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RESUMO 

A Paz mundial, o brilho da lua e a erradicação da varíola são considerados Bens Públicos 

Globais (BPG), mas o que eles têm em comum? A teoria dos Bens Públicos afirma que o fato 

desses três bens produzirem benefícios acessíveis e disponíveis a todos, sem exclusão, nem 

rivalidade, os torna bens públicos. E como seus efeitos beneficiam potencialmente todos os 

habitantes do globo terrestre, inclusive as gerações futuras, são considerados bens públicos 

globais. Contudo, a guerra, a degradação do clima e o surgimento de novas doenças altamente 

contagiosas produzem consequências com as mesmas características desses bens. Por que, 

então, importa identificar bens públicos globais? A quem interessaria tal identificação? Qual 

seria a contribuição de um conceito que pretende promover o que é bom para todos em todos 

os lugares, em uma ordem internacional marcada por paroquialismo e desigualdade? 

Argumenta-se que o conceito inicialmente estritamente técnico de bem público ganhou alcance 

global quando uma janela de oportunidade se lhe abriu a fim de que passasse a servir de 

paradigma para reorientar as práticas, em especial, os investimentos em desenvolvimento.  O 

presente trabalho busca organizar o debate em torno da noção de bem público global por meio 

de uma revisão teórica da literatura pertinente. A partir da análise de fontes doutrinárias (entre 

obras de referência e artigos científicos publicados em periódicos de Direito Internacional, 

Direito Econômico, Relações Internacionais, Economia Política, e outros mais) e de fontes 

documentais (em especial, os relatórios da Força Tarefa Internacional, da OCDE e do Banco 

Mundial), este trabalho propõe uma leitura da teoria e da prática ligadas ao conceito de BPG. 

Organizada em três partes, esta dissertação dispõe de: um primeiro capítulo que descreve os 

requisitos teóricos do conceito; um segundo capítulo que expõe a perspectiva oferecida por três 

instituições internacionais relativamente ao conceito de BPG; e um terceiro capítulo que 

procura contextualizar as propriedades da teoria de BPG com ênfase na evolução do 

entendimento sobre o que constitui o caráter "público" que se atribui aos BPG. Finalmente, o 

trabalho sugere que uma melhor compreensão do conceito de BPG e da teoria que em torno 

dele se formou pode lançar luz sobre as peculiaridades do atual modo de governança global e 

das narrativas que o sustentam. 

Palavras-chave: Bens Públicos Globais; Governança Global; Desenvolvimento; OCDE; 

Banco Mundial. 
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RESUMÉ 

La Paix mondiale, le clair de lune et l'éradication de la variole sont considérés des Biens Publics 

Mondiaux (BPM), mais qu'ont-ils en commun ? Selon la théorie des Biens Publics, le fait que 

ces trois biens produisent des bénéfices accessibles et disponibles à tous, sans exclusion, ni 

rivalité, en ferait des biens publics. Et, étant donné que leurs bénéfices s'étendent à tous les 

habitants de la planète, générations à venir inclues, ils seraient des biens publics mondiaux. 

Cependant, la guerre, la détérioration du climat et l'apparition de nouvelles maladies 

extrêmement transmissibles produisent des maléfices tout aussi non-exclusifs et non-rivaux. 

Pourquoi, serait-il donc important de pouvoir identifier les biens publics mondiaux ? Qui cela 

intéresserait-il ? En quoi un concept qui prétend promouvoir le bien pour tous partout pourrait-

il être utile dans une société internationale semée d'inégalités et d'esprit de clocher ? Cette 

recherche soutient que le concept initialement strictement technique de bien public aurait 

obtenu un essor mondial dans la mesure où il lui est parvenu une opportunité de devenir un 

paradigme pour refonder les pratiques, et surtout, les investissements en matière de 

développement. Ce travail cherche à organiser le débat autour de la notion de bien public 

mondial par moyen d'une révision théorique de la littérature pertinente sur ce sujet. Une lecture 

critique de la théorie et de la pratique liées au concept de BPM y est proposée à partir de 

l'analyse de sources doctrinales (des ouvrages de références et des articles scientifiques publiés 

dans des revues spécialisées en Droit International, en Droit Économique, en Relations 

Internationales, en Économie Politique, etc.) et également des sources documentaires 

(spécialement, les rapports du Groupe de Travail International sur les BPM, du Centre de 

Développement de l'OCDE et de la Banque Mondiale). Pour se faire, cette dissertation a été 

organisée en trois parties : un premier chapitre, qui décrit les requis théoriques du concept ; un 

deuxième chapitre, qui révèle la perspective institutionnelle que trois organisations 

internationales ont du concept de BPM ; et un troisième chapitre qui cherche à mettre en 

contexte les propriétés de la théorie de BPM, tout en portant l'accent sur l'évolution du caractère 

"public" qui qualifie les BPM. Enfin, ce travail suggère qu'une compréhension plus approfondie 

du concept de BPM et de la théorie qui en est survenue peut éclairer les particularités du mode 

de gouvernance globale en vigueur et des narratives qui le soutiennent. 

Mots-clés : Biens Publics Mondiaux, Gouvernance Globale, Développement, OCDE, Banque 

Mondiale. 
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Introdução 

Uma das particularidades do mundo, que fascina pensadores de outrora e agora, é a 

intrigante percepção de que, ao mesmo tempo em que é vasto, o mundo é pequeno; e por menor 

que pareça, ainda é imenso. A tecnologia, mesmo sem encurtar as distâncias de fato, reduziu a 

quase zero o tempo de interação entre pessoas em localidades remotas, criando redes de 

transporte e comunicação das quais o mundo já não pode se passar. Uma intensa, vasta e 

complexa malha de interações sociais caracteriza esse processo de globalização e faz surgir 

uma noção ampliada do que seja a vida em sociedade. Sujeitos de Direito Internacional passam 

a conviver com novos atores sociais em espaços ditos internacionais ou internacionalizados, 

não passíveis de apropriação territorial, mas construídos como espaços comuns, definidos em 

torno de interesses comuns.  

A identificação de interesses comuns no plano internacional não tem nada de novo em 

si mesma. Porém, em um contexto de crescente interdependência, o reconhecimento de 

interesses comuns toma uma nova dimensão. Nessa sociedade ampliada pelos atores sociais 

nascidos da globalização, multiplicam-se os interesses públicos e as formas de avançá-los. Essa 

constelação de interesses comuns ou compartilhados desperta um senso de cooperação que 

naturalmente se reflete na ordem jurídica, e também fora dela. Contudo, as formas consagradas 

pelo Direito Internacional Público de cooperação entre Estados Nacionais já não se adequam às 

novas interações sociais que envolvem atores não-estatais e arranjos normativos diversos e, até 

mesmo, não-jurídicos (NASSER, 2021).  

Realizar a regulação dessas interações em meio a tão variado leque de atores mostra-se 

um desafio demasiadamente grande para os ordenamentos jurídicos domésticos, que se ocupam 

essencialmente de organizar sociedades nacionais dentro de fronteiras nacionais, e igualmente 

para o Direito Internacional, que se ocupa de desafios coletivos que requerem cooperação, mas 

opera sob um paradigma estatal. Por isso, faz-se necessário recorrer a uma noção mais 

abrangente de regulação. Uma, que aponte para a ordenação das relações sociais transnacionais 

sem, contudo, limitar-se apenas à ordenação promovida pelos estados nacionais. Assim, o 

conceito de governança apresenta-se como chave de interpretação apta a designar a ordenação 

das relações sociais em sentido amplo, incluindo as que emanam de autoridade estatal e as que 

consistem em regulação privada. 

A fim de designar a ordenação das interações sociais na sociedade internacional, o termo 

governança ganha o qualificativo "global", indicando que o plano ou espaço ao qual faz 
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referência não está necessariamente acima ou em posição transversal em relação aos Estados, 

mas abrange todo o globo de maneira (virtualmente) irrestrita. A regulação operada a título de 

"governança global" reconhece não apenas os atores públicos consagrados (como Estados e 

Organizações Internacionais), como também atores de direito privado e modelos considerados 

"híbridos". Consequentemente, os mecanismos de governança global vão além dos institutos e 

instrumentos jurídicos já consolidados, lançando mão de soluções "informais", que enfatizam 

mais as estruturas e os processos do que os atores neles envolvidos.  

Enquanto alternativa terminológica, a expressão "governança global" possui a vantagem 

de remeter à noção de "governo", sem com ela se confundir (NASSER, GHIRARDI, 2018b). 

Contudo, o termo suscita diversos questionamentos teóricos relativamente aos jogos de poder, 

aos aspectos de legitimidade e ao valor da justiça. Parte dos críticos a essa abordagem aponta 

para a dificuldade de se distinguir entre atos autoritários e não autoritários nesse contexto de 

governança em que "público" e "privado", "formal" e "informal" estão perigosamente 

confundidos (BOGDANDY, DANN, GOLDMANN, 2008; GOLDMANN, 2016). 

Uma forma de se enquadrar essas imprecisas práticas de governança global consiste em 

interpretá-las como "ação administrativa" global (STONE, LADI, 2015; NASSER, 

GHIRARDI, 2018b). Por esse raciocínio, boa parte dos mecanismos de governança global 

consistiria em produção normativa, resolução de controvérsias e outros tipos de regulação que 

muito se assemelham à ação administrativa operada dentro dos estados nacionais. No entanto, 

na ausência de um poder executivo em escala global, essa ação administrativa seria operada por 

uma espécie de "executivo global pulverizado", distribuído e descentralizado (NASSER, 2015). 

Nessa analogia à administração pública estatal, a ênfase não recai tanto sobre a figura do corpo 

executivo, mas sobre a natureza administrativa das ações produzidas nesse contexto 

(KINGSBURRY, DONALDSON, 2011). 

Para compreender quais mecanismos de governança global configuram ação 

administrativa global é preciso retornar à ideia dos interesses comuns e da sociedade ampliada. 

Assim como na sistemática estatal, a Administração Pública possui a atribuição de defender e 

promover questões de interesse público, entendidas como aqueles interesses comuns à 

coletividade constituída dentro de determinada unidade territorial (NASSSER, GHIRADI, 

2018b). Semelhantemente, as atividades de governança global que atingem interesse público 

no plano internacional devem ser objeto de alguma forma de controle administrativo 

(BOGDANDY, DANN, GOLDMANN, 2008). Nesse sentido, a proposta do Direito 
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Administrativo Global vem apontar certos princípios de Direito Público que, espera, permitam 

aferir a legitimidade, transparência e responsividade da regulação exercida por esses 

administradores do executivo global pulverizado (BOGDANDY, DANN, 2008; 

KINGSBURRY, 2009; BADIN, 2016). 

A concepção clássica de interesse público, circunscrita ao estado nacional, sempre faz 

referência a uma delimitação territorial. Fala-se, por exemplo, no interesse público existente na 

construção de certa escola pública (para a cidade), de um centro hospitalar (para a região) ou 

de uma rodovia (para todo o país). Ainda que nem todos os membros do "público" formado 

pela cidade, a região ou o país usufruam individualmente daquela obra pública, seus efeitos são 

tidos como benéficos ao público de cada localidade, respectivamente. A ideia implícita é que, 

em cada caso, toda a coletividade comunga daquele interesse, e isso é o que o torna um interesse 

público (DRACHE, 2008; RENOUARD et al., 2020). 

Quando se olha para além dos limites territoriais, no entanto, o senso de comunhão é 

muito menos evidente. Com algumas raras exceções, como o equilíbrio ecológico do planeta 

(indispensável para a manutenção da vida na Terra) ou a contenção do uso de armas nucleares 

(igualmente indispensável para a manutenção da vida), é difícil apontar para valores que sejam 

de interesse público, com alcance global. O público global, entendido como o conjunto formado 

por todos os habitantes do globo, é demasiadamente variado em suas crenças, valores e 

interesses (ERIKSEN, SENDING, 2013). E é inevitável a pergunta de como se poderia 

estabelecer um ideal para regular a vida comum sem recair em um universalismo uniformizador 

(DELMAS-MARTY, 2011). Afinal, se fosse designada uma comunidade de valores para 

fundamentar um sistema de cooperação, o êxito dessa cooperação dependeria da capacidade 

dos sistemas jurídicos de preencherem um duplo papel: o de ordenar os valores e de 

responsabilizar os atores sociais1.  

Nesse cenário, abre-se uma janela de oportunidade para a promoção de determinadas 

políticas globais. Às vésperas do novo milênio, na ocasião em que a Organização das Nações 

Unidas publicava os Objetivos do Milênio e que os acordos de Montreal traziam bons 

                                                             
1 "la perspective d'une communauté de valeurs dépend aussi de la capacité des systèmes juridiques à 
remplir un double rôle: ordonner les valeurs et responsabiliser les acteurs".  (DELMAS-MARTY, 2011, 
p.330) 
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presságios à cooperação internacional2, um grupo de experts ligados ao Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) se reúne para escrever Global Public Goods: 

international cooperation for the 21st century (KAUL, GRÜNBERG, STERN, 1999). Através 

de seu saber técnico e científico, esses conhecedores das dinâmicas transnacionais formulam 

explicações causais e justificativas teóricas que são essenciais à promoção e legitimação das 

políticas públicas globais (STONE, LADI, 2015, p. 845-846). A pauta, nesse caso, era o 

desenvolvimento. E o teor do argumento, era a concepção revisitada e ampliada da teoria 

econômica de bens públicos. 

Originalmente definido em um contexto econômico de estudos em finanças públicas, o 

conceito de "Bem Público" (public good) faz direta alusão ao fornecimento, pelo poder público, 

de bens e serviços de consumo (SAMUELSON, 1954). Ao longo de décadas, o conceito foi 

assim concebido, como um contraponto ao bem particular, cujo consumo é rival e exclusivo 

por natureza. Em um primeiro momento, a concepção de bem público consolidou-se como um 

bem (ou serviço) de consumo coletivo a ser fornecido em certa quantidade ideal a fim de que 

esteja disponível a todos (não seja rival) e acessível a todos (não exclusivo). Posto de outra 

forma, um bem seria considerado público quando ele pudesse ser consumido de forma ampla e 

indiscriminada e acessado sem qualquer limitação. Os exemplos clássicos desse tipo de bem 

incluem: certos bens naturais, como o brilho do sol e da lua ou o ar atmosférico e bens de criação 

humana, como as sinalizações de trânsito que, uma vez instaladas, beneficiam a todos 

indiscriminadamente. 

Nessa primeira abordagem, chamada de convencional ou econômica, importava 

encontrar meios de se calcular os níveis ideais de produção e distribuição de bens públicos. Para 

tanto, era necessário projetar formas de se mensurar as preferências dos consumidores de bens 

públicos. E como entendia-se que o provedor e financiador desses bens era o estado nacional, 

era natural que toda a linha de produção desses bens fosse imaginada dentro dos limites 

territoriais do estado. Contudo, conforme crescia a interdependência entre estados na sociedade 

globalizada e aumentava a atuação de entes não-estatais, tais como as organizações 

internacionais, as corporações multinacionais e as organizações da sociedade civil, a unidade 

                                                             
2 Embora haja opiniões divergentes, muitos autores apontam para as negociações de Montréal sobre a 
emissão de gases de efeito estufa como um exemplo bem-sucedido de cooperação internacional 
multilateral (SECRETARIAT ITF, 2004; PETIT, 2011; DUNOFF, 2015). 
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estatal tornava-se demasiadamente pequena para satisfazer as demandas por bens públicos 

(KINDLEBERGER, 1986; NORHAUS, 2006). 

Em sentido oposto a essa abordagem que buscava no mercado as falhas que explicassem 

o desabastecimento de bens públicos, surge uma segunda abordagem, dita político-econômica. 

Inaugurada com a já mencionada publicação seminal do PNUD, esta segunda abordagem 

debruça-se sobre os mecanismos de apropriação pública e privada dos bens públicos. E como 

na sociedade globalizada os transbordamentos das atividades dos países para além de suas 

fronteiras nacionais costumam ser a regra, e não a exceção, a abordagem político-econômica 

propõe nada menos que uma revisão da arquitetura da governança mundial (GABAS, HUGON, 

2001, p. 28).  

