados a alcançar um sistema multilateral comercial justo e aberto, 

garantindo o benefício e o bem-estar dos povos.558 

 
556 GONÇALVES, Alcindo. Regimes internacionais como ações da governança global. Revista 
Meridiano 47, v. 12, n. 125, pp. 40-45, mai-jun. 2011. p. 41. 
557 GONÇALVES, Alcindo. Regimes internacionais como ações da governança global. Revista 
Meridiano 47, v. 12, n. 125, pp. 40-45, mai-jun. 2011. p. 44. 
558 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Marrakesh Declaration of 15 April 1994. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/marrakesh_decl_e.htm Acesso em: 10 mar. 2022. 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/marrakesh_decl_e.htm
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Da mesma forma, argumenta-se que os próprios Estados compartilham do 

poder dado às Organizações Internacionais desde o momento em que aderem a elas. 

O Estado-Nação confere legitimidade às Organizações Internacionais para tratar de 

temas que não são passíveis de serem articulados e gerenciados por eles em razão 

de sua amplitude e interesses difusos. 

Como ator não estatal de caráter transnacional, a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) detém legitimidade para regular o comércio internacional com vistas 

à promoção do livre desenvolvimento pessoal. Em decorrência da globalização 

econômica e da transnacionalidade das demandas que extrapolam a esfera 

econômica, mas que dela são decorrentes, os Estados tornaram-se pequenos demais 

para oferecer respostas satisfatórias à Sociedade. A divisão de poder entre os 

Estados e os atores não estatais torna, portanto, a Organização Mundial do Comércio 

(OMC) um importante regulador de condutas contribuindo de forma significativa para 

a mudança de paradigmas. 

Defende-se também, que para a propositura de um Acordo Multilateral de 

Gênero e Comércio Internacional se faz necessária, de forma prévia, a criação de um 

Comitê de Gênero e Comércio Internacional que contemple a participação 

democrática de diversos setores na discussão e na consequente criação de normas 

específicas que atendam à multiplicidade de situações que envolvem as 

desigualdades de Gênero produzidas pelo comércio internacional. 

Por meio da abertura à participação equitativa de todos os membros e 

demais interessados, como a Sociedade civil, as Organizações Não Governamentais 

e os movimentos sociais – será possível formular um conjunto de regras para a 

implementação de políticas e instrumentos jurídicos em prol da proteção de Gênero. 

Esse deve ser o ponto de partida para o desenvolvimento de uma 

Governança Transnacional de Gênero no interior da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), qual seja, a garantia da participação aberta de todos aqueles que 

tenham por finalidade alcançar objetivos comuns, de garantir que os benefícios do 

comércio internacional sejam usufruídos por todos, de forma igualitária.  
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Com a participação ampliada poderá se pensar em estratégias 

efetivamente transnacionais, uma vez que a complexidade das normas que 

(re)produzem as desigualdades de Gênero é dependente desta análise. A parceria 

cooperativa talvez seja um dos critérios de Governança Transnacional que assume 

uma importância ímpar, já que por décadas as Mulheres foram excluídas da esfera 

pública de forma discriminatória. A conexão da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) com a ONU ou PNUD, por exemplo, constituem formas eficazes para a correta 

Regulação do tema.559 

Uma “boa Governança” de Gênero deve garantir a participação 

democrática de todos que estejam dispostos a fazer do comércio internacional um 

instrumento de elevação da qualidade de vida de todos. Advertem Peres e Silva,560 

que uma boa Governança não deve se reduzir a participação de poucos delegados à 

sede da Organização Mundial do Comércio (OMC). A participação e a 

representatividade estão “intimamente ligadas à noção de legitimidade – uma decisão 

será legítima se produzida por um sistema inclusivo que permite, de fato a contribuição 

de todos os membros em igual medida”.561 

Não se pode proceder à criação de regras de Gênero que estejam 

descontextualizadas das teorias que hoje desmistificaram os conceitos eurocêntricos 

de Mulher. As teorias feministas e os movimentos feministas organizados, refletem 

uma multiplicidade de perspectivas que devem ser levadas em consideração para a 

efetivação da boa Governança de Gênero. Conforme exposto, a participação dos 

movimentos feministas possui grande relevância, pois permite uma análise vasta 

sobre todas as formas de opressão que envolvem as mulheres, desde o Sul até o 

Norte global. A fim de que não se contemple uma gama de institutos que protejam 

somente algumas mulheres, a participação democrática no interior da Organização 

Mundial do Comércio (OMC) é, nesse aspecto, essencial. 

 
559 PERES, Ana Luísa Soares; SILVA, Roberto Luiz. A OMC no contexto da governança global: um 
caminho para a democratização. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e3f7abc5de7f3c9 Acesso em: 10 fev. 2022. p. 3. 
560 PERES, Ana Luísa Soares; SILVA, Roberto Luiz. A OMC no contexto da governança global: um 
caminho para a democratização. Disponível em:  
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e3f7abc5de7f3c9 Acesso em: 10 fev. 2022. p. 3. 
561 PERES, Ana Luísa Soares; SILVA, Roberto Luiz. A OMC no contexto da governança global: um 
caminho para a democratização. Disponível em:  
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e3f7abc5de7f3c9 Acesso em: 10 fev. 2022. p. 8. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e3f7abc5de7f3c9
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Importante notar que a participação dos movimentos feministas representa 

uma mobilização social que oportuniza uma visão contra-hegemônica do processo de 

globalização econômica neoliberal, atuando de modo com que os interesses 

econômicos não prevaleçam sobre os interesses sociais e culturais. Desta forma, por 

meio da garantia da participação da Sociedade civil organizada, atuando como ator 

não estatal, se torna possível a transformação das políticas a seu favor e a alteração 

da ordem vigente.562 

Nesta senda, Sachs adverte que “a Governança democrática é um valor 

fundado e um instrumento necessário para fazer as coisas acontecerem”.563 Adverte, 

ainda, que além das condições relacionadas à promoção dos direitos das mulheres, 

estas devem se constituir agentes de transformação o que repercutirá sobre outras 

tantas vidas. Tornando-se agentes de mudanças as mulheres conseguirão mudar as 

condições e as formas de tratamento desigual que atingem outras mulheres. 

