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11.  ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAlS 
 
 
1 – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMERCIO (OMC) 
 
A) Histórico:  
 

• É um organismo internacional criado em 15/04/1994  pelos 124 países 
pertencentes à Rodada do Uruguai (GATT) destinado a promover regras e 
acordos de comércio exterior e resolver as disputas comerciais entre os 
países membros. 

••••    É o sucessor do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)  da     
Organização Internacional do Comércio e tem sede em Genebra na 

Suiça.   
 
B) Composição:   

• O órgão maior da OMC é “Conferência de Ministros” composta de 
representantes de todos os estados membros com reuniões bianuais. 

• O órgão administrativo principal é o Conelho Geral  subordinado a uma 
Diretoria Geral (atualmente ocupada por Mike Moore).  

• Há dois  Organismos para: 1. de Revisãode Normas de Comércio e  
                                                      2. Solução de Controvérsias 

• Há diversos órgãos conselhos e comités especializados em segmentos 
do comércio, direitos de propriedadade e outros 

 
C) Finalidades 

••••    Administrar os acordos comerciais entre paises membros 
••••    Servir de fôro para negociações comerciais; 
••••    Tratar das disputas comerciais entre países membros 
••••    Monitorar as políticas comerciais dos paises membros. 

 
D) Evidência:  
 
 A OMC tem estado em muita evidência nos ultimos anos devidos    às disputas 
comerciais do Brasil com o Canadá (caso Bombardier-Embraer)    e com o EUA (caso 
dos direitos de propriedade intelectual), e outros casos    relacionados com problemas 
de protecionismos dos paises desenvolvidos  (acionamente de “leis anti-dumping” 
contra produto brasileiros de alta competividade: calçados, carnes, aço, etc. 
 
 
 
2 – FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL (FMI) 
 



 

 

A) Histórico 
• Acordo de Bretton Woods (07144): Reunião das NU (40 países) Keynes 

('bancor") versus H. White ('fundo de estabilização") 
• FMI: mistura de banco central e cooperativa de crédito 

 
B) Composição e controle: 

• Países participantes (1944, 44; 1960, 65; 1990, 160) 
• Cotas: moeda nacional, ouro, SDR (Special drawing rights) 
• Fórmula da cota: GNP, reservas  internacionais, volume de pgtos e rbtos;  
• Principais cotas latino americanas: 
      Argentina: $1,113t; Brazil: $1,461t; Colombia: $1,1656t; EUA: $17,918t 

 
C) Estrutura Administrativa: 

• Conselho de Governadores (Poder de voto: 250 + COTA SDR/100,000) 
• Diretoria:16membros:DiretorGerentee5diretoresexecutivoselO regionais. 

 
D) Finalidades: 

• Promover cooperação monetária internacional 
• Facilitar expansão do comércio internacional e crescimento econômico 
• Promover a estabilidade monetária e acordos entre os países membros 
• Criar sistema multilateral de pagamentos junto com BIS) 

 
E) Tipos de empréstimos concedidos 

• Tranche de reserva ...........................................até 25% da cota nacional 
• Acordo "stand-by"..............................................até 300% da cota 
• Ajuda Especial...................................................até 180% da cota 
• Ajustamento estrutural ......................................até 240% da cota 
• Total..................... .............................................até 745% da cota 

 
H)  Principais problemas administrados 

• Desvalorização do franco (44% em 1948) 
• Desvalorização da libra (30% em 1949) 
• Declínío das reservas em dólar dos EUA (déficits e guerras) 
• Desvalorização da libra (13% em 1967) 
• Suspensão da conversibilidade do dólar (07171) 
• Realinhamento geral das moedas (12171) 
• Sequência de crises e desvalorizações de LDC (México, 97; Malásia, 98; 

Rússia, 98; e Brasil, 99) 
 

G) Acusações feitas ao  FMI 
• Severidade das medidas de ajustamento (para concessão de empréstimos) 
• Falha em resolver problemas dos fluxos especulativos de capitais  
• Redução de importância face expansão dos financiamentos privados 
• Acusado de gastar dinheiro demais com LDC (países menos desenvolvidos) 
• Representante máximo do chamado "Consenso de Washington”  

3 – GRUPO BANCO MUNDIAL 
 
A) Histórico: 



 

 

•   Criação: Bretton Woods, 1944  
•   Idéia original: Cooperativa de crédito mundial 
• Capital original: $10bi.  Hoje: $200bi 
• Fonte de recursos: Colocação de títulos nos mercados mundiais 
 

B ) Objetivos: 
• Promover reconstrução no pós-guerra 
• Promover o investimento externo (garantias e participações)  
• Promover crescimento equilibrado e comércio internacional  
• Conduzir suas operações de crédito de acordo com necessidades e condições 

dos  países membros 
 
C) Composição e funções do Grupo 

• Banco Mundial: Empréstimos de longo prazo a governos (3 níveís) e setor 
privado  visando a promoção do desenvolvimento econômico 

• IFC (Intl Finance Corp) - Investir em e mobilizar capital para empresas  
      privadas 
• IDA (Intl  Development Ass.) - Promover desenvolvimento em LDC 
• MIGA (Multinational lnvestment Garanty Agency); Encorajar investimento 

externo via garantia contra riscos soberanos (expropriação, intervenção, 
desvalorização, conflitos, repúdio de obrigações) 

• ICSID (Intemational Center for the Settlement of lnvestment Disputes). 
Resolver disputas entre empresas de diferentes países ou entre empresas e 
governos 

 
 
4 – UNCTAD (United Nations Organization for Trade and Development) 
 
 V. Art. de Rubens Ricupero 
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