A partir de um entendimento amplo de desenvolvimento, essa abordagem sustenta a 

expansão e otimização dos mecanismos de cooperação internacional em favor de um conjunto 

de valores comuns ou compartilhados, um Patrimônio da Humanidade (KAUL, GRÜNBERG, 

STERN, 1999; GABAS, HUGON, 2001). Nesse sentido, a história do desenvolvimento do 

conceito de bem público e, consequentemente, de bem público global, apresenta-se como uma 

história da evolução da concepção do que é "público", no plano internacional. Isso, pois na 

dinâmica de expansão do caráter "público" das coisas, o papel dos estados nacionais é 

particularmente relevante para se entender o alcance e os limites do Direito Internacional. 

Longe de estar suplantada, a ordem internacional interestatal passa a ser revista e ampliada para 

melhor corresponder à realidade de uma sociedade global ampliada (NASSER, 2021). 

No entanto, o conjunto de proposições doutrinárias referido como "teoria dos Bens 

Públicos Globais" não é livre de ambiguidades (CARBONE, 2007; STONE, LADI, 2015). Se 

por um lado, essas proposições evocam a noção de interesses comuns e a importância de 

mecanismos de governança global, por outro, elas reforçam o protagonismo dos estados 

nacionais e as iniciativas multilaterais de cooperação internacional. E apesar das soluções que 

oferece destacarem a importância da participação de atores não-estatais, a teoria de BPG acorda 

tal ênfase ao papel dos estados que suscita uma reflexão sobre os limites dos mecanismos de 

regulação privada e o valor da participação da sociedade civil na governança global (HANNA, 

2017; BRANDO et al., 2019).  

Ainda que não sirva como chave para a análise de aspectos de legitimidade e justiça, a 

teoria dos bens públicos globais pode fornecer vocábulos para se conceber o domínio público 

global e os bens que nele mereçam estar (PETERSMANN, 2010; ERIKSEN, SENDING, 2013; 
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GIANNATTASIO et al., 2019). Dado que uma das funções do Direito Internacional é o 

estabelecimento de linguagem comum nesse mundo plural (YASUAKI, 2003), os vocábulos 

associados aos bens públicos globais precisam ser juridicamente ressignificados para atenderem 

a esse fim.  

Nesse contexto, o presente trabalho busca organizar o debate relativo à noção de Bem 

Público Global. A partir de uma revisão teórica de fontes doutrinárias (entre obras de referência 

e artigos científicos publicados em periódicos de Direito Internacional, Direito Econômico, 

Relações Internacionais, Economia Política, e outros mais) e de fontes documentais (em 

específico, os relatórios da Força Tarefa Internacional, da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Banco Mundial) que compõem a literatura sobre 

Bens Públicos Globais (BPG), propõe-se uma exposição ordenada da evolução do conceito e 

de suas principais abordagens. Especialmente, o trabalho busca desemaranhar as diversas 

noções relacionadas ao atributo "público" dos bens públicos globais. Argumenta-se que um 

estudo pormenorizado do conceito de BPG fornece indícios do que significa atribuir a algo um 

caráter "público", na escala global.  

Para tanto, este trabalho foi organizado em três partes. A primeira, de cunho descritivo, 

expõe a origem do conceito de bem público e seu desenvolvimento histórico, e explica as 

principais características que definem o que seja um bem público global. A segunda parte 

apresenta a perspectiva institucional oferecida por três organizações: a Força Tarefa 

Internacional sobre BPG (ITF), a OCDE, e o Banco Mundial. A terceira parte propõe uma 

reflexão sobre as diferentes concepções de caráter público que permeiam a teoria de BPG, tendo 

por princípio norteador simplesmente esclarecer o sentido plurívoco de "público" ao longo 

dessa teoria. 

A literatura levantada foi revisada com ênfase na identificação de suas premissas 

teóricas e foi categorizada em duas abordagens: a econômica (ou convencional) e a político-

econômica. Cada abordagem foi delineada conforme o seu desenvolvimento histórico, sua 

lógica interna e o questionamento específico que nelas se identificou. O material bibliográfico 

estudado foi organizado de modo a demonstrar as tensões subjacentes à teoria de bens públicos 

globais e a cronologia dessa evolução. 

Desse modo, espera-se contribuir para situar o conceito de BPG na discussão mais 

ampla sobre os aspectos jurídicos da governança global e das temáticas que lhe são correlatas 

como o reconhecimento dos efeitos da globalização, da finitude dos recursos naturais e da 
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existência de coisas "comuns", a crescente relevância dos atores não-tradicionais e a 

consequente reformulação do papel dos atores tradicionais dentre tantos exemplos de noções 

que estão implícitas no conceito de BPG e influenciam diretamente os arranjos de governança 

global. 
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1  Bem Público Global: um conceito em construção 

Como o conceito de Bem Público Global não é claramente delineado (MORRISSEY, 

VELDE, HEWITT, 2002), propõe-se, aqui, uma descrição de suas características definidoras 

organizada em três partes. Na primeira parte, apresenta-se o surgimento da noção de BPG a 

partir da teoria econômica de Bens Públicos e sugere-se uma classificação da literatura revisada 

em duas grandes abordagens (a econômica e a político-econômica) e quatro correntes (a 

economicista, a desenvolvimentista, a pluralista e a crítica). Na segunda parte, procede-se à 

descrição das principais características dos bens públicos globais. Aquelas que compõem o 

núcleo-duro conceitual, a saber: a não-rivalidade, a não-exclusividade, a sua dimensão espacial 

e sua dimensão temporal. A parte final do capítulo primeiro é dedicada às tipologias de bens 

públicos globais. Diante da variedade de classificações presentes na literatura sobre o tema, 

buscou-se ordenar os tipos de BPG quanto a: sua natureza, seus efeitos, suas tecnologias de 

produção, sua posição na cadeia produtiva e suas dimensões espaço-temporais.  

 

1.1  O surgimento do conceito, suas abordagens e correntes 

 A noção de Bem Público Global deriva da Teoria Pura dos Gastos Públicos, 

desenvolvida por Paul Samuelson3 e aprofundada por Mancur Olson4 ao longo da década de 

1950 (KINDLEBERGER, 1986; KAUL, GRÜNBERG, STERN, 1999, p.23-25; GABAS, 

HUGON, 2001; FREUD, 2010). A teoria inicial (econômica) de Bens Públicos busca modos 

de solucionar o que identifica como um problema crônico de "fornecimento a menor" de bens 

públicos (underprovision) ligados a “falhas de mercado” (Market failures) (KAUL, 

GRÜNBERG, et al., 1999; NORDHAUS, 2006). Nessa acepção, um bem público é um bem 

(um produto, um serviço ou um resultado) que se distingue de um bem privado por ser não-

rival e não-exclusivo em seu consumo. Ou seja, ninguém pode ser excluído do acesso a tal bem 

e o seu consumo por um indivíduo não impede que também seja consumido por outros. Um 

exemplo didático de um bem público, é a placa de sinalização de trânsito que, ao ser utilizada 

por todos (sem exclusão), produz benefícios dos quais ninguém pode apropriar-se (sem 

rivalidade no consumo). Diferentemente, um bem particular é como certa torta que, por 

                                                             
3 SAMUELSON, Paul. The Pure Theory of Public Expenditure. 1954. 
4 OLSON, Mancur, The Logic of Collective Action: Public Goods and The Theory of Groups. 1965. 
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pertencer a alguém, lhe é exclusiva e seu consumo por esta pessoa resultará em 

indisponibilidade da mesma torta para outras pessoas.  

A partir da década de 1960, os também economistas Garrett Hardin (1968), Bruce 

Russett e John Sullivan (1971), seguidos por Ralph Bryant (1980), Charles Kindleberger (1986) 

e outros mais, passam a transpor essa concepção nacional de bens públicos à esfera 

internacional. Embora não tenham estabelecido propriamente uma tipologia de Bens Públicos 

Globais, é a esses teóricos que se atribui a associação da ideia de falha no fornecimento de bens 

públicos aos problemas transnacionais (KAUL, GRÜNBERG, STERN, 1999; GABAS, 

HUGON, 2001; FREUD, 2010). Sua compreensão de Bem Público e de BPG  compõem o que 

este trabalho denomina a corrente economicista da Teoria de Bens Públicos Globais. E, embora 

Kindleberger seja um dos teóricos mais mencionados da corrente economicista, é curioso notar 

que o texto ao qual a doutrina refere-se sistematicamente como um marco da transposição do 

conceito de bem público às questões internacionais (KAUL, GRÜNBERG, STERN, 1999; 

GABAS, HUGON, 2001; FREUD, 2010; FRANCÉS, 2012) é, realmente, a transcrição de um 

pronunciamento que Kimdleberger realizou perante a American Economic Association, em 

1985 (KINDLEBEGER, 1986). 

Nessa ocasião, Kindleberger apoia-se em uma definição econômica de bens públicos 

enquanto: "[a] class of goods like public works where exclusion of consumers may be 

impossible, but on any convent consumption of the good by one consuming unit _short of some 

level approaching congestion_ does not exhaust its availability for others." (1986, p.2). Ele 

argumenta que o problema da produção insuficiente de bens públicos nacionais também aflige 

os bens públicos internacionais (ou globais), pois os estados tendem a assumir uma postura de 

"carona". Cético em relação à cooperação protagonizada por estados hegemônicos, 

Kindleberger pondera que os estados (que ele considera os principais produtores de bens 

públicos internacionais) agiriam com uma indiferença salutar em tempos de relativa 

estabilidade econômica, mas perigosa em tempos de crise. Nestes casos, Kindleberger defende 

que seria necessário suscitar lideranças ou regimes alternativos que sejam capazes de produzir 

bens públicos em escala internacional e, assim, responder às crises (1986, p.8, 10). 

Um segundo momento da evolução do conceito de BPG é marcado pela virada do 

milênio e a concomitante publicação da obra de referência, Bens Públicos Globais: Cooperação 
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Internacional no século XXI (20125), coordenada por Inge Kaul, Isabelle Grünberg e Marc 

Stern. Essa obra coletiva, elaborada com apoio institucional do PNUD – Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento, produz o duplo efeito de ampliar o conceito de BPG e de 

promovê-lo a um “buzzword” (CARON, CAFAGGI, 2012; COGOLATI, 2016; SCHNABLE 

et al., 2020). Esses autores ligados ao PNUD prosseguem pesquisando o tema e contribuem 

com mais duas obras coletivas, além de publicarem artigos científicos e promoverem debates 

acadêmicos sobre o assunto. Esse segundo grupo de teóricos que escrevem sobre BPG é 

designado, neste trabalho, como "autores do PNUD" ou "corrente desenvolvimentista". Essa 

segunda expressão, no entanto, é mais abrangente e se refere a todos os autores que articularam 

uma concepção de BPG intrinsecamente ligada ao conceito de desenvolvimento, ainda que não 

tenham colaborado diretamente para as obras apoiadas pelo PNUD. 

Uma terceira corrente, que se pode chamar de pluralista, agrupa os autores que articulam 

o conceito de bem público global dentro de uma perspectiva plural e multidisciplinar. Ela reúne 

essencialmente artigos acadêmicos escritos por juristas e internacionalistas e publicados em 

revistas científicas de Direito Internacional, Direito Econômico, Direito Público, Ciências 

Políticas e áreas afins. Apesar de diversas, as questões suscitadas por esses autores têm em 

comum uma preocupação com aspectos de governança e de legitimidade. É o caso de Shaffer 

(2012), que questiona o papel do direito internacional na produção dos bens públicos globais, 

de Cafaggi e Caron (2012), que perguntam quais os meios para se conciliar as diferentes ordens 

jurídicas nacionais a fim de se implementar bens públicos regionais e globais, e de Cogolatti 

(2016), que suscita implicações de legitimidade e de governança relativas à produção e 

distribuição de BPG e aos tipos de processos pluralistas podem favorecer a provisão de BPG. 

A quarta corrente identificada na literatura sobre BPG é chamada de corrente crítica. A 

esse grupo heterogêneo pertencem autores que assumem uma postura crítica em relação ao 

conceito de BPG e, se não à ideia do conceito em si mesma, às propostas que acompanham o 

conceito formando a "teoria de BPG". Seus escritos marcam certa tensão em relação às 

propostas expressas pela corrente desenvolvimentista. Alguns nomes que ilustram essa corrente 

incluem Balakrishnan Rajagopal (2006, 2008), que critica o discurso de defesa do Estado de 

Direito (Rule of Law) enquanto fundamento para a resolução de problemas internacionais como 

o desenvolvimento, a segurança internacional e a promoção de Direitos Humanos (2008, p. 

                                                             
5 A Edição traduzida em língua portuguesa data de 2012, mas a publicação original, em língua inglesa, 
data de 1999. 
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1349,1350); e denuncia a promoção internacional do desenvolvimento e dos Direitos Humanos 

enquanto estratégias terceiro-mundistas (2006, p. 767-783). Rebecca Bratspies (2010), que 

aponta para o que chama de discrepância geográfica, disparidade participativa e a falta de um 

plano mestre de implementação dos BPG. 

Também é possível citar Maurizio Carbone, que enxerga na corrente 

desenvolvimentista, e especialmente entre os autores do PNUD, uma ânsia por divulgar o 

conceito de BPG que o teria transformado em uma espécie de slogan, em um misto de 

racionalidade econômica com um otimismo leviano (wishful thinking) (2007, p.185). Essa 

concepção ampliada de BPG desenvolvida pelos autores do PNUD resultaria, de acordo com 

Carbone, da fusão de quatro teorias distintas: a teoria econômica de bens públicos (que 

distingue entre bens públicos e privados), a teoria das falhas de mercado (que aborda as noções 

de externalidades negativas e positivas), a teoria de necessidades básicas (que justifica o acesso 

a recursos essenciais), além de elementos de política econômica que permitem que se definam 

grupos, preferências coletivas e bens coletivos (collective goods). Ao ampliarem a noção de 

BPG, Carbone argumenta que esses autores estariam incorrendo no risco de criar um conceito 

“catch-all” que terminaria esvaziado tamanha a sua abrangência. 

Em sua análise sobre as formas não-consensuais de tomadas de decisão em escala 

internacional (2014), Nico Krisch aponta para os jogos de poder que opõem atores fortes e 

fracos nos espaços internacionais. Ele adverte que as formas não-consensuais de governança 

estariam criando mais estruturas decisórias excludentes, o que viria a reduzir o número de 

decisores de modo a prejudicar o todo em prol de alguns poucos poderosos (2014, p.31). Sua 

crítica vai de encontro a propostas da corrente desenvolvimentista que aludem à importância 

dos processos decisórios relativos à produção de BPG sem, contudo, detalharem as formas que 

tais processos haveriam de tomar ou o impacto que eles causariam (PETERSMANN, 2012; 

KAUL, 2013b). 

Na literatura brasileira, cuja produção sobre bens públicos globais é incipiente, destaca-

se o tom crítico de Carina Costa de Oliveira e Sandrine Maljean-Dubois em "Os limites dos 

termos bem público mundial, patrimônio comum da humanidade e bens comuns para delimitar 

as obrigações de preservação dos recursos marinhos" (2015), artigo publicado na Revista 

Brasileira de Direito Internacional. Ao estudarem a aplicação do conceito de bens públicos 

mundiais (sinônimo de BPG) a uma temática específica, as autoras concluem que "Uma das 

possíveis contribuições do termo para a preservação dos recursos marinhos é de caráter 
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interpretativo, contribuindo para a apreciação de institutos jurídicos já consolidados no direito 

internacional" (2015, p.122).  

E ainda há a comparação tecida por Brando, Boonen, Hagen, Vastappen e Wouters em 

"Governing as Commons or as global public goods: two tales of power" (2019). Nesse artigo, 

Brando e seus coautores contrastam a doutrina dos bens comuns, elaborada por Elinor Ostrom, 

e a teoria dos Bens Públicos Globais, em sua abordagem político-econômica. Para eles, ambas 

as teorias seriam discursos normativos, que são erroneamente tratadas como sinônimas, visto 

que abordam o poder de modo distinto. Ostrom proporia uma abordagem de "power with", 

expressa na forma de um contrato social horizontal, enquanto Kaul e os demais autores do 

PNUD defenderiam uma estratégia de "smart power", uma espécie de combinação de hard e 

soft power.  