O referido autor destaca que os movimentos feministas desempenham uma 

função ímpar, a de promover tanto o bem-estar como a elevação da condição da 

Mulher, representando, assim, uma intersecção substancial.564 Somente com a 

parceria e a garantia de participação é que se poderá construir um acervo composto 

de conhecimento e expertise indispensáveis a fundamentar decisões e à formação de 

um campo de Regulação e implementação de normas protetivas de Gênero no interior 

 
562 COELHO, Ana Cecília da Costa Silva; REYNALDO, Renata Guimarães. Os movimentos sociais 
transnacionais sob a perspectiva da teoria crítica de Robert Cox: movimento contra hegemônico 
na era da globalização. In: 3° Encontro Nacional ABRI 2001, São Paulo, 2011, pp. 1-16. Disponível em: 
http://www.proceedings.scielo.br/pdf/enabri/n3v1/a12.pdf. Acesso em: 20 fev. 2021. No mesmo 
sentido, pode-se citar o exemplo do Banco Mundial, que antes da adoção oficial do gender 
mainstreaming, era fechado ao movimento internacional de mulheres em razão tanto da escassez de 
aliados da elite como pela política neoliberal dominante em seu interior. A abertura aos movimentos e 
organizações de mulheres fez com que o Banco Mundial adotasse uma perspectiva de Gênero 
significativa. The World Bank was traditionally more closed to the international women’s movement, 
given the relative paucity of elite allies and access points and the dominant neoliberal frame within the 
Bank, resulting in a relatively late acceptance of WID and gender mainstreaming by the Bank. However, 
when the World Bank did eventually adopt mainstreaming as official policy, its greater implementation 
capacity resulted in a record of implementation that arguably exceeds that of the UNDP. In: HAFNER-
BURTON, Emilie; POLLACK, Mark A. Mainstreaming gender in global governance. European Journal 
of International Relations, v. 8, n. 3, pp. 339-373, 2002. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/258135150_Mainstreaming_Gender_in_Global _Governance 
Acesso em: 20 fev. 2021. p. 363. 
563 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável e sustentado. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2008. p. 16. 
564 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. Revisão 
Ricardo Dominelli Mendes. 9 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 247-248. 

http://www.proceedings.scielo.br/pdf/enabri/n3v1/a12.pdf
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da OMC. Ainda quanto à garantia de participação democrática, Peres e Silva565 

ponderam que a boa Governança implica a efetividade e legitimidade do processo 

coletivo de tomada de decisão. Esses fatores não vinculam mais a ideia tradicional de 

Democracia liberal, segundo o qual o exercício do poder estava ligado à vontade da 

maioria das pessoas expressa em uma eleição. 

Desta forma, a inexistência de uma Democracia representativa não retira a 

legitimidade dos novos atores, pois a legitimidade na estrutura de uma Governança 

advém da expertise e da promessa de ganhos sociais de bem-estar, da ordem e 

estabilidade; do processo de freios e contrapesos, do diálogo político e do devido 

processo de tomada de decisão.566 

Os princípios da boa Governança ressaltam a importância de um modo 

apropriado de garantir a ampla participação dos constituintes, de forma a legitimar as 

decisões e ações, o que enfatiza a necessidade de transparência no sistema 

multilateral do comércio.567 Como já referenciado, a boa Governança, exige, além da 

participação, o princípio do Estado de Direito, da transparência, da capacidade de 

resposta, da orientação ao consenso, da equidade e inclusão, efetividade e eficiência, 

accountability e visão estratégica.568 

Todos esses princípios são indispensáveis à elaboração de uma Regulação 

de normas de Gênero, que deve contar com a imputação de responsabilidade a ser 

aplicada de forma justa em caso de descumprimento das normas, garantindo a 

transparência e a publicidade de todas as ações e políticas adotadas. 

 

 

 
565 PERES, Ana Luísa Soares; SILVA, Roberto Luiz. A OMC no contexto da governança global: um 
caminho para a democratização. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e3f7abc5de7f3c9 Acesso em: 10 fev. 2022. p. 12. 
566 PERES, Ana Luísa Soares; SILVA, Roberto Luiz. A OMC no contexto da governança global: um 
caminho para a democratização. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e3f7abc5de7f3c9 Acesso em: 10 fev. 2022. p. 12. 
567 PERES, Ana Luísa Soares; SILVA, Roberto Luiz. A OMC no contexto da governança global: um 
caminho para a democratização. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e3f7abc5de7f3c9 Acesso em: 10 fev. 2022. p. 8. 
568 GONÇALVES, Alcindo. Regimes internacionais como ações da governança global. Revista 
Meridiano 47, v. 12, n. 125, pp. 40-45, mai-jun. 2011. p. 40. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e3f7abc5de7f3c9
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=8e3f7abc5de7f3c9
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A Governança Transnacional de Gênero possibilitará o pleno exercício dos 

direitos das Mulheres. Nesse sentido, Sachs569 dispõe que o desenvolvimento requer 

a garantia do exercício dos direitos civis, cívicos e políticos, sendo a Democracia um 

valor fundamental que está diretamente relacionado às dimensões da transparência e 

da responsabilização (accountability) necessárias ao funcionamento dos processos 

de desenvolvimento. 

A criação do Comitê de assuntos de Gênero e Comércio Internacional teria 

por escopo a institucionalização, a proposição e a tomada de decisões de questões 

que envolvam Gênero e Comércio Internacional. Competiria, ainda, a fiscalização do 

cumprimento de normas, que passariam pela aprovação da maioria dos integrantes 

quando da realização de Conferências Ministeriais.570 O Comitê teria legitimidade, 

ainda, para apontar a necessidade de modificações nos acordos que representam 

algum prejuízo sob a perspectiva de Gênero. 

Fazendo menção ao comitê sobre comércio e meio ambiente, Silva571 

descreve que referido Comitê desenvolve seus trabalhos com a perspectiva de 

recomendar a supressão, alteração ou formulação de novas regras para o sistema 

multilateral de comércio. O CTE tem um papel bastante relevante, já que suas 

recomendações podem ter largo alcance e resultar na criação de novos direitos e 

obrigações no âmbito do sistema multilateral de comércio. 

Desta forma, analogamente ao Comitê de Comércio e Meio Ambiente, o 

Comitê de Comércio e Gênero reuniria as seguintes recomendações: criação de 

normas para a promoção da igualdade de Gênero; especial atenção às desigualdades 

de Gênero sentidas pelos países em desenvolvimento; e fiscalização das regras que 

 
569 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável e sustentado. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2008. p. 39. 
570 Nestes termos tem-se o Comitê de Comércio e Meio Ambiente, criado em 1994, na reunião 
Ministerial de Marraqueche, que representa um fórum específico e permanente no âmbito da OMC 
onde são discutidas e podem ser tomadas decisões sobre a relação entre comércio internacional e 
meio ambiente. Ressalta referido autor que “O CTE, portanto, deverá atuar para que a OMC seja capaz 
de contribuir com a tarefa de conciliar proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica’.” SILVA, 
Henry Iure de Paiva. Comitê de comércio e meio ambiente da OMC: informações sobre o seu papel, 
atribuições e funcionamento. Revista Pensar, v. 13. n. 2, pp. 205-215, Jul./Dez. 2008. Disponível em: 
https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/814 Acesso em: 24 mar. 2022. p. 206; 208. 
571SILVA, Henry Iure de Paiva. Comitê de comércio e meio ambiente da OMC: informações sobre o seu 
papel, atribuições e funcionamento. Revista Pensar, v. 13. n. 2, pp. 205-215, Jul./Dez. 2008. Disponível 
em: https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/814 Acesso em: 24 mar. 2022. p. 206; 208. 
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envolvem Gênero e comércio internacional.572 Por meio da positivação de regras de 

Gênero, prevendo a obrigatoriedade em seu cumprimento, seria possível exigir dos 

países membros a sua observância, promovendo uma ampliação de direitos e 

proteção ao exercício de atividades relacionadas ao comércio internacional. 

Nesse sentido, a efetiva incorporação do Gender Mainstreaming só será 

alcançada quando as regras e as normas institucionais mudarem para refletir e 

representar os interesses das mulheres, o que passa, inclusive, pela mudança no 

interior das organizações quanto às funções administrativas e burocráticas.573 

Muito embora a criação e a propositura de um Acordo Multilateral de 

Gênero possam ensejar o choque de opiniões e valores entre os membros da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), tal fato poderia ser superado por meio de 

diálogos, estudos de impactos sobre as vantagens sociais e econômicas na sua 

adoção. 

Em texto publicado em 2007, Jacqui True574 expôs que a Organização 

Mundial do Comércio (OMC) se encontrava fechada à integração de Gênero e que os 

membros alegavam que a adoção de regras nesse sentido representaria barreiras não 

tarifárias, inviabilizando o livre comércio com medidas discriminatórias. 

 

 

 
572 SILVA, Henry Iure de Paiva. Comitê de comércio e meio ambiente da OMC: informações sobre o 
seu papel, atribuições e funcionamento. Revista Pensar, v. 13. n. 2, pp. 205-215, Jul./Dez. 2008. 
Disponível em: https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/814 Acesso em: 24 mar. 2022. p. 208. 
573 TRUE, Jacqui. Gender Mainstreaming and Regional Trade Governance in Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC). 2008. In: Global Governance. pp. 129-159 Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/304731889_Gender_Mainstreaming_and_Regional_Trade_
Governance_in_Asia-Pacific_Economic_Cooperation_APEC Acesso em: 10 mar. 2022.  No original: 
“As Annica Kronsell (2006) has argued, feminist struggle is increasingly taking place within political and 
bureaucratic administrative organizations and is no longer solely restricted to grass-roots activism and 
the traditional women’s movement. The goal of gender equality can only be attained when institutional 
rules and norms change to reflect and represent women’s interests (Goetz 1995). As such, organizations 
and institutional processes – including regional and global governance organizations – are a worthy 
object of feminist study and activism (True 2003; Meyer and Prugl 1999)”. p. 130.  
574WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Specifically its General Agreement on Trade in Services 
(GATS) and Government Procurement Agreement (GPA) makes it possible for corporations and 
governments to claim that national employment equity law and policy are constituting non-tariff trade 
barriers rather than enablers of trade integration.5 “Free trade’’ among nations requires the dismantling 
of domestic regulatory structures and norms to allow all parties to access and benefit from market 
opportunities with transparency and predictability and without discrimination. p. 132. 

https://www.researchgate.net/publication/304731889_Gender_Mainstreaming_and_Regional_Trade_Governance_in_Asia-Pacific_Economic_Cooperation_APEC
https://www.researchgate.net/publication/304731889_Gender_Mainstreaming_and_Regional_Trade_Governance_in_Asia-Pacific_Economic_Cooperation_APEC
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Para contrastar esse argumento, a autora citou o exemplo da integração de 

Gênero realizada pela APEC (Integração Comercial Ásia-Pacífico), que por meio do 

argumento neoliberal, ou seja, economicista, defendeu que a maior igualdade de 

Gênero possibilita a expansão das capacidades humanas dentro dos Estados-

Membros e, portanto, abririam as possibilidades para acesso aos mercados 

internacionais. 