Além das quatro correntes (economicista, desenvolvimentista, pluralista e crítica) que 

distinguem os autores da bibliografia revisada de acordo com as concepções do conceito de 

BPG que articulam, é possível organizar a literatura sobre BPG em duas grandes abordagens: a 

Econômica e a Político-Econômica. 

 À medida que o conceito de bem público passa a transitar por outras áreas do saber, 

como a Ciência Política, a Sociologia, as Relações Internacionais e o Direito Internacional, suas 

características são redefinidas e novas características e classificações lhe são acrescentadas. As 

duas abordagens começam a definir-se em torno das diferentes ênfases que se atribui ao 

conceito (GABAS, HUGON, 2001; DRAHOS, 2010.). A primeira, que costuma ser chamada 

de abordagem econômica ou convencional, é herdeira direta da concepção original do conceito 

e acentua o aspecto das falhas de mercado. A outra, dita político-econômica, desenvolve uma 

visão maximalista da cooperação internacional, conferindo ao conceito novas camadas de 

significado e uma dimensão político-normativa fundamentada no paradigma do 

desenvolvimento. Ambas as correntes serão mais bem descritas ao longo deste capítulo e do 

capítulo 2, que tratará de três perspectivas institucionais específicas.  

 

1.2 Um núcleo-duro conceitual 

Embora não haja um consenso em torno de um conceito ou uma tipologia de BPG, nota-

se que algumas características são recorrentes em todas as definições (BODANSKY, 2012). De 

tal sorte que elas constituem um núcleo-duro ao qual se pode recorrer para traçar uma definição 
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elementar. Essas características são, primeiramente, a não-rivalidade e a não-exclusão no 

consumo. Soma-se a elas a dimensão espacial, resumida na ideia de que existem Bens Públicos 

em diferentes escalas espaciais (nacional, regional e global) e a dimensão temporal, que aborda 

os efeitos intergeracionais e transgeracionais dos bens públicos. Finalmente, as noções de 

"público" e de "global", como se demonstrará adiante, não estão isentas de problematizações 

epistêmicas que dizem muito sobre o sentido do conceito de bem público global. 

 

1.2.1 A característica da não-rivalidade 

Dentro da perspectiva econômica na qual surge o conceito de Bens Públicos, qualificar 

um bem (produto ou serviço) de não-rival equivale a dizer que seu consumo por uma pessoa 

não reduz sua disponibilidade em relação aos demais consumidores (NORDHAUS, 2006). Um 

clássico exemplo é o do farol instalado para sinalização costeira. Como o benefício para um 

navegador que avista a luz do farol não reduz o benefício de outros navegadores que vierem a 

avistá-la, pode-se dizer que o benefício decorrente do farol é um bem não-rival (MORRISSEY, 

VELDE, HEWITT, 2002). Inversamente, se um bem for considerado rival, o seu consumo por 

um indivíduo ou um grupo de pessoas levará a uma diminuição da disponibilidade total desse 

bem para os demais consumidores. Nesse ponto, vale observar que a concepção econômica de 

um "bem" difere da abordagem político-econômica.  

Na concepção econômica, um bem é um produto ou serviço passível de comercialização6 

e, portanto, sujeito à lógica de mercado. De modo que o problema do fornecimento de bens 

públicos em quantidade aquém do ideal se explicaria pelas "falhas de mercado" (market 

failures), que requereriam soluções normativas visando remediar os problemas de ação coletiva 

(collective action) e de escolha pública (public choice). A concepção político-econômica, por 

sua vez, descreve o "bem" em termos do benefício provido (MORRISSEY, VELDE, HEWITT, 

2002). Qualquer "coisa", como um determinado enquadramento jurídico (legal framework), ou 

"condição", como o equilíbrio ecológico, por exemplo, poderia ser interpretado como um bem 

                                                             
6 Vale notar que, em seu artigo de 1986, Charles KINDLEBERGER (p.2) evoca a noção de bens sociais 
(social goods) como a honra, o respeito, a dignidade e o amor, que não podem ser objeto de transações 
comerciais, juntamente com uma lista de "coisas" cuja comercialização seria condenada pela filosofia 
moral contemporânea, apontando para um debate que estaria mais voltado à ética do que à economia. 
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público, desde que produza benefícios (agregando utilidade ou satisfazendo uma necessidade) 

de modo não-rival e não-exclusivo7. 

O atributo da não-rivalidade aponta para dois aspectos importantes do conceito de bem 

público: a noção de finitude e o que se pode chamar, genericamente, de "problemas de 

fornecimento" dos bens públicos. 

 

Finitos, Porém Não-Rivais  

A noção de finitude consiste em reconhecer que os recursos naturais e, em última análise, 

o mundo como um todo, é finito (HARDIN, 1968; OSTROM, 1990). Para a teoria de Bens 

Públicos, isso implica em admitir que quase nada pode ser verdadeiramente não-rival em seu 

consumo e que é, portanto, mais fácil atribuir a não-rivalidade aos bens intangíveis (KAUL, 

GRÜNBERG, STERN, 1999; PETERSMANN, 2012). Assim, a Paz e os regimes 

internacionais, por exemplo, seriam não-rivais em seu consumo. Já os bens naturais, como os 

oceanos ou o ar atmosférico, podem ser considerados rivais à medida que seu consumo por 

alguns afeta o consumo pelos demais relativamente à qualidade deste consumo. Por isso, alguns 

estudiosos referem-se aos ideais de ‘preservação dos oceanos’ ou da ‘qualidade do ar 

atmosférico’ como sendo Bens Públicos Globais (KAUL, GRÜNBERG, STERN, 1999). 

Essa designação de um ideal como sendo um bem público não é apenas uma forma de se 

contornar a (inevitável) rivalidade dos bens, mas é, também, um argumento em favor da 

abordagem político-econômica dos BPG. Isso, pois a abordagem político-econômica assume a 

existência de um Patrimônio da Humanidade, de valores compartilhados por todos os habitantes 

do planeta (inclusive pelas gerações futuras), os quais justificariam a implementação de 

mecanismos de cooperação internacional visando a produção, proteção e promoção de certos 

bens públicos globais (KAUL, GRÜNBERG, STERN, 1999; BOURGUINAT, 2003). 

Evidentemente, a noção de finitude permeia toda a construção desse raciocínio, visto que não 

                                                             
7 A despeito da distinção descrita acima, vale notar que a literatura revisada apresentou certa 
inconsistência na definição do que consiste em um bem, especialmente na escolha de exemplos para 
ilustrar o conceito. Tanto os autores alinhados à abordagem econômica como certos autores adeptos da 
abordagem político-econômica, citaram coisas intangíveis como a paz e o sistema de livre-comércio 
como exemplos de BPG (KINDLEBERGER, 1986, P.7; KAUL, GRÜNBERG, STERN, 1999; GABAS, 
HUGON, 2001). 
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haveria a necessidade premente de se proteger e promover bens públicos se os recursos 

essenciais à vida não fossem finitos.  

 

A Não-Rivalidade e os Problemas de Fornecimento 

 Há dois gêneros de problemas de fornecimento: os problemas de ação coletiva 

(collective action problems) e os problemas de escolha pública (public choice).  Ambos foram 

identificados e conceituados pelas ciências econômicas, mas importa, aqui, apresentar como 

eles foram problematizados na literatura de BPG e, especialmente, na abordagem político-

normativa de BPG. 

Apesar de ser uma qualidade, a não-rivalidade pode ocasionar problemas de ação coletiva 

que afetam o fornecimento de bens públicos. Um problema considerado crônico ao 

fornecimento de bens públicos é o ‘problema da carona’ (free-ride problem). Esse fenômeno, 

identificado ainda no século XVIII por David Hume, se explica pelo “incentivo de evitar-se 

contribuir com recursos pessoais aos esforços comuns” (KAUL, GRÜNBERG, STERN, 1999). 

Ou seja, como o bem não gera rivalidade e todos podem dele consumir sem diminuir sua 

disponibilidade total, os consumidores ficam propensos a usufruir desse bem sem desembolsar 

recursos para tanto. Essa atitude de se pegar uma "carona" no esforço de terceiros leva 

invariavelmente a um desequilíbrio na relação de demanda e oferta e, por conseguinte, a uma 

produção do bem em quantidade aquém da desejável.  

Enquanto as análises econômicas rechaçam o altruísmo e o propósito comum como 

soluções para o efeito ‘carona’ (OLSON, 1971 apud KAUL, GRÜNBERG, STERN,1999; 

KINDLEBERGER, 1986), a abordagem político-econômica de BPG o interpreta como uma 

"falha de incentivo". Nessa linha, a noção de BPG serviria para que, ao desenharem um arranjo 

de governança para a produção de certo bem, os policy-makers previssem mecanismos de 

incentivo (positivos ou negativos, como sanções) para se remediar a falha de incentivo que leva 

ao efeito carona (GABAS, HUGON, 2001; PETERSMANN, 2010; KAUL, et al., 2003). Outras 

"falhas" geradoras de problemas de ação coletiva foram identificadas por esses autores, como 

a "falha jurisdicional" (jurisdiction gap), que evidencia o crescente distanciamento entre o 

mercado globalizado e os centros de decisão, que são nacionais; a "falha de participação" 

(participation gap), que aponta para a falta de legitimidade e de representatividade das 

instâncias responsáveis.  
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Essas duas falhas e a já citada falha de incentivo formam a doutrina da "Triple Gap", à 

qual Petersmann (2010) acrescenta uma "falha de governança" (governance gap), ligada à 

inabilidade da maioria das organizações intergovernamentais de efetivamente regularem e 

governarem o fornecimento coletivo de bens públicos transnacionais; e uma "falha de 

legalidade" (rule-of-law gap), descrita como a complexidade associada à fragmentação jurídica 

das centenas de regimes nacionais, internacionais e transnacionais que estão necessariamente 

em interação para a produção de bens públicos globais (GABAS, HUGON, 2001; KAUL et al., 

2003; PETERSMANN, 2010). 

O segundo gênero de problemas de fornecimento, relativo aos problemas de escolha 

pública, é objeto de extensos estudos econômicos conhecidos como Teoria da Escolha Pública 

(Public Choice Theory). Apesar de essa teoria buscar identificar a racionalidade por detrás das 

escolhas dos indivíduos (particulares), os autores de BPG recorrem a ela para refletirem acerca 

da racionalidade que guiaria as escolhas políticas. É o que Petersmann descreve como: 

"rationality of the homo politicus' choices in "political markets"" (2010, p. 8-9). Ao observar-

se a dinâmica dos atores da sociedade internacional, e especialmente a dos estados nacionais, 

considerados protagonistas da governança global, constata-se uma inconsistência em sua 

atividade. Diferentemente do que ocorre no plano doméstico, onde o estado age de acordo com 

o interesse público, universal, distinto e independente da vontade dos governantes, na escala 

global cada estado seria levado a agir como particular, movido pelo "interesse público" de cada 

nação (ERIKSEN, SENDING, 2013, P. 215-216).  

Essa incongruência entre a ação universal do Estado na escala nacional e sua ação particular 

na escala global poria em xeque a concepção de um "público global" (ERIKSEN, SENDING, 

2013, P. 215-217). Afinal, como poderia haver um interesse ou conjunto de interesses 

considerados públicos, em sentido equivalente ao nacional, se na escala global os principais 

atores agem como particulares e que não há nenhuma autoridade capaz de dissuadi-los de assim 

agirem? E mais, os próprios princípios democráticos de Direito, que norteiam as ações dos 

estados mais influentes na sociedade internacional fundamentam e justificam que eles ajam no 

interesse (particular) do conjunto de seus cidadãos.  

À primeira vista, pode parecer que esse tipo de problema de fornecimento (de Escolha 

Pública) não guarda qualquer relação com a característica da não-rivalidade. No entanto, há 

uma correlação no que concerne o custo do fornecimento de bens públicos. Para os governos, 

mandatários da vontade pública (universal) do estado, é financeira e politicamente custoso 
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justificar a produção de bens públicos (não-rivais) e globais (cujos benefícios ultrapassam os 

limites territoriais do Estado). Conforme se exporá nos próximos capítulos, o fornecimento de 

bens públicos globais envolve a confecção de arranjos de governança que sejam capazes de 

alocar os diferentes custos ligados à produção, proteção e promoção desses bens.  

Feita esta explanação da característica da não-rivalidade, passa-se à segunda característica 

essencial aos bens públicos globais, a não-exclusividade. 

 

1.2.2 A característica da não-exclusividade  

Para a teoria econômica de Bens Públicos, qualificar um bem de não-exclusivo ou atribuir-

lhe a característica da não-exclusividade (ou não-exclusão) (non-excludability) equivale a 

reconhecer que ninguém pode ser excluído dos benefícios deste bem. Posto de outra forma, não 

há barreiras de acesso aos benefícios resultantes deste bem, seja porque elas foram suprimidas 

ou porque estabelecer tais barreiras seria demasiadamente custoso (OLSON, 1965; KAUL, 

GRÜNBERG, STERN, 1999, P. 42-43; NORDHAUS, 2006, p.3-4). Um exemplo recorrente 

na doutrina é o da erradicação de doenças contagiosas, como a varíola. Uma vez erradicada a 

doença, ninguém está excluído do benefício de não a contrair. E, inversamente, o custo de 

excluir alguém ou algum grupo seria muito alto para que fosse justificável8 (KAUL et al., 2003).  

Assim como a característica da não-rivalidade, verifica-se que também a não-exclusividade 

é, frequentemente, um produto de políticas públicas. Ou seja, com raras exceções, tal o luar ou 

a paz mundial, os bens ditos ‘públicos’ tornam-se não-exclusivos quando ‘alguém’ assim 

determina. Por essa razão, alguns teóricos consideram que BPG são ‘construções sociais’ 

(social constructs) (KAUL et al., 2003, p. 81-82; PETERSMANN, 2012). São as políticas 

públicas e outras formas de ações coletivas humanas que conferem a não-exclusão aos bens. 

Um clássico exemplo disto é a posse de terra. Embora uma gleba de terra seja rival e exclusiva 

por natureza, consensos estabelecidos na forma de leis podem remover (algumas camadas de) 

sua exclusividade. É o caso, por exemplo, de uma área legalmente definida como um Parque 

                                                             
8 Vale ressaltar que o termo "custo" é aqui usado em sentido amplo, abrangendo as noções de custo 
econômico, político, social, etc. Assim, a produção do bem público "erradicação da varíola", por 
exemplo, se justificaria pelo alto custo social de se excluir alguém ou algum grupo do benefício dele 
decorrente. 
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Nacional, que passa a beneficiar a toda a população de certo país a partir da determinação legal 

de uma autoridade competente9.  

Quando, porém, a não-exclusividade de um bem público não é plena, a doutrina econômica 

lhe confere outra designação. São chamados ‘Bens de Clube’ (Club Goods) quando são não-

rivais, mas exclusivos. E ‘Recursos de Fundo Comum’ (Common Pool Resources) quando são 

não-exclusivos, porém rivais em seu consumo. Uma típica ilustração de Bens de Clube são os 

serviços por assinatura. Todos os assinantes podem se beneficiar do serviço sem que o consumo 

por um dos assinantes reduza a disponibilidade do serviço para os demais (sem rivalidade). 

Contudo, o serviço só está disponível ao ‘clube’ dos assinantes e lhes é exclusivo. Os Recursos 

de Fundo Comum, por sua vez, são como os peixes de um lago cuja pesca está ao alcance de 

todos (de modo que é não exclusivo), mas cujo consumo reduzirá a disponibilidade final de 

peixes.   

Essa classificação quanto à exclusividade de um bem público é relevante para se pensar em 

estratégias de fornecimento desses bens. Como as definições não são estanques, certos bens 

não-rivais que possuem barreiras de acesso podem ser considerados bens de clube, mesmo que 

o ‘clube’ não tenha sido propositadamente constituído. Por exemplo, o acesso a água limpa 

pode ser considerado um bem de clube em regiões áridas que carecem de infraestrutura. O 

‘clube’ será formado pelas pessoas que tenham acesso a um poço artesiano, ainda que elas não 

sejam ‘assinantes’ de um serviço ou titulares de um direito de acesso àquele poço. Para os 

autores da abordagem político-econômica de BPG, o fato de considerar certo bem como um 

bem de clube é relevante, pois permite que se identifique as barreiras de acesso a esse bem (as 

causas da exclusão), a fim de que sejam tomadas decisões, expressas na forma de políticas 

públicas e ações regulatórias, capazes de derrubar tais barreiras.  