Os Estados poderiam aproveitar melhor as oportunidades apresentadas 

pela liberação do comércio quando abordam as barreiras relacionadas ao Gênero, 

promovendo um bem comum que reverbera em diferentes direções. Ainda que a 

eventual vantagem econômica possa soar como critério utilitarista na busca por 

inclusão de Gênero no âmbito comercial internacional, a liberalização deve ser 

harmônica e ponderar os interesses, jamais fazendo com que os princípios 

economicistas preponderem sobre os de Gênero. A partir do momento que a OMC se 

abriu à incorporação da lente de Gênero, é sua função zelar para que os interesses 

comerciais não se sobreponham aos sociais. 

Em janeiro de 2022, durante o discurso de lançamento de um estudo 

voltado à temática da incorporação a vice-diretora-geral da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), Angela Ellard575 destacou que dar oportunidades iguais às Mulheres 

não produz benefícios somente no âmbito econômico, mas também às famílias e para 

a Sociedade como um todo, podendo inclusive representar um impulso às economias 

dos países. 

Cumpre advertir que para a existência de normas cogentes no interior da 

Organização Mundial do Comércio (OMC) estas precisam ser aprovadas por 

consenso dos membros durante a realização das Conferências Ministeriais, quando 

só então gozará de efeito vinculante, instituindo direitos e obrigações entre seus 

membros. As negociações, momento que antecede a apresentação de um Acordo, 

representa um momento de diálogo efetivo e garante uma participação ampliada de 

todos os atores interessados na edificação de um arcabouço jurídico direcionado aos 

direitos de Gênero. 

 
575 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). DDG Ellard: “Deeds not words” as the WTO becomes 
more gender-responsive. 2022. Disponível em:   
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/ddgae_27jan22_e.htm Acesso em: 27 abr. 2022. 

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/ddgae_27jan22_e.htm
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Além disso, importa salientar que as regras criadas pela Organização 

Mundial do Comércio (OMC) têm forte poder de influência na legislação nacional, 

fazendo com que os governos internos se ajustem às determinações internacionais e 

passem a adotar medidas de proteção de Gênero a fim de exercer o comércio 

internacional de forma sustentável e justa. 

 Ressalta-se que o aumento das desigualdades de Gênero relativas à 

participação no comércio internacional decorre muitas vezes de países que adotam 

leis discriminatórias, que impedem o desenvolvimento econômico das mulheres. De 

acordo com uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial com 173 países, 90% tinham 

pelo menos uma lei que impedia o desenvolvimento econômico das mulheres.576 

Nesse sentido, os Estados restariam forçados a reconduzir suas políticas internas de 

forma a ajustá-las às previstas nos acordos, caso queira manter as relações 

comerciais internacionais protegidas. 

Conforme já mencionado, a Governança Transnacional não exclui a 

participação do Estado, ao contrário, o integra fomentando uma revisão nos conceitos 

fundamentais como o de Democracia, poder e igualdade.577 Um Acordo Multilateral 

de Gênero e comércio internacional configura, portanto, uma ferramenta apta à 

promoção do empoderamento econômico e aumento da participação das mulheres no 

mercado global. 

Afirma Sen578 que nada atualmente é tão importante na economia política 

do desenvolvimento quanto um reconhecimento adequado da participação e da 

liderança política, econômica e social das mulheres. Esse é, de fato, um aspecto 

crucial do desenvolvimento como liberdade. Defende-se que o mercado internacional 

como vetor do desenvolvimento social e econômico, por meio da criação de regras 

 
576 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Gender Aware trade policy. A springboard for women´s 
economic empowerment. Disponível em:  
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/dgra_21jun17_e.pdf Acesso em: 12 mar. 2022. p. 3 
“Between 1995 and 2015, the participation of women in the labour force decreased from 52.4% of the 
overall total to 49.6% (Source: ILO Women at Work Trends, 2016) According to a World Bank survey of 
173 countries, 90% had at least one law impeding women’s economic opportunities”. 
577 CORRÊA, Fernando Rafael; PIFFER, Carla. A Governança Transnacional como ressignificação do 
poder e da Democracia. Revista Resenha Eleitoral, Florianópolis, SC, v. 24, n. 2, pp. 43-64, jul./dez. 
2020. Disponível em: https://revistaresenha.emnuvens.com.br/revista/article/view/21 Acesso em: 12 
mar. 2022. p. 43. 
578 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. Revisão 
Ricardo Dominelli Mendes. 9 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 253. 

https://revistaresenha.emnuvens.com.br/revista/article/view/21
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que efetivem o Gender Mainstreaming – valendo-se, para tanto, dos critérios de 

Governança Transnacional, como a participação democrática de todos os 

interessados – constitui um meio apto à expansão das liberdades individuais, 

removendo toda e qualquer fonte de privação, tal como as políticas comerciais injustas 

que implicam na distribuição desigual de seus benefícios.  

Ressaltando a importância do diálogo, da participação e de todas as formas 

de conexões inerentes à Governança Transnacional, Sen579 afirma que o “exercício 

da liberdade é mediado por valores que, porém, por sua vez são influenciados por 

discussões públicas e interações sociais, que são, elas próprias, influenciadas pelas 

liberdades de participação”.  

Por fim, reitera-se o entendimento de que a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) constitui um importante organismo para erradicação das 

desigualdades entre homens e Mulheres. A garantia da participação por meio da 

democratização do acesso à Organização Mundial do Comércio (OMC) criará um 

ambiente propício ao desenvolvimento de ações voltadas à efetivação da lente de 

Gênero nas políticas comerciais internacionais, como forma de promover um 

desenvolvimento inclusivo e igualitário. 

 
579 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. Revisão 
Ricardo Dominelli Mendes. 9 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 16. 
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CONCLUSÕES 

O objetivo geral da presente Tese consistiu na análise da propositura da 

Governança Transnacional como instrumento para a efetivação do Gender 

Mainstreaming no interior da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Na Introdução formularam-se duas hipóteses para o problema de pesquisa, 

as quais se confirmariam, ou não, por meio dos fundamentos teóricos apresentados 

nos capítulos que compõem esta Tese. Finalizada a pesquisa, as hipóteses então 

formuladas restaram confirmadas. A fim de demonstrar tal verificação, apresenta-se 

os principais pontos de investigação que foram discutidos no decorrer da Tese, os 

quais permitiram a sustentação da presente proposta teórica. 

A primeira hipótese afirmou que os efeitos das políticas comerciais 

internacionais reguladas pela Organização Mundial do Comércio (OMC) possuem 

como características a produção de efeitos em escala transnacional, já que 

reverberam sobre todos os países, integrantes ou não, do sistema multilateral 

comercial, sendo os principais efeitos sentidos em relação às pessoas, 

especificamente quanto ao Gênero. Nesse sentido, acentuam-se as desigualdades 

produzidas pela adoção de uma política comercial internacional insensível do ponto 

de vista de Gênero. 

Visando confirmar referida hipótese, em um primeiro momento, abordou-se 

a forma pela qual o tema relacionado ao Gênero passou a ser discutido no âmbito do 

desenvolvimento econômico sendo posteriormente acolhido por parte das 

Organizações Internacionais, conforme o contido no Capítulo 1. 

A confirmação de tal hipótese demandou uma trajetória mais longa, uma 

vez que se entende primordial delimitar a abrangência do que se entende por Gênero. 

Daí a necessidade de percorrer, ainda que de forma objetiva, as teorias feministas 

que produziram enfoques diferenciados sobre a categoria Mulher. Demonstrou-se que 

durante décadas as mulheres foram excluídas não somente da esfera pública, mas, 

principalmente, dos estudos relacionados ao desenvolvimento econômico. 
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A justificativa residia no fato de as mulheres serem consideradas inferiores 

em relação aos homens, repousando o argumento nas diferenças sexuais entre 

ambos. Nesse sentido, as mulheres seriam dotadas de características “intrínsecas” 

ou “naturais” e, aceitando a sua posição de inferioridade, produziu-se uma hegemonia 

masculina que, influenciando o sistema de regras, excluiu-lhes inúmeros direitos. 

É em torno desse argumento que os movimentos feministas surgidos, 

desde a Revolução Francesa, se mobilizaram. A luta pela igualdade entre os Sexos, 

a justa distribuição equitativa de direitos, especialmente quanto ao direito ao voto e o 

direito ao trabalho fora do ambiente doméstico, constituiu o cerne das reinvindicações 

dos movimentos feministas liberais. 

O referido movimento não questionava o caráter biológico como critério de 

diferença entre homens e mulheres, o que veio a acontecer somente após os anos 

1950, quando se inaugurou uma nova fase no desenvolvimento das teorias feministas, 

especialmente por parte da contribuição dos movimentos negros e decoloniais. 

Mas, foi sob a égide do pensamento feminista liberal que diversos 

movimentos globais passaram a influenciar as teorias do desenvolvimento econômico. 

Foi em razão da influência de feministas liberais que alguns direitos passaram a ser 

reconhecidos e estendidos às mulheres, fazendo com que estas não fossem mais 

consideradas invisíveis do ponto de vista das políticas desenvolvimentistas.   

Alguns movimentos internacionais como o WID e o WAD conseguiram 

trazer as mulheres para dentro do tema do desenvolvimento econômico, ressaltando 

a importância de políticas que poderiam contribuir para o pleno desenvolvimento 

econômico da mulher. O objetivo central de tais movimentos era ressaltar a forma pela 

qual as mulheres eram impactadas de modo diferenciado pelas políticas econômicas 

adotadas em âmbito internacional, inclusive as comerciais. 

Foi no ano de 1980, com o GAD – Gender and Development – que se 

passou a discutir com mais intensidade as formas pelas quais as políticas de 

desenvolvimento econômico repercutiam de maneira desigual sobre homens e 

mulheres, momento que se rechaçou o conceito universalista de Mulher, substituindo-

o por Gênero. 
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O “ser mulher” passou a ser analisado do ponto de vista de sua construção 

social em razão dos diversos estereótipos e papéis sociais atribuídos que se reforçam 

e se perpetuam continuamente. Essa mudança foi fundamental para que se chamasse 

a atenção para a diversidade de mulheres, contestando a visão universal até então 

vigente. 

Mudando o foco para uma perspectiva sobre as relações de Gênero, o GAD 

ressaltou os padrões de comportamentos socialmente construídos especialmente 

com olhos à interconexão entre Gênero, Raça e Classe Social na construção social 

de suas características definidoras, nos termos expostos por Patricia Connely, Tania 

Murray Li, Martha MacDonald e Jane Parpart. 

É neste aspecto que a oposição entre Mulher, categoria biológica que 

pressupõe homogeneidade, e Gênero, como conjunto de relações e práticas materiais 

socialmente construídas, leva em consideração diversas outras categorias definidoras 

para além do Sexo - como Raça e Classe Social - as quais devem ser consideradas 

quando da análise e da adoção de políticas internacionais. Conclui-se, nesse ponto, 

que o Gender Mainstreaming deve assumir o compromisso para com as 

interseccionalidades quais sejam, e opor-se a todas as diversas formas de opressão 

e subjugação que envolvem as relações de Gênero.   