Nesta linha, a literatura político-econômica de BPG observa que, na escala nacional, uma 

tal transformação provavelmente resultaria em uma política pública amparada em vários 

direitos positivos, constitucionais e infra-constitucionais, que promoveriam obras de 

infraestrutura com parcerias público-privadas para financiar e executá-las. Seria, portanto, uma 

                                                             
9 Nota-se que, de um ponto de vista jurídico, este argumento é frágil. Embora aceitável com os termos 
genéricos que adota, uma análise de Direito Público problematizaria este argumento no sentido de 
perguntar: o que seriam esses “benefícios”? a quais direitos positivos corresponderiam?  e quem seriam 
as “pessoas que se beneficiam”? qualquer cidadão? A sociedade como um todo?  Afinal, abundam 
exemplos de áreas consideradas “patrimônios ambientais ou culturais da humanidade” que em 
decorrência, justamente, desse status são objeto de severas restrições de acesso e/ou de uso. 
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solução capitaneada pelo poder público (nacional ou local) e viabilizada pelo Direito doméstico. 

No âmbito dos bens públicos globais, porém, as medidas para conversão de um bem de clube 

em bem público global não são orquestradas por um ‘poder público’ como um governo 

executivo nacional, pois isso inexiste na escala global (KINDLEBERGER, 1986; KAUL, 

GRÜNBERG, et al., 1999; SHAPIRO, 1993; NASSER, 2015). E, conforme advertem Eric 

Brousseau e Tom Dedeurwaeder, o surgimento de novas tecnologias pode produzir novas 

formas de exclusão e de rivalidade (BROUSSEAU, DEDEURWAERDERE, SIEBENHÜNER, 

2012). 

As soluções propostas pela teoria de BPG10 são descritas como mecanismos e arranjos de 

governança global. São soluções multidimensionais que envolvem tanto atores estatais (estados 

nacionais e supranacionais) como não-estatais (organizações internacionais, agências 

regulatórias, empresas multinacionais) e fazem uso de instrumentos jurídicos, bem como não-

jurídicos. É, portanto, todo um leque que a teoria de BPG abre com o objetivo de maximizar os 

benefícios dos bens públicos, em todas as dimensões (espacial, temporal, política, etc.). 

 

1.2.3 A dimensão espacial dos BPG 

Uma vez apresentadas as duas características elementares dos bens públicos, cabe expor sua 

dimensão espacial e, em seguida, a temporal. 

Embora a dimensão espacial dos BPG não possa ser dissociada de sua dimensão temporal, 

ambas serão aqui abordadas em separado com o intuito de evidenciar as peculiaridades de cada 

qual. A primeira consideração a se fazer sobre a dimensão espacial dos BPG diz respeito à 

variedade na nomenclatura dos BPG. De fato, o conceito de bem público foi inicialmente 

desenvolvido dentro de uma concepção nacional ou doméstica na qual os benefícios e as 

externalidades eram percebidos dentro dos limites territoriais de um Estado nacional. Quando, 

porém, os estudiosos da teoria econômica de bens públicos passam a atentar para as 

externalidades (ou transbordamentos) que ultrapassam as fronteiras estatais, cada analista 

parece dar uma denominação diferente a esse conceito ampliado de bem público.  

                                                             
10 A expressão ‘teoria de BPG’ é adotada neste trabalho de maneira generalista, para contrastar as 
compreensões obtidas a partir das (múltiplas) definições de BPG com as de outras teorias, como a do 
Direito Administro Global, do Pluralismo Jurídico, do Cosmopolitanismo, das Autoridades Públicas 
Internacionais, dentre tantas outras. Ao conjunto de conceituações de BPG conveio chamar de "teoria 
de BPG". 
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Assim, Kindleberger (1986) dirá ‘bens públicos internacionais’ (international public 

goods), na literatura francófona se adotará a expressão ‘biens publics mondiaux’ (GABAS, 

HUGON, 2001; BOIDIN, HIEZ, et al., 2008, FREUD, 2010) e alguns empregarão o termo 

‘bens públicos da humanidade’ (CARVALHEIRO, 2015), ‘bens comuns11’ e ‘bens 

transfronteiriços’. Neste trabalho, optou-se por adotar o termo mais recorrente ‘bem público 

global’, traduzido do inglês ‘global public good’. Embora imprecisas do ponto de vista espacial, 

estas variadas nomenclaturas possuem em comum o fato de designarem um fenômeno que vai 

além dos limites territoriais do estado nacional.   

A doutrina costuma reconhecer três dimensões espaciais de bens públicos, divisíveis em 

duas categorias: os bens públicos nacionais e os bens públicos transfronteiriços, que podem ser 

bens públicos regionais e bens públicos globais (ou mundiais ou internacionais, etc.) (KAUL, 

GRÜNBERG, STERN, 1999; GABAS, HUGON, 2001). Embora se possa pensar na existência 

de bens públicos antes da formação dos estados nacionais, a primeira concepção, desenvolvida 

no contexto da Teoria Pura de Gastos Públicos é a de bem público nacional 

(KINDLEBERGER, 1986; NORDHAUS, 2006). Antes da formação dos modernos estados 

nacionais, a provisão de bens de consumo coletivo, que se poderia equiparar aos bens públicos, 

era inconstante e incerta, conforme pontuam Matilde Lavouras e Teresa Almeida: 

Não existia, antes dos Estados Modernos, uma entidade 

responsável pela identificação e produção dos bens públicos 

considerados necessários para as populações, variando a sua provisão 

de feudo para feudo, de cidade para cidade, muito em função do grau 

de desenvolvimento económico ou mesmo de relações pessoais. 

(LAVOURAS, ALMEIDA, 2009, p. 145) 

Na concepção econômica, a dimensão espacial do bem está diretamente ligada à 

coletividade (ou grupo de pessoas) considerada beneficiária do referido bem. Em outras 

palavras, para a teoria econômica de bens públicos os limites espaciais de um bem de consumo 

coletivo correspondem às dimensões da chamada "unidade de produção socioeconômica" do 

bem. De modo que, conforme os estados nacionais se consolidaram politicamente, as unidades 

socioeconômicas de produção sofreram uma progressiva expansão até alcançarem uma 

                                                             
11 Nesse ponto, vale notar que a noção de bens comuns (commons)  adotada por Hardin (1968) e mais 
tarde desenvolvida por Elinor Ostrom (1990) é distinta da noção de bem público aqui tratada à medida 
em que se destina mais à partilha de recursos escassos, à repartição da coisa comum do que à produção 
de algo (um bem) destinado à coletividade. (BRANDO, BOONEN, COGOLATI et al., 2019) 



  

 

   
 

32 

dimensão nacional (KINDLEBERGER, 1986; SHAFFER, 2012). Para ilustrar essa progressão, 

vale pensar no bem público Segurança. Considerado um bem local no contexto das alianças 

feudais ou tribais, ele passa à dimensão nacional à medida que se consolidam estados nacionais 

com forças armadas custeadas por tesouros nacionais.   

 O processo de expansão das unidades socioeconômicas de produção de bens públicos 

se dá por uma complexa combinação de fatores políticos, econômicos e sociais cuja explicação 

excederia o escopo deste trabalho.  No entanto, é possível destacar o avanço do conhecimento 

e da tecnologia como propulsores desse fenômeno expansionista, com especial destaque para 

inovações nos meios de comunicação e transporte (KINDLEBERGER, 1986; KAUL, 

GRÜNBERG, STERN, 1999). Isso, pois o progresso nas tecnologias de comunicação e 

transporte resulta invariavelmente em novas rotas de intercâmbio entre grupos ou coletividades. 

E, à medida que a tecnologia proporciona a intensificação e habitualidade desses intercâmbios, 

também os transbordamentos que deles advém se intensificam. E esses transbordamentos 

afetam diretamente a provisão e a produção dos bens públicos.   

Os transbordamentos (ou externalidades) negativos são considerados catalisadores de bens 

públicos nacionais ou transfronteiriços (regionais ou globais), a depender das dimensões do 

transbordamento (KAUL et al., 2003).  E, sendo transfronteiriços, eles são produzidos mediante 

mecanismos de cooperação de diferentes tipos, em função da escala selecionada. De modo que, 

um transbordamento negativo de um país para outro país vizinho irá requerer mecanismos de 

cooperação bilateral. Transbordamentos transfronteiriços difusos (não circunscritos por 

fronteiras físicas) tenderão a ser solucionados por meio de mecanismos de cooperação 

multilateral. 

Os transbordamentos positivos, por sua vez, influem na produção dos bens públicos, pois 

provocam problemas de provisão. A erradicação de doenças contagiosas, por exemplo, tende a 

afetar a provisão dos bens públicos, uma vez que gera problemas de ação coletiva (e.g. o 

problema de carona). Assim, à medida que os benefícios de certo bem já estão transbordantes 

e alcançam beneficiários que não contribuíram para sua produção, estes beneficiários tenderão 

a assumir uma atitude de carona o que, no longo prazo12, afeta a produção do bem, pois irá 

sobrecarregar o agente produtor. 

                                                             
12 O raciocínio aqui aplicado é o da Teoria dos Jogos. Em um jogo de sucessivas rodadas, a teoria 
matemática indica que os jogadores tenderão ao equilíbrio, mediante indiferença (ninguém produz o 
bem) ou da cooperação (todos cooperam para produzir o bem).  
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À primeira vista, a transposição do conceito de bens públicos nacionais à ideia de bens 

públicos globais parece somente aumentar o problema da carona, já que os beneficiários de 

BPG são um grupo infinitamente mais difuso que aqueles beneficiários de bens públicos 

nacionais. Basta imaginar, de um lado, a população de um Estado produtor de certo bem 

público, em contraste com os beneficiários de BPG, definidos como toda a humanidade (todos 

os habitantes do globo, incluindo-se as gerações futuras). Em sentido diverso tem-se a 

abordagem político-econômica que tende a minimizar a importância do problema de carona, à 

medida que considera a definição de BPG uma tarefa tanto econômica como política (GABAS, 

HUGON, 2001, p. 22). E, com esta ênfase política, espera que os poderes públicos (nacionais 

ou supranacionais) intervenham para favorecer a cooperação internacional GABAS, HUGON, 

2001, p. 22, 28). 

 Entre o bem público nacional e o bem público global, tem-se a noção do bem público 

regional. Essa descrição é útil à medida em que designa um bem (produto ou serviço) cujas 

externalidades, tanto positivas (benefícios) quanto negativas (custos) são não-rivais em seu 

consumo e não exclusivas, em uma escala maior que os limites de um estado nacional e menor 

do que a totalidade do globo terrestre.   

No entanto, importa ressaltar que na teoria de BPG o adjetivo ‘regional’ não remete 

necessariamente a regiões geográficas, como um continente, por exemplo. Um ‘bem público 

regional’ (BPR) pode afetar a qualquer conjunto de países, assim considerados por critérios 

geográficos, geopolíticos, econômicos, culturais ou de nível de desenvolvimento (SANDLER, 

2003, p.133-135; HUGON, 2003; GONZÁLEZ, 2009). Por isso, basta que haja algum elemento 

que aproxime determinados países para que possam ser considerados uma ‘região’ beneficiária 

de um BPR. Assim sendo, é possível que um mesmo país seja beneficiário de diversos BPR, 

que sobreponham diversas ‘regiões’.  

O Brasil, por exemplo, pode ser beneficiário de BPR em matéria de saúde, decorrentes de 

seu engajamento na Organização Panamericana de Saúde (OPAS). A ‘região’, neste caso, seria 

a totalidade dos países membros da OPAS. No entanto, nem todos esses países integram os 

acordos econômicos celebrados no quadro do MERCOSUL, como é o caso do Brasil. O que o 

torna beneficiário de BPR específicos, decorrentes dos acordos do MERCOSUL. 

Relativamente à afinidade linguística, o Brasil ainda integra uma ‘região’ constituída por países 

geograficamente distantes de seus vizinhos sul-americanos. São os países da Comunidade dos 
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Países de língua Portuguesa (CPLP), que podem ser considerados beneficiários do BPR 

lusofonia.   

Desse modo, a concepção de BPR preconiza que não somente a proximidade geográfica, 

mas também a afinidade cultural são fatores úteis no estabelecimento de uma sinergia 

cooperativa entre países que enfrentem desafios semelhantes (e.g. o combate a certas doenças 

tropicais, no caso da OPAS) ou que compartilhem determinada condição com exclusividade 

(e.g. a lusofonia, no caso da CPLP) (GONZÁLEZ, 2009). Conforme ilustrado com o caso 

brasileiro, nada impede que um mesmo país seja beneficiário de múltiplos BPR e assim integre 

múltiplas ‘regiões’, a depender da natureza do bem público em questão e da estratégia de 

produção, preservação e promoção que lhe for mais adequada.  

O contraste entre os conceitos de BPR e BPG revela que, às vezes, um BPR pode ser 

transformado em um BPG mediante políticas que ampliem sua dimensão espacial, levando seus 

benefícios a todos os habitantes do planeta. É o caso, por exemplo, da erradicação de doenças 

contagiosas endêmicas em certas regiões do globo (e. g. a malária). Uma vez erradicada tal 

doença, os benefícios dela não mais existir alcançam não somente os habitantes da região em 

que ela era endêmica, mas virtualmente todos os habitantes da Terra. Em outros casos, porém, 

a própria natureza de um BPR pode constrangê-lo a permanecer um bem público regional. 

Todavia, isto não impede que seus benefícios contribuam, indiretamente, para o bem-estar de 

todos. Desse modo, uma iniciativa eminentemente regional como a Organização do Tratado de 

Cooperação Amazônica (OTCA), por exemplo, poderia produzir BPR ligados ao 

desenvolvimento sustentável no ecossistema amazônico e com isso beneficiar a todo o planeta, 

sem que seu objeto seja um bem público global propriamente dito.  

Os desafios globais que os bens públicos globais visam remediar requerem necessariamente 

uma cooperação internacional efetiva e alguma forma de interdependência normativa entre 

países (KAUL, et al., 2003, p.2; PETERSMANN, 2012; KAUL, 2013; ESLAVA, 2015). Por 

isso, as dimensões temporais e espaciais precisam ser consideradas conjuntamente, a fim de 

que se possa definir a melhor forma de arranjo ou de coordenação de arranjos para se prover 

bens públicos. Os contornos dados a certo bem público, se nacional, regional ou global, 

"intrageracional" ou "intergeracional", se bem de clube ou bem público puro, e todas suas 

variações são agrupadas nas discussões sobre as estratégias ou tecnologias de provisão de bens 

públicos, conforme descrito a seguir. 
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1.2.4 A dimensão temporal 

Um dos principais estudos sobre o aspecto temporal dos BPG é de autoria do economista 

Todd Sandler (2012). Ao longo de trinta páginas e não poucos diagramas, Sandler apresenta 

uma taxonomia de dezesseis características dos BPG, que ele criou com o objetivo de enfatizar 

certos atributos daqueles bens públicos cujos benefícios transpõem os limites nacionais e 

geracionais. Sua análise baseia-se na teoria liberal das externalidades e se concentra na 

dimensão temporal do conceito de BPG, que ele enxerga como um tipo especial de 

externalidade (ou transbordamento), correlato à dimensão espacial.  

De acordo com essa taxonomia, os BPG podem ser divididos em duas grandes categorias: 

os bens "intrageracionais" e os "intergeracionais". Por intrageracionais, Sandler designa todas 

aquelas políticas públicas (policies) ou arranjos de governança global de fornecimento de BPG, 

que não levam em consideração os impactos para as gerações vindouras. Tais policies e arranjos 

são problemáticos, pois como não preveem a alocação dos transbordamentos que provocam 

para as futuras gerações, irão causar um problema de eficiência no longo-prazo. Os BPG 

intergeracionais, por sua vez, são considerados mais eficientes, visto que consideram os 

transbordamentos para as futuras gerações e que sua arquitetura reflete essa preocupação.   