O Capítulo 1 demonstrou, também, a força dos movimentos feministas e 

das organizações de mulheres destinadas à inclusão destas no âmbito econômico. A 

contribuição dos movimentos de mulheres foi fundamental para que a ONU integrasse 

e determinasse a adoção da perspectiva de Gênero na Conferência Mundial sobre 

Mulheres, realizada em Pequim, no ano de 1995. Desde já se demonstra a presença 

dos movimentos sociais e organizados como atores não estatais que atuam 

diretamente sobre a Governança.  

Uma das inquietações quanto a este ponto da pesquisa se referiu a não 

padronização no uso das terminologias “Mulher” e “Gênero”, o que poderia 

representar um desafio à incorporação do Gender Mainstreaming. Para a 

compreensão do significado destes termos, os movimentos feministas constituem um 

apoio importante à delimitação do que se entende por Gender Mainstreaming segundo 

os ensinamentos de Jacqui True. 
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Assim, acredita-se que a influência de redes feministas transnacionais 

dentro e fora das organizações e no reino nascente da Sociedade Civil Global, é 

fundamental para a edificação de uma efetiva integração. Nesse sentido, conforme 

exposto, Brooke Ackerly advertiu quanto à importância de considerar as contribuições 

das teorias feministas na orientação dos interessados na promoção da justiça de 

Gênero global, especialmente as organizações internacionais.  

A necessidade de trabalhar a integração de Gênero em parceria com os 

movimentos feministas torna-se cada vez mais evidente, o que reforça a importância 

da participação democrática destes atores não estatais no âmbito do que se entende 

como uma boa Governança. Assim sendo, à medida que as comunidades globais se 

tornam cada vez mais interconectadas e os movimentos pela igualdade de Gênero se 

movem transnacionalmente, cruzando fronteiras e encontrando novas identidades, 

torna-se indispensável a releitura dos significados terminológicos.  

Mais uma vez se reforça a importância da participação dos movimentos 

feministas como atores não estatais e como mecanismo de Governança 

Transnacional de Gênero, conforme se defende na presente Tese. Desta forma, 

chegou-se à conclusão de que a não unificação do uso das terminologias Gênero e 

Mulher não significa a adoção do critério diferencial pautado exclusivamente no Sexo. 

Em alguns documentos, como a própria declaração da Ação de Pequim, 

que inaugurou e introduziu o tema no âmbito das organizações, por vezes fez uso da 

terminologia Mulher, e em outras, Gênero. Porém, foi explícita quando se referiu aos 

critérios sociais de definição e discriminação como a Raça, Classe Social e Etnia. 

Assim, por mais que exista uma dualidade no uso dos termos, no que toca ao Gender 

Mainstreaming, a categoria Mulher é utilizada como sinônimo de Gênero.  

Visando, ainda, confirmar a primeira hipótese, o Capítulo 2 analisou o 

fenômeno multifacetado da Globalização, vivenciado especialmente após a segunda 

metade do século XX, quando produziu a extensão das relações sociais antes 

circunscritas a uma determinada região. 

 

 



199 

 

Nesse ambiente de interações, caracterizada pela aceleração dos fluxos 

de mercadorias, serviços, pessoas, informações, dentre outros, a Globalização se 

caracterizou pela interdependência dos mercados entre os países e o surgimento de 

empresas transnacionais e demais organizações que passaram a conduzir a política 

econômica mundial. 

A transnacionalidade passou a se constituir a principal característica da 

sociedade globalizada, eis que os fenômenos ocorridos em um determinado lugar já 

ficam circunscritos a ele. Desta forma, se afirmar que os efeitos sociais, culturais e 

econômicos da globalização, por reverberarem de forma diferenciada sobre homens 

e mulheres, possuem efeitos Transnacionais. Especialmente quanto aos efeitos 

econômicos, a Globalização fez com que as mulheres arcassem pelas 

responsabilidades antes atribuídas ao Estado.  

No Capítulo 3, abordou-se a formação da Organização Mundial do 

Comércio e a forma pela qual, por meio da realização da 11ª Conferência Ministerial 

de Buenos Aires, incorporou a perspectiva de gênero em seu interior. Assim é que a 

Organização Mundial do Comércio (OMC), criada no ano de 1995, em substituição ao 

GATT, passou a regular as trocas comerciais entre os países impulsionando ainda 

mais o fenômeno da Globalização na sua dimensão econômica. 

Entretanto, a expansão econômica, ainda que pudesse beneficiar alguns 

países, gerou, também, o aprofundamento das desigualdades socioeconômicas 

existentes tanto em relação aos países quanto às pessoas, gerando exclusão, 

fragmentação, integração e redefinição das funções do Estado, conforme visto no 

referencial teórico fundamentado em Boaventura Sousa Santos, Milton Santos, 

Zigmunt Bauman, Octavio Ianni, Julieta Paredes Carvajal, Manuela Silva, dentre 

outros. 

Essas desigualdades sociais, como as relacionadas à redução dos custos 

salariais, direitos, custo de vida, dentre outros, foram reconhecidas por várias 

agências multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. São 

desigualdades que exacerbam e recaem sobre as parcelas mais vulneráveis da 

Sociedade, dentre elas, o Gênero. 
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Desta forma, diversas organizações internacionais passaram a reconhecer 

os efeitos das políticas econômicas mundiais sobre as Mulheres. A criação da 

Organização das Nações Unidas Mulheres, é um exemplo de organização destinada 

ao estudo específico sobre as formas de discriminação e desigualdades que recaem 

sobre as Mulheres no mundo inteiro, atuando no fortalecimento dos direitos humanos 

destas.  

Muitos compromissos internacionais também foram firmados na defesa dos 

direitos das Mulheres, tais como a Convenção para Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW), a Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a violência contra as Mulheres – Convenção de Belém do 

Pará, no ano de 1994, e a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, objeto da 

presente Tese, que estabeleceu como forma de proteção às Mulheres a inclusão da 

perspectiva de Gênero, sintetizada no conceito de Gender Mainstreaming, no âmbito 

de todas as organizações e políticas internacionais e nacionais. 

Por fim, foi exposto, ainda no Capítulo 4, uma série de estudos que revelam 

os impactos gerados pelas políticas internacionais de forma transnacional, chamando 

a atenção para o momento de crise planetária ocasionada pela pandemia da Covid-

19. Diante desses elementos, confirma-se a primeira hipótese, qual seja, a de que os 

efeitos das políticas comerciais internacionais repercutem sobre o Gênero de forma 

Transnacional, restando impossível propor formas de resolução de tal problemática 

que não pelos critérios de uma Governança Transnacional, conforme objeto da 

segunda hipótese de pesquisa.  

Assim sendo, como segunda hipótese afirmou-se que os mecanismos de 

Governança Transnacional estariam aptos à materialização da incorporação da lente 

de Gênero no interior da OMC. Para confirmação dessa hipótese, o Capítulo 2 partiu 

dos estudos sobre a Globalização como a responsável pela reestruturação da 

Sociedade promovendo uma abertura dos países à livre circulação de pessoas, bens 

e capitais.  

É, inclusive, em razão da intensidade dos fenômenos transnacionais 

ocasionados pela Globalização que novas políticas comerciais foram criadas. Nesse 

sentido, diversos temas acabaram sendo vinculados ao comércio internacional, como 
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o meio ambiente, os direitos de propriedade intelectual, e, como tema da presente 

Tese, a perspectiva de Gênero. São tendências de proteção de uma gama de 

interesses que se caracterizam por serem transnacionais os quais não podem, desta 

forma, ser tutelados pelos Estados-Nação.  

Abordou-se a Globalização Econômica ressaltando as características que 

possuem maior relevância para a presente Tese, quais sejam, aquelas relacionadas 

à crise do Estado-Nação com a consequente diminuição de seus poderes e a 

ascensão de diversos atores não estatais. Desta maneira, a perda da centralidade do 

Estado-Nação como unidade de poder foi abalada pelas interações de ordem 

Transnacional. 

A Soberania e o poder antes exclusivos dos Estados característicos do 

modelo westfaliano, foram relativizados em razão da impossibilidade da resolução de 

problemas que transcendem as fronteiras internas. Daí a legitimidade de diversos 

organismos internacionais na elaboração de instrumentos políticos e jurídicos 

conforme defendido por Paulo Márcio Cruz, Zenildo Bodnar, Ulrich Beck, Joana 

Stelzer, Manuel Castells, Phillipe Moreau Defarges e Carla Piffer. 

Nesse contexto, a Organização Mundial do Comércio (OMC), como vetor 

da Globalização Econômica, passou a regular a ordem comercial internacional, 

emergindo como verdadeiro ator de Governança Transnacional. Diante da conjuntura 

global vista após os anos 2000, os objetivos da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) se ampliaram, especialmente em razão da influência dos acontecimentos 

internacionais. 

A Transnacionalidade dos eventos, produzida pelo avanço das 

comunicações, transportes, e especialmente da tecnologia, gerou uma nova alocação 

da competência regulatória. A aproximação de atores públicos e privados com visão 

descentralizada da Regulação acabou repercutindo sobre o comércio e suas políticas.  

A título exemplificativo, tem-se as corporações transnacionais, que 

passaram a desempenhar um papel cada vez mais importante no cenário 

internacional, com a criação de regras relacionadas aos investimentos e avanços 

tecnológicos. Em razão do compartilhamento de problemas que ultrapassam a visão 

meramente econômica, a Organização Mundial do Comércio (OMC) passou a 
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influenciar a formação de políticas e instrumentos jurídicos destinados a assuntos que 

fogem especificamente da mera relação comercial entre países. 

A complexidade das relações globais em razão da Globalização e, 

consequentemente a Transnacionalidade de temas que não se restringem às 

fronteiras estatais, fez com que os Estados se tornassem pequenos para resolução 

desses temas emergindo novas formas de gerenciamento por atores não 

necessariamente estatais. Foi nesse sentido que nos anos 1980, o Banco Mundial e 

o Fundo Monetário Internacional (FMI), introduziram no meio acadêmico o significado 

de “boa Governança” como relacionada ao conjunto de princípios norteadores dos 

trabalhos em aliança com os países-membros. 

Para uma boa Governança, conforme enunciado pelos organismos acima 

citados, é fundamental o compartilhamento das seguintes características ou 

princípios: a participação; o Estado de Direito; a transparência; a capacidade de 

resposta; a orientação ao consenso; a equidade e inclusão; a efetividade e eficiência; 

a Accountability, e a participação democrática. 

A Governança emerge nesse cenário como o conjunto de formas pelas 

quais se administram os problemas comuns envolvendo indivíduos, instituições 

públicas e privadas, organização estatais e não estatais, a Sociedade civil, e todos os 

demais interessados como outrora delineado por Alcindo Gonçalves, Benedito Antônio 

Alves, James N. Rosenau, Eli Diniz, Manuel Castells, Heloise Siqueira Garcia e Carla 

Piffer. 

Novos modelos de Governança emergem por diferentes protagonistas em 

razão da inabilidade dos Estados-nação enfrentar e gerir problemas oriundos do 

processo de Globalização. Com razão afirmou Castells que a ampliação do sistema 

de Governança requer a participação política de todos os cidadãos que, em parcerias 

com o setor público, promovem a gestão da economia e de questões globais 

importantes, tais como os direitos sociais e o meio ambiente. 