Sandler subdivide essas duas categorias em função da dimensão espacial dos 

transbordamentos provocados. Assim, ele considera bens públicos "regionais" e "globais", e 

obtém quatro tipos: Bens Públicos Regionais intrageracionais e Bens Públicos Globais 

intrageracionais, Bens Públicos Regionais intergeracionais e Bens Públicos Globais 

intergeracionais. A estes quatro tipos ele aplica as duas classificações anteriormente 

mencionadas, relativas à rivalidade no consumo do bem e a sua exclusão. Desse modo, a 

taxonomia de Sandler alcança 16 tipos, organizados conforme a tabela abaixo:  
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Tabela 1: Taxonomia de Todd Sandler 

  Bens Públicos 
Puros 

Ben Públicos 
Impuros 

Bens de Clube Produtos 
Comuns 

Intrageracional Regional - Extinção de 
incêndio 
florestal 

- Despoluição 
de bacia 
hidrográfica 

- Controle de 
doenças 
animais 

- Contenção de 
enchentes 

- Aquedutos 
- Rios 
- Rodovias 
- Parques 

regionais 

- Mercados 
comuns 

- Iniciativas de 
contenção de 
crises 

- Redes 
informacionais 

- Manutenção 
da Paz 

- Forças 
armadas 

- Ajuda 
médica 

- Assistência 
técnica 

 Global - Despoluição 
do oceano 

- Estações de 
monitorament
o 
meteorológico 

- Tribunal 
mundial 

- Transmissõ
es por 
satélite 

- Serviço de 
correios 

- Contenção 
de doenças  

- Canais 
- Rotas aéreas 
- Internet 
- Rotas 

marítimas 

- Ajuda 
externa 

- Ajuda 
humanitária 

- Proibições 
de 
drogas/entor
pecentes 

Intergeracional Regional - Preservação 
de pântanos 

- Despoluição 
de um lago 

- Descontamin
ação de lixo 
tóxico 

- Redução 
da chuva 
ácida 

- Regulamen
tação da 
pesca 

- Regulamen
tação da 
caça 

- Redução 
de gazes 
de efeito 
estufa  

- Parques 
nacionais 

- Sistemas de 
irrigação 

- Lagos 
- cidades 

- Manutenção 
da Paz 

- Contenção 
de 
enchentes 

- OTAN 
- Normas 

culturais 

 Global - Proteção da 
camada de 
ozônio 

- Prevenção do 
aquecimento 
global 

- Erradicação 
de doenças 
contagiosas 

- Geração de 
conhecimento 

- Excesso de 
uso de 
antibióticos 

- Regulamen
tação da 
pesca 
oceânica 

- Proteção 
da 
Antártida 

- Fazer 
revoluções 

- Parques 
transnacionais 

- Órbita 
geoestacionária 

- Órbita polar 
- Recifes  

- Preservação 
de florestas 
tropicais 

- Colônias 
espaciais 

- ONU 
- Combate à 

pobreza 

 

 (SANDLER in KAUL, GRÜNBERG, STERN, 1999, p. 24-25) (tradução livre) 

Para cada tipo em sua taxonomia, Sandler propõe diagramas com modelos de interações 

estratégicas nos quais ele busca o equilíbrio de Nash combinando duas regiões (Leste e Oeste) 

e três gerações (g1, g2, g3). Sem adentrar as especificidades de sua análise, vale citar algumas 

de suas constatações. Em relação ao que chamou de ‘Produtos Comuns’ (equivalente aos 
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Recursos de Fundo Comum), Sandler explica que as interações estratégicas entre diferentes 

gerações são diferentes das interações dentro de uma mesma geração (SANDLER in KAUL, 

GRÜNBERG, STERN, 1999, p. 24-25). Um exemplo disso é a produção de energia nuclear ou 

a queima de combustíveis fósseis, que podem beneficiar a geração presente, mas emitem 

resíduos que prejudicam as gerações futuras. Desse modo, se algum vínculo supranacional (um 

regime ou organização internacional) que avance os interesses cooperativos da geração atual 

nas regiões cooperativas ajustar-se às externalidades negativas inter-regionais, no sentido de 

não mais impedi-las, é provável que essas atividades cooperativas sejam promovidas, o que 

aumentará as externalidades negativas para as gerações futuras. 

Com relação aos Bens de Clube Intergeracionais, os policy-makers internacionais terão 

de considerar os custos transnacionais que acompanham o modo de alocação escolhido. Se estes 

custos transnacionais forem “menores do que os benefícios transnacionais atribuídos a um 

mecanismo de alocação que aumente a eficiência, então a instituição pode se justificar” 

(SANDLER in KAUL, GRÜNBERG, STERN, 2012, p.79). Para ilustrar tal situação, ele 

menciona a Grande Barreira Coralina da costa australiana. Se a taxa de usuário que é cobrada 

dos visitantes desse local refletir os efeitos e impactos das visitas à saúde da barreira e for 

corretamente empregada de maneira a internalizar as externalidades para as gerações atuais e 

futuras, então a proporção de visitas será devidamente restringida e os interesses 

intergeracionais terão sido levados em consideração. Sandler também argumenta ser possível 

criar incentivos para um comportamento previdente de uma geração em relação à próxima. Por 

meio de ‘receitas de pensão’, calculadas a partir da venda de um ativo de um bem de clube 

intergeracional de uma geração para outra, o autor defende que é possível gerar incentivo para 

que uma geração aja com zelo e preserve os bens a serem transmitidos à geração seguinte.   

Após explicar sua taxonomia, Sandler apresenta três componentes para a consolidação 

do que chama de "perspectiva intergeracional". Primeiramente, ele discorre sobre a ideia de 

"percepção intergeracional". Além do sentido mais genérico em que "geração atual" 

corresponde a toda a população viva e "gerações futuras" corresponde à sucessão da atual 

geração, a dimensão temporal dos bens públicos globais também explora o termo no sentido do 

intervalo que separa cada um dos graus de filiação. Com o aumento da longevidade humana, 

há mais gerações sobrepostas, o que pode favorecer uma "percepção intergeracional", 

especialmente se jovens, adultos de meia-idade e idosos forem contados entre os decisores 

internacionais. 
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O segundo componente é a implementação de estruturas institucionais de longa 

permanência, que sejam flexíveis e resilientes o suficiente para se adaptarem aos gostos e 

preferências volúveis das gerações. O último componente desta perspectiva intergeracional 

pode parecer óbvio, mas merece ser mencionado. Para que uma geração se sinta motivada a 

agir em favor da outra, é essencial que as instituições eficazes supram a geração atual com o 

que Sandler descreve como “uma cota suficientemente ampla de benefícios” (2012, p. 81). É o 

caso da redução da camada de Ozônio, por exemplo. Como os benefícios para a geração que 

firmou o Protocolo de Montréal e seus descendentes foram grandes o suficiente para 

contrabalançar os custos associados à implementação de mecanismos de controle e fiscalização, 

aquela geração deu início a cortes drásticos de emissão de gazes de efeito estufa. Assim, a 

combinação de uma percepção intergeracional, com instituições de longa permanência, capazes 

de produzir benefícios suficientes para a geração atual, resultará na construção de uma 

‘perspectiva intergeracional’ que permeará os arranjos de BPG de forma a assegurar sua 

continuidade. 

Em relação aos quatro tipos de BPG que destacou ("público puro", "público impuro", 

"de clube" e "de produtos em comum"), Sandler afirma que esses: “afetam a necessidade e a 

forma das estruturas institucionais visando corrigir as falhas de mercado” (2012, p. 61). É 

curioso notar que, apesar de parecer alinhado à vertente econômica, dentre as duas principais 

abordagens à teoria de BPGs (a saber, a abordagem econômica e a abordagem político-

econômica), Sandler apresenta uma visão maximizadora da cooperação internacional, o que o 

situaria mais próximo à abordagem político-econômica. Sua compreensão da dimensão 

temporal enquanto um conjunto de transbordamentos ou externalidades a serem considerados 

no cálculo e na escolha do arranjo de BPG é, sem dúvida, uma abordagem econômica a partir 

da doutrina das falhas de mercado. Contudo, considerando-se que os trechos citados foram 

publicados na obra coletiva do PNUD coordenada por Kaul, Grünberg e Stern (2012) o fato de 

que Sandler incorpora preocupações sociais à sua análise, é possível classificar seu estudo à 

abordagem político-econômica do conceito de BPG.  

Nesse sentido argumentam Gabas e Hugon (2001, p. 22-23) quando evocam os efeitos 

intergeracionais dos transbordamentos temporais. Em sua visão, os transbordamentos temporais 

se traduzem em espécies de boas-práticas ou de princípios que devem ser aplicados no momento 

da formulação das policies de bens públicos globais. De tal maneira que reconhecer o caráter 

intergeracional de um BPG remete a: « la gestion de patrimoines communs dans une logique 
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intergénérationnelle et solidaire qui incite à l’émergence d’une citoyenneté mondiale et d’un 

pouvoir politique transnational. » (GABAS, HUGON, 2001, p. 31).   

Percebe-se que a dimensão temporal do conceito de BPG é aproveitada, ora para 

embasar uma abordagem mercadológica dos problemas globais, ora para justificar uma 

abordagem político-econômica que leva ao máximo a ideia de cooperação internacional. Em 

ambos os casos, ela serve para acrescentar uma perspectiva temporal aos arranjos de BPG e a 

despertar os analistas para o fato de que bens públicos globais (ou regionais) não podem servir 

para "resolver o problema" de uma geração em detrimento das gerações seguintes. Pode-se dizer 

que essa noção se encontra consolidada no Direito Internacional, pois ela está inscrita em 

diversos documentos internacionais, especialmente no que concerne à Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável13.   

Nesse ponto, é interessante mencionar que essa "lógica intergeracional e solidária" da 

teoria de BPGs é frequentemente evocada em conjunto com a Defesa de Direitos Humanos, 

enquanto abordagens ao Desenvolvimento Sustentável. E, apesar de ambas serem espécies de 

“normative frameworks for rethinking the process of development cooperation.” (COGOLATI, 

2016, p.335) não é desejável misturá-las indiscriminadamente. Um amálgama teórico entre 

BPG e a Defesa de Direitos Humanos pode ser prejudicial à sistemática de defesa internacional 

dos Direitos Humanos, sem que isso corresponda a uma melhor produção, promoção e proteção 

de bens públicos globais.   

  Portanto, a "dimensão temporal" dos bens públicos globais nada mais é que a expressão 

utilizada nessa teoria para evocar a ideia de sustentabilidade das políticas públicas para o 

desenvolvimento. Isso, pois essa preocupação se insere no escopo da abordagem político-

econômica que associa a provisão de bens públicos globais à promoção de desenvolvimento. 

 

1.3 As tipologias de Bens Públicos Globais 

Diante da variedade de classificações presentes na literatura sobre o tema, buscou-se 

ordenar os tipos de BPG quanto a: i) sua natureza, ii) seus efeitos, iii) suas tecnologias de 

produção, iv) sua posição na cadeia produtiva e v) suas dimensões espaço-temporais. 

                                                             
13 Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/01. Disponível em: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%2
0Development%20web.pdf  
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i) Quanto à natureza dos BPG 

A classificação dos bens públicos globais relativa à sua natureza está ligada às 

características definidoras dos bens públicos, a não-rivalidade e a não-exclusividade. Assim, 

um bem público completamente não-rival e não-exclusivo será considerado um bem público 

puro, ao passo que um bem que seja parcialmente rival ou exclusivo será considerado impuro 

(KAUL, GRÜNBERG, STERN, 1999; NORDHAUS, 2006). No entanto, conforme os 

economistas que desenvolveram o conceito de Bem Público constataram (NORDHAUS, 2006), 

na realidade, a maioria dos bens públicos é composta por bens impuros. De modo que um bem 

público puro seria um tipo ideal de bem público. Um, que dificilmente se encontra na realidade, 

visto que nada é plenamente não-rival e não-exclusivo, sobretudo na escala global, que 

pressupõe a extensão dos benefícios do bem público a toda a humanidade. 

ii) Quanto aos efeitos dos BPG 

Ao promover "um avanço permanente em direção à maior interdependência entre os 

atores sociais e ao reconhecimento de espaços, interesses, bens, destinos, ditos todos “comuns”" 

(NASSER, 2021) o processo de globalização cria continuamente um espaço global no qual seus 

efeitos, tanto positivos quanto nefastos, são diariamente constatados. Nesse contexto, a noção 

de bem público global, que possui uma estreita relação com a de globalização, pode ser 

explicada de duas maneiras distintas. A primeira consiste em expor que o processo de 

globalização produz transbordamentos negativos que precisam ser remediados por um tipo 

especial de cooperação, expresso na forma de provisão de bens públicos globais.  A segunda 

explicação, por sua vez, atribui à globalização uma transformação das relações e da ordem 

internacionais que justificaria a adoção de outras formas de ordenação da vida internacional 

(como a Governança Global, por exemplo) em detrimento do Direito Internacional Público e 

das formas (tradicionais) de ordenação das relações sociais transfronteiriças.  

Nessa segunda linha explicativa, vocalizada pela abordagem político-econômica, os 

bens públicos globais figuram como uma expressão de governança global multinível.  A própria 

concepção de bens públicos globais é apresentada como uma resposta à globalização (GABAS, 

HUGON, 2001; KAUL et al., 2003). Argumenta-se que o processo de globalização provoca 

certos efeitos, que são chamados "externalidades" positivas ou negativas. Para remediar tais 

externalidades é preciso prover bens públicos nacionais, regionais ou globais, conforme o tipo 

e a extensão das externalidades. No entanto, certas externalidades negativas são tão impactantes 

que ganham o nome de males públicos globais (global public bads). Alguns exemplos de males 
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públicos globais incluem a poluição atmosférica gerada pelos gases de feito estufa, o terrorismo 

internacional, e também a recente pandemia de COVID-19. Para cada mal público global 

corresponde, não necessariamente um bem público global, mas um arranjo de governança 

global que pode combinar bens públicos nacionais, regionais ou um bem público global. 

A qualificação dos BPG quanto a seus efeitos consiste, portanto, em simplesmente 

distinguir os bens públicos globais dos males públicos globais. De modo que, se um arranjo de 

governança global for percebido enquanto algo benéfico à sociedade global, ele será tido como 

bem público global. E, se for prejudicial ou produzir externalidades negativas que superem as 

positivas, então esse arranjo será tido como um mal público global.  

Contudo, essa descrição maniqueísta que distingue entre bens e males globais é alvo de 

crítica, à medida em que estabelece uma relação de contraste entre objetos que não são 

comparáveis. Ao contrário dos males públicos globais, que são externalidades negativas 

decorrentes do processo de globalização, os bens públicos globais são arranjos de governança 

global. São mecanismos de cooperação multinível pensados e elaborados com propósitos bem 

definidos. Ainda que bens públicos também possam gerar externalidades (porque tudo gera 

alguma externalidade), eles não são externalidades ou transbordamentos (spill-overs) em si 

mesmos. 

iii) Quanto às tecnologias de provisão de BPG 

O tema das formas de provisão ou de fornecimento de Bens Públicos sofre de uma 

pluralidade de designações. Todd Sandler discorre sobre Tecnologias de Fornecimento de 

BPGs (Technologies of supply aggregation) (SANDLER in KAUL et al., 2003, p.131-149), 

GABAS, HUGON (2001) falam em "tipos de gestão" de BPG, enquanto Scott BARRETT 

(2007) apresenta, simplesmente, uma classificação relativa à maneira como BPG devem ser 

fornecidos. De todo modo, há certo consenso sobre o que caracteriza cada uma das formas-tipo 

de fornecimento, ainda que coletivamente sejam chamadas ora de "estratégias", ora de 

"tecnologias" ou de "tipos de gestão".  

A primeira dessas tecnologias é a de "Melhor Esforço Individual" (Best Single Effort), 

também conhecida como "Best-Shot". Ela designa aqueles bens públicos para os quais uma 

provisão ótima pressupõe um único ator empreendendo seu melhor esforço na produção do bem 

público. Scott Barrett (2007) costuma ilustrar esta forma de produção de BP por "Melhor 

Esforço Individual" com a hipótese de um enorme asteroide prestes a colidir com o planeta 

Terra. Em um tal cenário, não haveria tempo para se implementar mecanismos de cooperação 
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e complexos arranjos de governança global. O mais eficiente seria que um ator em posse da 

tecnologia e expertise necessárias empreendesse seus melhores esforços ou seu "melhor lance" 

para, individualmente, produzir um bem público global que consistiria em evitar um cataclisma.  

A segunda técnica de provisão é chamada de "Somatória" (Summation), pela qual se 

produz bens ditos "Bens de Esforços Agregados" (Aggregate Efforts Goods). Como seu nome 

sugere, é a técnica que supõe a somatória ou agregação do esforço de múltiplos atores. É 

provavelmente a forma mais recorrente de produção de bens transnacionais (BPR e BPG) e 

também a que mais acarreta problemas de externalidades negativas (como o problema de carona 

e os cenários de dilema do prisioneiro). Bens públicos globais complexos como o combate às 

mudanças climáticas, por exemplo, são necessariamente produzidos por meio deste tipo de 

agregação de esforços. Múltiplos atores, tanto estatais quanto não-estatais, precisam unir forças 

para a consecução de políticas públicas em escala global.  

Neste ponto, vale apresentar uma explicação empregada na literatura sobre BPG para 

explicar o déficit de fornecimento de BPG. Trata-se do ‘Dilema do Prisioneiro’ (Prisoner’s 

Dilemma, tirado da teoria do jogo. Neste dilema, mensura-se as vantagens e inconvenientes de 

uma cooperação entre dois presos hipotéticos, mantidos em celas isoladas e sem comunicação 

entre si. O benefício da cooperação, expresso em redução e até anulação da pena, é contraposto 

ao aumento da pena em consequência da não-cooperação. Os quatro desfechos possíveis estão 

dispostos no diagrama abaixo, que expõe a vantagem certa advinda da cooperação, em contraste 

com o prejuízo, igualmente certo, que decorre da não-cooperação. 

Figura 1 – Diagrama do Dilema do Prisioneiro 

 

O Dilema do 
Prisioneiro Prisioneiro A 

 
 
 

Prisioneiro B 

 Nega Confessa 

Nega A e B obtêm 1 ano de 
pena cada 

A obtém 0 ano de pena; 
B obtém 5 anos de pena 

Confessa A obtém 5 anos de pena;  
B obtém 0 ano de pena 

A e B obtêm 3 anos de 
pena cada 
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(KAUL, GRÜNBERG, STERN, 1999, p.7) (tradução livre) 

Na anedota do Dilema do Prisioneiro, a ênfase da explicação recai sobre os benefícios da 

cooperação e sobre a importância de se reduzir a assimetria de informação. Quando inexiste a 

possibilidade de troca de informações entre cooperadores, o dilema demonstra que a decisão 

pela cooperação equivale a uma mera aposta. De sorte que o incentivo para a cooperação é 

gerado justamente mediante o fornecimento de informação. Afinal, quanto melhor informada a 

pessoa em posição de decidir, maior será a probabilidade de que tome uma decisão acertada. 

Daí a ampla utilização deste modelo para se pensar estratégias de cooperação internacional 

(MARTIN, Lisa in KAUL, GRUNBERG, STERN, 2012).  

Na escala internacional, a temática do fornecimento de informação envolve invariavelmente 

as organizações internacionais e as várias formas pelas quais elas fazem uso de seu poder estatal 

delegado para monitorar, impor padrões e standards, e distribuir perícia científica (MARTIN, 

Lisa in KAUL, GRUNBERG, STERN, 2012, p. 92-93). Ao analisar-se o fornecimento de 

informação enquanto um instrumento de cooperação internacional, uma interpretação a partir 

de uma lógica de BPG pode pender, de um lado, para a análise das falhas de mercado ligadas 

aos custos e barreiras de acesso à informação (abordagem econômica de BPG); e por outro, 

para uma visão maximizadora da cooperação internacional que atribui sentido normativo ao 

conceito de BPG (BOIDIN, HIEZ, ROUSSEAU, 2008. p.5).  Essa segunda abordagem, dita 

político-econômica, concentra-se nas relações de interdependência entre os poderes públicos e 

privados, ao ponto de declarar que: “[entende] a cooperação internacional para o 

desenvolvimento como um problema de fornecimento de bens públicos globais” (MARTIN, 

Lisa in KAUL, GRUNBERG, STERN, 2012, p.93) (grifo nosso). 

A terceira forma de provisão de bens públicos é dita de "elo mais fraco" (weakest link 

goods). Assim como basta que um elo se rompa para que uma cadeia inteira se quebre, um ator 

mais fraco pode pôr em xeque toda a cadeia produtiva de um bem público. É considerada a 

forma mais clássica ou pura de cooperação internacional. A título de exemplo, é útil pensar na 

produção de bens públicos transnacionais que consistam na erradicação de doenças contagiosas. 

Como a erradicação é um processo binário, se um país falhar em seus esforços de erradicação 

da doença (descontinuando campanhas de vacinação ou mecanismos de controle 

epidemiológico, por exemplo), então a ela poderá ressurgir e a erradicação será considerada 

perdida para todos os países (BARRETT, 2007, p.7-8) 
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Apesar de remeter à mesma ideia do conceito de "cooperação internacional 

multilateral", aquela não é propriamente sinônima desta. Isso, porque ambas pertencem a 

comunidades epistêmicas diferentes e assim mobilizam conceitos e abordagens distintos na 

criação de mecanismos concretos de cooperação. A produção de bens públicos do tipo "Elo 

mais fraco" é uma expressão restrita ao universo da teoria de bens públicos, e jamais figuraria 

como título ou descrição de um acordo internacional de cooperação, por exemplo. Por outro 

lado, ela indica (talvez com mais clareza) que a conjunção de esforços, a "cooperação", não está 

restrita a atores estatais. Pelo contrário, de acordo com a literatura de BPG é preferível que tal 

cooperação envolva a maior variedade de atores possível, incluindo-se aí organizações 

internacionais, empresas multinacionais, representações da sociedade civil, etc. 

Feitas as primeiras apresentações, faz-se necessário tecer algumas observações sobre 

estas três técnicas ou formas de provisão de Bens Públicos. Primeiramente, vale lembrar que, 

assim como os demais conceitos que compõem a teoria de BPG, essas três formas não são tipos 

estanques ou mutuamente exclusivos, mas dinâmicos e intercambiáveis (BARRETT, 2007). O 

objetivo maior por trás destas concepções é evidenciar as interligações existentes entre os 

diferentes desafios globais e mostrar como um único problema pode possuir diversas dimensões 

que se abrem a formas igualmente diversas de cooperação. (BARRETT, 2007, p. 7-8).  

Uma segunda observação remete à máxima de que bens públicos globais visam a 

solução de desafios globais e que, portanto, pressupõem necessariamente uma forma de 

cooperação internacional (KAUL, 2013, p.2). Embora esta máxima pareça contradizer a ideia 

de que existam bens de Melhor Esforço Individual, não há verdadeiro conflito. Conforme 

argumenta BARRETT (2007), quando um (ou vários) atores poderosos (ou um poder 

hegemônico) abraçam a oportunidade de produzir um bem de Melhor Esforço Individual e 

obtêm êxito nesta produção, então todos se beneficiam deste bem público. Ainda que esses 

atores sejam motivados por interesses egoísticos, se eles agirem “within the framework of the 

general good,”, os benefícios produzidos alcançarão a todos. Os grandes emissores de gases de 

efeito estufa, os quais poderiam reduzir suas próprias emissões de maneira a impactar 

drasticamente o volume de emissão global de tais gases, ilustram essa situação. Nesse cenário, 

Barrett argumenta que países considerados potências médias poderiam produzir bens públicos 

nacionais ou regionais que, por sua vez, contribuiriam para a consecução do BPG capitaneado 

pela potência hegemônica (BARRETT, 2007, p. 12). 
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Um terceiro ponto a ser observado relativamente a essas técnicas de provisão de bens 

públicos é sua utilidade prática no momento da concepção de incentivos para a cooperação e, 

ainda, na elaboração de estratégias de financiamento. Abordar um desafio global como a 

poluição atmosférica em termos de um bem de "elo mais fraco" ou "esforços agregados" traz 

esclarecimento quanto aos arranjos e às formas de incentivo mais adequadas para a produção 

desse bem específico. 

A tabela abaixo apresenta a taxonomia elaborada por Todd Sandler de acordo com as 

seis formas de tecnologias de produção e as três categorias de bens públicos que ele considera 

(público puros, públicos impuros, e bens de clube). Para cada caso, Sandler aponta um 

prognóstico relativamente ao nível de produção do bem em questão (se em nível deficitário, 

excessivo ou eficiente) e fornece um exemplo que ilustre esse tipo de bem.   

Tabela 2: Tecnologias de produção de BPG 

(SANDLER in KAUL et al., 2003. p. 143) 

 

iv) Quanto a sua posição na cadeia produtiva 
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A teoria dos Bens Públicos Globais busca, dentre outras coisas, prover linguagem para 

os agentes (policy-makers) implicados na criação de instrumentos de governança. E como a 

linguagem tem a capacidade de organizar a forma de se ver e pensar o mundo, é útil que policy-

makers das mais variadas matizes, independentemente dos atores aos quais estejam ligados, 

adotem termos e imagens comuns que facilitem sua cooperação. Dessa forma, a metáfora da 

linha de produção contrapõe dois tipos de bens públicos complementares: os bens públicos 

intermediários e os bens públicos finais (KAUL, GRÜNBERG, STERN, 1999; SAGASTI, 

BEZANSON, 2001).  

Os exemplos de bens públicos intermediários e finais são abundantes e se declinam nas 

demais classificações de bens. Assim, a construção de uma ponte ligando duas cidades ou 

bairros pode ser considerada um bem público intermediário que contribui ao bem público final 

integração metropolitana. Do mesmo modo, a erradicação mundial de uma doença específica, 

como a rubéola, pode ser considerada um BPG intermediário que contribui para o BPG final 

Saúde global. Igualmente, um regime regional de proteção ambiental, como a proteção dos 

recifes de corais do Oceano Índico, pode ser considerado intermediário em relação ao BPG final 

do Equilíbrio Ambiental do planeta.  

A distinção entre bens públicos intermediários e finais também se mostra útil ante certas 

críticas ao conceito de bem público global. Frequentemente, a ideia de um bem global é 

considerada inalcançável ou utópica, mas a possibilidade de um bem que seja intermediário e, 

portanto, incompleto em seu alcance global, torna-o mais factível. Posto de outra forma, a ideia 

do bem público intermediário preconiza que é mais fácil conceber um arranjo de soluções 

intermediárias, em menor escala espacial ou temporal, do que um bem público global final. 

v) Quanto à dimensão espaço-temporal 

Como o cerne da abordagem político-econômica de BPG é o desenvolvimento de 

policies e arranjos de governança global multinível, ela também prega a coordenação de BPR 

visando à proteção, produção e promoção de BPG (PETERSMANN, 2012; KAUL, 2013; 

ESLAVA, 2015; GIANNATTASIO et al., 2019). Isso porque um BPG é, por definição, um 

bem que nenhum país, por maior ou mais poderoso que seja, consegue produzir só.  

Na mencionada tipologia desenvolvida por Todd Sandler, os BPG podem ser divididos 

em duas grandes categorias: os intrageracionais e os intergeracionais. Por ‘intrageracionais’, o 

autor faz referência a todas as políticas públicas (policies) ou arranjos de governança global, 
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pensados para proteger, produzir ou promover BPGs que não levam em consideração os 

impactos para as gerações vindouras. São, portanto, policies e arranjos que não se importam em 

alocar os transbordamentos que provocam para as futuras gerações, causando um problema de 

eficiência no longo-prazo. Os BPG ‘intergeracionais’, por sua vez, são aqueles que se ocupam 

das alocações de transbordamentos para as futuras gerações, e por isso mesmo, possuem 

arquitetura que reflete esta preocupação. 

Uma vez apresentada a origem do conceito de bem público global, suas características 

definidoras, as principais correntes e abordagens que permeiam a literatura pertinente e as 

tipologias mais recorrentes na doutrina, passa-se a uma perspectiva mais prática da noção. 

Enquanto o capítulo primeiro buscou estabelecer as bases do conceito e do debate em que ele 

se insere, o segundo capítulo irá demonstrar como três instituições aplicam a noção de bem 

público global.  

  



  

 

   
 

48 

2. Perspectivas Institucionais 

Este capítulo expõe a noção de bem público global conforme articulada por três 

instituições internacionais: a Força Tarefa Internacional sobre BPG, a OCDE e o Banco 

Mundial. Argumenta-se que as perspectivas oferecidas por essas instituições são relevantes à 

medida que revelam como o conceito de bem público global é apropriado por entidades que 

atuam como "transnational policy communities" (STONE, LADI, 2015 p. 843). Ou seja, essas 

instituições são espécies de comunidades epistêmicas com pretensões transnacionais que, cada 

uma a seu modo, promovem a implementação e regulação de policies. Em especial, a Força 

Tarefa Internacional sobre BPG, que reúne em seu quadro de consultores especialistas egressos 

do meio acadêmico (experts), do funcionarismo público (internacional ou de Estados nacionais, 

tais como ex-ministros e diplomatas) e stakeholders privados (como consultores corporativos), 

é um exemplo de "policy space of public action", conforme se descreverá a seguir (STONE, 

LADI, 2015, p. 843).  

 

2.1 Relatório da Força Tarefa Internacional sobre BPG 

A Força Tarefa Internacional sobre BPG (International Task Force on GPG) foi criada 

em agosto de 2002 por iniciativa dos governos da França e da Suécia, e o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Anunciada em um evento paralelo à Conferência 

Internacional para o Financiamento do Desenvolvimento, que ocorreu em 2002 na cidade de 

Monterrey, México (Conferência de Monterrey), a Força Tarefa foi constituída com pretensões 

político-normativas claras: "fazer da noção [de BPG] um pivô para a governança global" 

(Tradução livre) (BREUIL, 2002). Nas palavras proferidas pela Secretária de Estado para o 

Desenvolvimento Sustentável, da França, Sra. Tokia Safi, por ocasião do anúncio de criação da 

Força Tarefa: "la notion de biens publics mondiaux n'est pas seulement une théorie économique, 

mais doit être un outil opérationnel fondamental dans le cadre des régulations mondiales, 

notamment vis à vis des inégalités." (BREUIL, 2002).   

Para atender a essa finalidade, constituiu-se uma comissão com cerca de doze 

especialistas em BPG incumbidos de dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelo PNUD 

entre 1999 e 2002. O apoio organizacional e financeiro inicialmente francês e sueco foi, 
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posteriormente, acrescido da ajuda de outros países como Alemanha, Noruega e Reino Unido14. 

A fim de cumprir seu propósito e realizar consultas amplas, a Força Tarefa também contou com 

o apoio de diversas instituições como a Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, 

o Banco Africano de Desenvolvimento, a Comissão Europeia, o Banco Asiático de 

Desenvolvimento e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, juntamente com 

o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Além da comissão de especialistas, a Força 

Tarefa constituiu um Secretariado (Secretariat) composto por sete membros15 egressos do meio 

político, acadêmico e do funcionarismo público internacional16.  

Em um segundo momento, a Força Tarefa passou a contar com um Grupo de Amigos 

(Group of Friends of the Task Force) presidido por Gun-Britt Anderson, que reuniu mais de 

setenta autoridades entre ministros de Estado de ministérios afins (como Relações Exteriores, 

Finanças, Secretarias de Desenvolvimento, etc.), diretores de bancos de desenvolvimento e 

agências de desenvolvimento e representantes de organizações não-governamentais de alcance 

internacional. Ao longo de seus quatro anos de atividade, a Força Tarefa realizou seis encontros 

da comissão de especialistas, quatro encontros do Grupo de Amigos e nove seminários 

consultivos. Contudo, os detalhes relativos à atuação específica de cada um dos órgãos, a 

Comissão, o Secretariado e o Grupo de Amigos, são de difícil levantamento, pois o website da 

Força Tarefa citado nos relatórios (www.gpgtaskforce.org) encontra-se fora do ar e não foi 

substituído por outro mais atual.  