A Globalização representou, dessa forma, um marco nas relações entre a 

Sociedade e o Estado, responsável pela inserção de uma nova perspectiva de ação 

diante dos problemas de ordem global. 
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A diminuição dos poderes estatais e, consequentemente, da Soberania, 

representado pelas organizações supranacionais, produziram uma mudança no 

exercício monopolizado do Estado. Deste modo, surge a discussão sobre novas 

formas e modelos de interação entre os indivíduos, as organizações, as empresas e 

o Estado, caracterizando uma nova perspectiva sobre a Governança. 

São transformações que alteraram de forma significativa as características 

do Estado Constitucional Moderno tanto no que diz respeito à pretensão de Soberania, 

quanto a de poder e território. A complexidade das demandas dessa nova ordem 

social revelou a limitação política e jurídica do Estado na resolução dos problemas 

que afloram. 

Destarte, a Globalização relaciona-se diretamente à Governança 

Transnacional, principalmente, conforme aduziu Alcindo Gonçalves, após o advento 

de diversas organizações supranacionais, de ONGs, corporações multinacionais que 

provocaram alterações no conceito de poder político. 

Aprofundando a relação entre Globalização e Governança, James N. 

Rosenau ao introduzir o tema da Governança mundial se referiu aos efeitos de uma 

Globalização que fizeram as hegemonias declinarem, as fronteiras desaparecerem, e 

junto a isso, um aumento do protagonismo de cidadãos desafiando cada vez mais as 

autoridades formais. O referido autor chamou a atenção para a necessidade de 

assumir as rédeas de um futuro em razão desses acontecimentos que mudaram de 

forma significativa a ordem mundial.  

A diminuição dos poderes estatais diante da complexidade e da velocidade 

com que as relações humanas interagem, aliada à emergência de novos atores não 

estatais destinados à Regulação de determinados assuntos antes de exclusividade 

estatal, foi inevitável. Os problemas adquiriram uma dimensão Transnacional exigindo 

respostas na mesma intensidade. 

O Gender Mainstreaming como uma estratégia de ação requer um 

instrumento à altura para que se faça valer as disposições pactuadas tanto na 

Declaração de Pequim, de 1995, como na Conferência da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), realizada em Buenos Aires, em 2017. 
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O comércio internacional possui força para tornar o desenvolvimento 

econômico benéfico para as Mulheres, repercutindo sobre as demais áreas sociais, 

promovendo o empoderamento feminino. Entretanto, é indispensável que essa 

estratégia seja acompanhada de um conjunto de estudos e ideias constituídos por 

experts, sem que se torne uma estratégia para poucos ou sem qualquer efeito prático. 

É necessária uma estratégia que seja condizente com as desigualdades sentidas por 

tantas Mulheres distintas que compartilham do mesmo sofrimento. 

Acredita-se que os critérios da Governança Transnacional sejam aptos à 

inserção e implementação do Gender Mainstreaming no interior da OMC e assim 

tornar o mundo mais equânime e sensível às vulnerabilidades produzidas em razão 

das desigualdades de Gênero.  

A Organização Mundial do Comércio (OMC) como ator transnacional não 

estatal se caracteriza por deter o poder de Regulação do comércio internacional, 

inclusive, com a imposição e a execução de suas normas, representando uma nova 

fase na forma pela qual o poder se manifesta. Desta forma, considerando a 

Organização Mundial do Comércio (OMC) como ator de Governança Transnacional, 

e, sendo as desigualdades de Gênero um problema de ordem Transnacional, se faz 

necessário pensar em mecanismos que sejam aptos a dar efetividade à incorporação 

do Gender Mainstreaming. 

Propõe-se, nesse sentido, a criação de um Acordo Multilateral de Gênero 

e Comércio Internacional, que por meio de sua aprovação por parte dos membros da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), se constituiria de um instrumento jurídico 

vinculante, estabelecendo regras a serem cumpridas sob pena de imposição de 

sanção em caso de descumprimento. A estrutura da OMC garantiria o cumprimento 

das regras por meio da atuação do órgão de solução de controvérsias, nos mesmos 

moldes que já atua na tutela do meio ambiente e dos direitos de propriedade 

intelectual. 

A criação de um Comitê sobre Gênero e Comércio Internacional teria como 

finalidade a criação de um espaço para a discussão, propositura e tomada de decisões 

sobre o tema. O Comitê teria legitimidade, ainda, para apontar a necessidade de 

modificações nos acordos que representam algum prejuízo sob a perspectiva de 
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Gênero nos mesmos moldes nos quais o Comitê de Comércio Internacional e Meio 

Ambiente atua, quais sejam: na criação de normas para a promoção da igualdade de 

Gênero; especial atenção às desigualdades de Gênero sentidas pelos países em 

desenvolvimento; e a fiscalização das regras que envolvem Gênero e Comércio 

Internacional. 

Por meio da positivação de regras de Gênero, prevendo a obrigatoriedade 

em seu cumprimento, seria possível exigir dos países membros a sua observância, 

promovendo uma ampliação de direitos e proteção ao exercício de atividades 

relacionadas ao Comércio Internacional. Logo, conclui-se que a Governança 

Transnacional se refere à possibilidade de propor soluções e estratégias de ações em 

vista de problemas comuns, que afetam a Sociedade de forma transnacional, como 

são os reflexos das políticas comerciais sobre o Gênero.  

A construção dessas estratégias passa pela participação ativa dos demais 

atores não estatais que, em razão de sua expertise, poderão contribuir de forma 

significativa para a efetivação da lente de Gênero, como é o caso dos movimentos 

feministas. Uma das formas de materialização da Governança Transnacional de 

Gênero no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) se daria pela 

elaboração de instrumentos jurídicos vinculantes, emanados por meio de um Acordo 

Multilateral a fim de que se promova uma distribuição igualitária dos benefícios 

econômicos provenientes das trocas comerciais. 
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