                                                             
14 Vale notar que todos os países que apoiaram diretamente a Força Tarefa, com recursos financeiros e 
humanos, são países do Norte global. Contudo, Breuil (2002) afirma que a criação da Força Tarefa é 
fruto de um apelo político lançado pelos governos sueco e francês, e apoiado pelos representantes da 
África do Sul, do México, do Mali e da Índia, por ocasião da Conferência de Monterrey, em 28 de agosto 
de 2002. De sorte que, de acordo com o relato de Breuil, extraído de um portal de notícias francês, 
haveria, sim, alguma representação de países do Sul global, ainda que indireta. 
15 Conforme indicado no Relatório Final, os membros da comissão da Força Tarefa são: Ernesto Zedillo, 
Tidjan Thiam, K.Y. Amoako, Gun-Britt Andersson, C. Fred Bergsten, Kemal Dervis, Mohamed T. El-
Ashry, Gareth Evans, Inge Kaul, Lydia Makhubu, Trevor Manuel, Hisashi Owada, Nafis Sadik, Brigita 
Schmögnerová, Yves-Thibault de Silguy e M. S. Swaminathan. O Secretariado é formado por: Sven 
Sandström (direitor), Katell Le Goulven (Deputy Director), Pernilla Johansson (Deputy Director), Björn 
Gillsäter (Senior Expert), Sofia Östmark (Operations Officer) e Gunilla Smith-Ericson (Administrative 
Officer).  
16 Alguns nomes se destacam dentre os membros da comissão da Força Tarefa. Além do ex-presidente 
do México, Ernesto Zedillo, cujo nome rendeu ao relatório o apelido de Zedillo Report, e de K. Y 
Amoako, então secretário executivo da Comissão Econômica para a África, os nomes de Inge Kaul e 
Katell Le Goulven são recorrentes na doutrina, pois ambos são co-autores da obra Providing GPG: 
managing globalizadion (2003). 
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Para a elaboração da presente análise sobre a perspectiva institucional oferecida pela 

Força Tarefa foram estudados dois documentos, o Working Paper de 2 de novembro 2004 e o 

Relatório Final de 2006, ambos com o mesmo título: "Meeting Global Challenges: International 

cooperation in the national interest". A seleção desses dois documentos se justifica pelo senso 

de complementariedade e de progressão que eles fornecem. O primeiro relatório, publicado em 

2004, após dois anos de atividade da Força Tarefa, é um documento condensado em 30 páginas, 

que se organiza em quatro partes: i) História da cooperação em BPG; ii) Plataforma de 

diagnóstico; iii) As seis áreas Críticas; iv) Recomendações preliminares e trabalhos de 

acompanhamento. O Relatório Final, por sua vez, consiste em um documento extenso, que ao 

longo de 200 páginas repartidas em três partes e dez capítulos aborda: (i) a importância dos 

BPG, (ii) os BPG considerados prioritários, e (iii) as melhorias necessárias para a provisão de 

BPG. 

Embora este trabalho busque realizar uma análise conjunta desses dois relatórios, é 

importante salientar que ambos os documentos possuem peso e abrangência distintos. O 

Working Paper, enquanto um relatório parcial que contém recomendações preliminares, não 

foi subscrito pela Força Tarefa. Na folha de rosto do documento lê-se que:  

The draft is based on early and preliminary guidance from the 

International Task Force on Global Public Goods, but the current 

version has not been endorsed by the Task Force. All responsibility for 

errors and omissions belongs with the Secretariat. (ITF Secretariat, 

2004) 

Diferentemente, no Relatório Final o endosso de todos os membros da comissão à versão final 

do texto é expressamente mencionado.17 E, por se tratar de um texto conclusivo, resultante de 

ampla colaboração ao longo dos numerosos encontros da comissão, do Grupo de Amigos e 

seminários consultivos, o Relatório Final é naturalmente muito mais representativo de uma 

consulta internacional. Dessa forma, não se pode atribuir o mesmo peso às declarações contidas 

em ambos os textos, mas pode-se ler os dois conjuntamente para se obter uma compreensão 

mais consistente da perspectiva própria à Força Tarefa. 

                                                             
17 É curioso notar que  há uma ressalva na introdução (2006, p.ii) segundo a qual todos os membros da 
comissão da Força Tarefa subscreveram o texto, exceto Inge Kaul, autora de diversas obras de 
referência sobre BPG e coordenadora dos trabalhos desenvolvidos pelo PNUD sobre o tema. 
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Feita essa primeira apresentação das circunstâncias em que se deu a criação da Força 

Tarefa e da estrutura dos dois documentos analisados, passa-se ao conteúdo dos relatórios e aos 

posicionamentos que a instituição firmou. 

Em consonância com o discurso da Secretária de Estado francesa, proferido na 

inauguração da Força Tarefa, em 2002, o Relatório Final afirma em sua introdução que bens 

públicos globais não são conceitos abstratos, mas instrumentos para se enfrentar problemas do 

mundo real (ITF, 2006). Dentre os muitos bens públicos existentes, a Força Tarefa concentra-

se naqueles que descreve como: "The sphere of global public goods [...] that for the most part 

cannot or will not be adequately addressed by individual countries acting alone and that are 

defined through a broad international consensus or a legitimate process of decision-

making."(ITF, 2006, p.x). Os bens públicos globais, acrescenta o texto, são aqueles que: "em 

princípio, poderiam ser consumidos pelos governos e cidadãos de todos os países" (tradução 

livre) (ITF, 2006, p.x). O objetivo da Força Tarefa consiste em apontar aos estados os interesses 

comuns que constituem bens públicos globais (como a erradicação de doenças contagiosas, a 

preservação do meio ambiente e outros mais) e, assim, promover mais cooperação internacional 

nessas áreas consideradas estratégicas.  

Alinhados com a abordagem identificada como político-econômica, que permeia as 

produções do PNUD, ambos os relatórios da Força Tarefa expõem o conceito de BPG como 

uma poderosa ferramenta para revigorar a cooperação internacional (ITF Secretariat, 2004; ITF, 

2006). O Relatório Final vai mais longe e afirma que: "The concept helps us recognize that, 

with a long-term view and with concerted action, the global interest and the national interest 

can not only be reconciled but are mutually reinforcing." (ITF, 2006, p.17), transparecendo uma 

leitura estadocêntrica do debate em torno da provisão de BPG. E ainda que admita que a 

cooperação internacional evoluiu, passando de um ambiente de negociações inter-estatais sobre 

questões de política externa a uma parte central de como os governos e os indivíduos 

administram seu cotidiano, a Força Tarefa atribui o protagonismo da cooperação internacional 

aos governos nacionais. De acordo com o posicionamento da Força Tarefa, cabe aos estados a 

responsabilidade primária de reconhecer que cooperar internacionalmente é de seu interesse 

nacional, pois disso depende sua própria existência (ITF, 2006, p.6). 

Na primeira parte do Relatório Final, "Part I – Why Global Public Goods Matter", a 

Força Tarefa oferece poucos argumentos além daqueles já conhecidos da literatura até então 

existente. O texto fornece exemplos para ilustrar o alto grau de interdependência que caracteriza 
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a sociedade internacional globalizada e enumera cinco motivos pelos quais a provisão mundial 

de BPG encontra-se sempre aquém do nível ideal: as diferenças de preferência e prioridades 

(que os economistas já haviam identificado na Public Choice Theory), o problema da carona, o 

problema do "elo mais fraco" e do "esforço agregado" (os quais a doutrina costuma tratar 

enquanto tecnologias de produção, e não enquanto problemas) e a soberania. Este último seria 

um problema subjacente a todos os demais e se explicaria pelo fato de os governos tenderem a 

evitar medidas que venham a limitar ou a constranger sua soberania, o que consequentemente 

afeta a cooperação internacional e a eficácia dos acordos internacionais como um todo. 

O documento procede com uma explicação do que são bens públicos globais e a 

indicação de seis áreas consideradas prioritárias para a produção de BPG, seguida de 

recomendações mais específicas sobre as alterações estruturais que se fazem necessárias em 

âmbito nacional e internacional para uma efetiva produção de BPG.  

A segunda parte do Relatório Final (Part II – Priority Global Public Goods) consiste 

em uma apresentação das áreas que a Força Tarefa identificou como prioritárias no 

investimento de BPG. Ao longo de quatro capítulos, o documento detalha os motivos e os meios 

pelos quais a comunidade internacional deve investir na prevenção de doenças contagiosas, na 

preservação do meio ambiente, na promoção da prosperidade global (mediante a valorização 

do comércio e do sistema financeiro internacionais), na promoção de Paz e Segurança mundiais 

e no acesso e multiplicação do Conhecimento. Em boa medida, os fundamentos e justificativas 

para as seis áreas elencadas já se encontravam no working paper de 2004. Contudo, a sequência 

e a descrição dos BPG prioritários listados no working paper diferem daqueles encontrados no 

Relatório Final, conforme a tabela comparativa abaixo: 
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Tabela 3 - Quadro comparativo dos BPG considerados prioritários pela ITF 

Priori
-dade 

Working Paper (2004) Relatório Final (2006) 

1 Comércio  
(Promoting the gains from trade) 

Saúde  
(Preventing infectious disease) 

2 Conhecimento   
(Promoting the gains from knowledge) 

Clima  
(Tackling Climate Change) 

3 Paz e Segurança  
(Preserving Peace & security) 

Estabilidade Financeira  
(Enhancing International Financial 
Stability) 

4 Estabilidade Financeira 
(Preserving Financial stability) 

Comércio  
(Strenghtening Trading System) 

5 Bens comuns naturais  
(Global Commons) 

Paz e Segurança  
(Achieving Peace and Security) 

6 Saúde  
(Preserving the spread of communicable 
diseases) 

Geração de Conhecimento  
(Generating Knowledge) 

 

Além da alteração na ordem de prioridades, nota-se uma diferença na formulação de 

cada BPG. De certa forma, o Relatório Final pondera o tom seguro e quase pretencioso que 

transparecia de certas expressões usadas no working paper. É o caso dos BPG Estabilidade 

Financeira e Paz e Segurança, por exemplo, cuja descrição passou de "preservar" a "alcançar" 

a paz, e "valorizar" a estabilidade financeira. Outra nuance diz respeito ao tom neoliberal que 

as primeiras descrições possuíam. Se no relatório de 2004 mencionava-se expressamente a 

pretensão de se "promover os ganhos/lucros" advindos do comércio e do conhecimento, e esses 

eram os BPG colocados no topo da lista de prioridades; no Relatório Final, os objetivos são 

"fortalecer o sistema comercial" e "gerar conhecimento". Embora sutis, essas mudanças são 

significativas, pois compõem um trabalho destinado à orientação de políticas de cooperação 

internacional, no qual as escolhas de linguagem não são impensadas. Ao contrário, argumenta-

se que essas escolhas de linguagem seriam reflexos de uma discussão mais ampla sobre a 

natureza dos objetivos sociais que passaram a incorporar a agenda internacional de 

desenvolvimento com a implementação da chamada "Second Generation Reform" (RITTICH, 

2006, p. 206-207).  

Outra importante distinção do working paper em relação ao Relatório Final, consiste na 

indicação das chamadas "Anchor Institutions". Diferentemente do documento final, o relatório 

de 2004 associa os seis BPG que aponta como prioritários a seis organizações internacionais as 

quais chama de "instituições âncora". Essas instituições seriam responsáveis por capitanear os 

esforços para a provisão de cada BPG (dentre os seis prioritários), dentro dos temas de 
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especialidade de cada instituição. Assim, a Organização Mundial do Comércio (OMC) seria 

responsável pela promoção do bem Promoção do Comércio Internacional. A Organização 

Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) se ocuparia do bem Conhecimento. O Conselho de 

Segurança das Nações Unidas seria responsável pelo bem público Paz e Segurança 

internacionais. O Fundo Monetário Internacional promoveria o bem Prosperidade Financeira. 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) protegeria os bens naturais, 

designados como "commons". E a Organização Mundial da Saúde (OMS) seria responsável 

pela promoção da saúde global. 

Ao abandonar essa abordagem centrada em instituições internacionais o Relatório Final 

faz uma opção importante: o texto desvincula a noção de BPG das organizações internacionais 

especializadas. Essa separação é relevante, pois impacta as estruturas dos arranjos de provisão 

de BPG e os desenhos institucionais que lhes são correspondentes. Se a Força Tarefa tivesse 

mantido as associações que propôs no working paper (cada BPG a uma Organização 

Internacional (OI)) ela teria contribuído para uma concepção de BPG associada a instituições 

internacionais específicas com desenhos e mandatos igualmente específicos. De sorte que essas 

instituições passariam a moldar o entendimento sobre bem público global que lhes seria 

correspondente. Posto de outra forma, o BPG Saúde, por exemplo, passaria a ser definido nos 

termos da OMS e das atribuições que lhe são próprias e, assim, tenderia a excluir as perspectivas 

de outras instituições de saúde que poderiam ser úteis à consecução desse BPG, como a OPAS 

ou a Vaccine Alliance (GAVI) ou outras instituições especializadas em saúde. 

Retomando a análise do relatório final, percebe-se que seu enfoque está em promover a 

cooperação internacional. As recomendações nele contidas são endereçadas principalmente aos 

estados nacionais e, subsidiariamente, às organizações internacionais. Estas, são reconhecidas 

enquanto agentes fomentadores de cooperação, porém desempenham um papel secundário, 

complementar ao protagonismo estatal. Dois argumentos expressos no Relatório Final 

justificam essa posição. Primeiramente, o processo de provisão dos BPG é marcado por 

interdependência. O que significa que a promoção de um bem público global está interligada à 

promoção dos demais BPG. Sem preservação do meio ambiente, por exemplo, não haverá paz, 

tampouco prosperidade econômica. A falta de proteção e promoção do conhecimento 

inviabilizará a contenção de doenças contagiosas, e assim sucessivamente. 
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O segundo argumento oferecido sustenta que as instituições internacionais formais 

carecem de agilidade, transdisciplinaridade e de um senso de criatividade para responderem 

efetivamente a desafios emergentes. O Relatório Final as descreve como: 

They are vital tools, and their health must be assured. But they are also 
cumber- some, unable to respond quickly to emerging challenges, unable to 
act nimbly across different issue areas and unable to generate critical break- 
throughs on policy and institutional reforms to seize the opportunities 
available to meet common goals or to avoid shared risks. (ITF, 2006, p. 74) 

No entanto, a sugestão que o Relatório traz imediatamente após apontar essas limitações das 

instituições internacionais é que se crie (mais) um fórum internacional. Um novo fórum que, 

nos termos do Relatório, aliasse "inclusão e agilidade" (ITF, 2006, p.75) e assim viesse a 

cultivar um ambiente propício à emergência de lideranças capazes de encabeçar o processo de 

provisão dos diferentes BPG.  

O conjunto de soluções propostas para engrenar o processo de provisão de BPG é objeto 

da Parte II do Relatório Final, que se desdobra em três aspectos ou etapas descritas a seguir.  

A primeira delas, consiste em suscitar a emergência de lideranças capazes de "ação 

catalítica" (catalytic leadership) no sentido de prover os BPG. Novamente, percebe-se uma 

clara referência à atuação dos estados nacionais como protagonistas do esforço de provisão de 

BPG, conforme indica o trecho a seguir transcrito: 

We submit that it is up to the countries that are relatively more prosperous, 
with larger populations, bigger defence and security capabilities, that have 
been historically influential and that, typically, have benefited the most from 
the rule-based multilateral system. (grifo nosso) (ITF, 2006, p. xiii) 

Essa é uma descrição que corresponde a pouquíssimos países e que levanta algumas perguntas: 

quais seriam os atrativos da noção de BPG capazes de convencer países com tal perfil a se 

tornarem lideranças catalíticas? Considerando que a Força Tarefa foi iniciativa de cinco países 

europeus, como essa descrição de liderança catalítica seria recebida pelos Estados Unidos e os 

outros poucos países correspondentes ao perfil? Para os membros da Força Tarefa, autores dos 

relatórios, a emergência de semelhante liderança não decorreria de qualquer imposição, mas 

seria o resultado natural da assunção de responsabilidade por aqueles atores que "podem mais". 

Como a sociedade internacional não possui o equivalente a um governo nacional, 

responsável por centralizar a mobilização política, a Força Tarefa sustenta a necessidade de que 

se crie um ambiente propício à emergência de tais lideranças catalíticas. A mencionada proposta 

de implementação de um novo fórum internacional dedicado ao debate político é um dos pontos 
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que o Relatório Final mais enfatiza. O fórum proposto seria semelhante, porém maior que o G8 

e mais abrangente que o G20. De acordo com a descrição traçada no Relatório Final, o Global 

25 (ou G25) seria um fórum informal de cooperação política e econômica dedicado à definição 

da agenda internacional para o desenvolvimento em termos de BPG, porém sem tecer 

deliberações formais. Ele não visaria a tomada de decisões formais e conteria idealmente 25 

membros entre estados relevantes e blocos regionais, de modo a formar: "a group small enough 

to allow substantive discussion and focused initiative, yet sufficiently inclusive to be legitimate 

and effective" (ITF, 2006, p.117).  

Contudo, o texto não se limita a descrever apenas o fórum a ser criado, mas indica os 

empecilhos existentes e aponta os potenciais obstáculos para um G25. Dos dois fóruns 

semelhantes existentes à época da elaboração do Relatório, o G8 era relevante em suas 

iniciativas, porém demasiadamente pequeno, por consequência, pouco representativo. E sua 

composição é frequentemente criticada como sendo anacrônica diante das mudanças na 

distribuição de riqueza e influência no mercado global. Por sua vez, o G20 consistia, à época, 

em uma reunião de ministros de 20 países (sem a presença de chefes de Estado) e tratava 

exclusivamente de cooperação financeira. (ITF, 2006, Cap. 8). E, por não ser voltado 

especificamente à provisão de bens públicos globais, o G20 possuiria o inconveniente de não 

priorizar a participação daqueles países ou organizações que mais contribuem para o 

fornecimento de BPG. 

Quanto aos obstáculos para a criação do novo fórum, o Relatório aponta, além do 

fenômeno da "summit fatigue", a tendência que os países têm de relutar à ideia de abrir mão de 

fóruns dos quais já são parte e o fato que, ainda que mais representativo em termos 

participativos, o G25 excluiria necessariamente dezenas de países que poderiam então lhe 

oferecer resistência. De fato, passados vinte anos desde a instauração da Força Tarefa, o mundo 

não assistiu ao despontamento de lideranças estatais como as descritas no Relatório, que 

abraçassem, por assim dizer, a causa dos BPG. Ao contrário, a cooperação internacional para a 

produção de BPG tomou outros rumos, conforme se verá adiante. 

Se a proposta de criação do G25 toma todo o capítulo oitavo do Relatório Final, a 

enumeração de uma série de mudanças visando tornar as instituições internacionais mais 

efetivas é objeto do nono capítulo do mesmo documento. Nessa etapa, relativa à qualidade e à 

gestão das instituições, a Força Tarefa indica uma lista de problemas de governança e de 

accountability que deveriam ser corrigidos para uma efetiva provisão de bens públicos em 
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escala internacional, global e regional (ITF, 2006, p.85, 116). Primeiramente, os membros da 

Força Tarefa apresentam a importância da participação regional no processo de tomada de 

decisão global. A abordagem regional, explica o Relatório Final, varia de uma área (geográfica 

e/ou temática) para outra. De modo que, na Ásia, a cooperação regional se dá de maneira 

fragmentada e setorial (issue-specific), enquanto na África verifica-se um desalinhamento nos 

posicionamentos dos diferentes fóruns regionais.  

A participação na sociedade internacional através de fóruns regionais é vista pela Força 

Tarefa como um aspecto essencial da cooperação para a consecução de BPG. Ela confere maior 

representatividade e legitimidade às decisões sobre a provisão de BPG. Assim, evita-se que 

uma grande quantidade de países se sinta sem voz nos processos de tomada de decisões globais, 

o que implicaria em uma falta de legitimidade e, consequentemente, de adesão às políticas de 

provisão de BPG. No entanto, os autores advertem que: "Regionalism is not, however, an 

alternative to an overarching framework for political and economic cooperation at the 

international level." (ITF, 2006, p.87). E reafirmam a importância de se discutir BPG em fóruns 

mais amplos como o G25 e a Assembleia Geral da ONU para rechaçar a ideia recorrente no 

meio político de que apenas as potências do pós-guerra participariam efetivamente nas decisões 

de governança. Embora admitam que não se pode esperar que todos os estados (que são mais 

de duzentos) participem sistematicamente das decisões e sejam capazes de expressar suas 

preferências relativamente a cada bem público global discutido. 

A Força Tarefa parte da premissa de que uma abordagem da governança global em 

termos de BPG é útil na indicação de caminhos para reformas institucionais. Ao mesmo tempo 

em que requer a liderança responsável daqueles países com capacidade para contribuir 

financeira e politicamente à provisão de BPG, essa abordagem também exige a busca por maior 

legitimidade nos processos decisórios, para que venham a refletir as preferências dos estados e 

a coordenação de seus interesses (ITF, 2006, p.88). O Relatório Final expressa a convicção de 

que as instituições internacionais seriam fortalecidas se integrassem mecanismos para 

modificarem seus arranjos de governança, revendo seus sistemas de votação e de membresia, 

por exemplo. O texto procede com recomendações relativas a instituições específicas como o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) (considerada como um todo) e o Conselho de Segurança da ONU. 

No que concerne às estruturas de governança do FMI e do Banco Mundial, a Força 

Tarefa faz três recomendações. Primeiramente, que a sua estrutura de votação e a distribuição 
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de assentos em sua mesa diretora seja reformada para conferir maior representatividade aos 

países emergentes. Em segundo, o texto sugere que deve haver uma mudança na cultura 

operacional do Fundo no sentido de ampliar a colaboração com parceiros relevantes (sem 

adentrar os detalhes sobre quem seriam esses parceiros). E, finalmente, o Relatório propõe que 

a composição dos órgãos diretores do FMI e do Banco Mundial seja revista, pois além de ser 

praticamente a mesma, é considerada defasada e demasiadamente associada à geopolítica do 

tempo da Guerra Fria (ITF, 2006, p.89-90). 

Em relação à ONU e ao Conselho de Segurança da ONU, o Relatório Final retoma 

proposições do High-Level Panel on Threats, Challenges and Change18 recomendando que se 

acrescente assentos no Conselho de Segurança. Esses novos assentos seriam ocupados por 

membros eleitos e renováveis, escolhidos preferencialmente entre aqueles estados que 

participam de grupos regionais e que trazem as maiores contribuições financeiras, militares e 

políticas aos engajamentos da ONU (ITF, 2006, p.91). Essa reforma traria o duplo benefício de 

vincular a representação no ceio da estrutura de governança institucional aos compromissos 

assumidos pelos estados, e isso sem afetar o status dos países que já integram o Conselho de 

Segurança. E, relativamente à Organização das Nações Unidas como um todo, o texto destaca 

a importância das agências especializadas do sistema ONU. Como elas possuem conhecimento 

em áreas específicas, elas deveriam protagonizar a coordenação das ações para a negociação e 

implementação de acordos relativos à provisão de BPG (ITF, 2006, p.92). Além disso, a Força 

Tarefa recomenda que se invista em aumentar a transparência dessas instituições por meio da 

pesquisa empírica, de mecanismos de monitoramento de compliance estatal e de avaliação de 

performance institucional. 

A Força Tarefa também formula recomendações para melhorar a efetividade e 

accountability das demais instituições internacionais envolvidas na provisão de BPG. Três tipos 

de medidas são indicados: a produção de informação sobre os custos e benefícios associados à 

produção dos BPG; a implementação de mecanismos para monitorar o cumprimento das 

obrigações internacionais; e a instauração de avaliações independentes das instituições 

internacionais. A produção de dados requer a realização de pesquisas empíricas. Ora, o 

Relatório Final aponta que são poucas as instituições com estrutura, capacidade técnica e 

credibilidade para produzirem tais pesquisas. Frequentemente, as pesquisas internacionais 

                                                             
18 Disponível em: https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/the-secretary-generals-high-level-
panel-report-on-threats-challenges-and-change-a-more-secure-world-our-shared-responsibility/ Acesso 
em: junho 2022. 
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possuem falhas metodológicas e são politicamente enviesadas. No entanto, o Relatório cita o 

esforço de pesquisa da OCDE, que é objeto de uma seção no presente trabalho, como um 

trabalho consistente e útil na orientação de políticas que visam a produção de BPG. 

Para melhorar suas condições de compliance e capacidade de avaliação de performance, 

a Força Tarefa recomenda que as instituições implementem patamares igualitários de avaliação, 

que incentivem a transparência nos informes de pagamento e que instalem mecanismos para os 

países reportarem sua performance com independência. Nesse ponto, as organizações da 

sociedade civil podem se tornar aliadas do processo de provisão de BPG à medida que 

participam dos procedimentos de accountability, tanto nacionais como internacionais. E elas 

ainda atuam como auditoras, contribuindo diretamente para a formulação de pressão política 

em relação aos gestores nacionais e internacionais (ITF, 2006, p.93-94). No âmbito da avaliação 

de performance e informação sobre desempenho, o Relatório admite que não dá para esperar 

muito das instituições que tratam de Paz e Segurança internacional, que são historicamente 

circunspectas, mas aponta para os padrões estabelecidos pelas instituições de Saúde como um 

bom parâmetro a ser seguido (ITF, 2006, p.97). 

Para os autores da Força Tarefa, todas essas medidas contribuiriam para informar e 

consequentemente fortalecer as decisões sobre os BPG a serem priorizados e as estratégias a 

serem traçadas para sua provisão, uma vez que se estaria a estabelecer padrões objetivos e 

comparáveis para as tomadas de decisão. 

A terceira e última etapa das mudanças recomendadas pela Força Tarefa para corrigir o 

problema de subfornecimento de BPG diz respeito aos mecanismos de financiamento. O 

Relatório divide sua abordagem desse tema em "por que" (se deve investir em BPG), "quem" 

(deveria custear tais bens) e como (esse investimento deveria se dar). Para responder ao "por 

que?", o Relatório argumenta que investir em BPG é muito mais vantajoso do que arcar com os 

prejuízos provocados pela sua falta e enfatiza a necessidade de que os atores internacionais, e 

sobretudo os atores estatais (que são para a Força Tarefa os grandes protagonistas de todo esse 

esforço), sejam convencidos disso ITF, 2006, p.101 e ss.). As crises financeiras, as pandemias 

e a proliferação dos armamentos nucleares são alguns exemplos de males públicos globais, de 

consequências perniciosas da falta de fornecimento de bens públicos globais que precisam ser 

evitadas. 
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A resposta que a Força Tarefa propõe para a pergunta "quem deveria custear a provisão 

dos BPG?" é uma, mas se desdobra em cinco recomendações, que correspondem ao "como?" e 

visam melhorar as condições de financiamento e custeio dos bens públicos globais.  

Para os membros da Força Tarefa, os estados nacionais e os "public policy-makers" são 

os principais responsáveis por garantir o custeio dos BPG. Isso, pois seria do interesse dos 

estados e beneficiaria o setor privado de cada país que bens públicos globais fossem 

adequadamente providos (ITF, 2006, p.103). Com isso em mente, os autores do Relatório se 

voltam para o que consideram as duas forças capazes de impulsionar os bens públicos globais: 

a sociedade civil e o mercado. Na perspectiva da Força Tarefa, as organizações da sociedade 

civil desempenham um relevante papel quando elas promovem mobilização social, tanto na 

escala nacional como internacional, e essa mobilização se traduz em engajamento político por 

parte dos governos nacionais. Haveria uma relação de correspondência entre as pressões 

políticas nacionais e internacionais a qual deveria ser mais bem aproveitada para o avanço dos 

BPG. A depender da cultura política de cada país, o tipo de discurso necessário para angariar 

apoio aos BPG será diferente. Em certos casos, um discurso pautado no bem comum e nos 

interesses globalmente compartilhados será atraente. Em outros contextos, melhor será 

promover uma mobilização em favor de um BPG ou de uma temática específica. 

A sociedade civil, que inclui não apenas as organizações não-governamentais como 

também associações civis e outros grupos de advocacy e lobby político, possui expertise para 

arrecadar recursos e promover conscientização sobre BPG em âmbito nacional fazendo a ponte 

entre eleitores e eleitos, parlamentares e membros do Executivo. No entanto, o Relatório adverte 

que, nos casos dos países em desenvolvimento, esse processo de mobilização precisa ser 

abordado com cautela, evitando-se a imposição verticalizada de programas temáticos 

internacionais que possam prejudicar o desenvolvimento institucional desses países. O texto 

cita o caso de certo programa específico de saúde pública que foi implementado em países em 

desenvolvimento e levou à fragmentação dos serviços de saúde pública lá existentes e à 

distorção da alocação de recursos humanos e financeiros (ITF, 2006, p.106). Quanto à força 

motriz do mercado, o Relatório defende que ela seja direcionada através de políticas públicas 

que venham a corrigir as eventuais falhas de mercado e criar incentivos para que a iniciativa 

privada invista na produção de bens públicos. Ademais, o mercado sabe como gerar 

investimento de escala de maneira eficiente e menos onerosa aos cofres públicos, além de 

também oferecer instrumentos de mercado que os países poderiam empregar para gerir seus 

riscos. 
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Em resposta à pergunta sobre como promover o financiamento e custeio dos BPG, o 

Relatório formula uma primeira recomendação que consiste na implementação de mecanismos 

visando o melhor aproveitamento dos recursos existentes. Os autores do Relatório argumentam 

que a implementação dos mecanismos de governança e accountability mencionados acima, 

somada ao esforço internacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, seriam 

medidas essenciais ao convencimento dos públicos mais céticos em relação ao investimento em 

BPG, pois é imprescindível que os governos comprometidos com a provisão de BPG 

demonstrem idoneidade e eficiência em suas contas externas (ITF, 2006, p.108-109). A segunda 

recomendação busca melhorar o levantamento de recursos mediante a implementação de boas 

práticas de gestão dos fundos de arrecadação. Os modelos de arrecadação que valorizam a 

demonstração de resultados e contém regras de responsabilização deveriam ser 

preferencialmente adotados.  

Uma terceira recomendação diz respeito aos sistemas nacionais (domésticos) de 

financiamento de BPG. O texto sugere que os países revisem seus sistemas orçamentários para 

dotá-los de maior flexibilidade na alocação de recursos afetados às atividades internacionais de 

cooperação. Para isso, indica-se o modelo orçamentário de "dual-track", o qual evitaria a 

alocação de recursos externos contrários às metas internacionais de desenvolvimento. Ainda 

em relação aos sistemas domésticos de financiamento, o Relatório sugere que a OCDE inclua 

em suas pesquisas estatísticas uma coluna referente às despesas com BPG de cada país. Dessa 

forma, poder-se-ia compilar esses dados e publicar uma espécie de ranking internacional de 

investimento em BPG, que serviria de incentivo aos estados investidores. O texto também 

recomenda que a sociedade civil se mobilize para apresentar petições públicas em favor do 

aumento de investimento em provisão de BPG (ITF, 2006, p.110). 

A quarta medida para melhoria das condições de financiamento e custeio de BPG diz 

respeito às parcerias com o setor privado e o mercado. De acordo com a Força Tarefa, os estados 

deveriam concentrar-se em estabelecer os enquadramentos regulatórios e prover incentivos à 

iniciativa privada e ao mercado, de sorte que eles venham a contribuir para o desenvolvimento 

global com sua expertise e agilidade. O Relatório defende, inclusive, a aplicação de abordagens 

de mercado aos problemas globais, especialmente nas áreas da saúde, do meio ambiente e do 

conhecimento (ITF, 2006, p.111). 

A quinta e última medida consiste na adoção de arranjos inovadores de financiamento. 

A Força Tarefa destaca e endossa três iniciativas que considera promissoras: a contribuição 
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solidária sobre as passagens aéreas19, a International Finance Facility e a adoção das taxas de 

carbono pelos estados. O Relatório destaca essas três iniciativas em detrimento de outras, pois 

reconhece que esse é um tema delicado que suscita controvérsias políticas. A título de 

ilustração, o Relatório menciona algumas das inúmeras propostas de mecanismos de 

financiamento internacional analisadas pela comunidade internacional, como a taxa sobre 

transações em moedas estrangeiras, conhecida como "Tobin Tax", a criação de uma 

contribuição para o desenvolvimento destinada ao FMI, a criação de uma loteria global, a 

emissão de títulos de crédito para o desenvolvimento global, o estabelecimento de uma nova 

categoria de ativos para financiar projetos sustentáveis em países em desenvolvimento, etc (ITF, 

2006, p.112).  

Nesse ponto, vale introduzir uma questão central ao debate sobre o financiamento dos 

bens públicos globais, a saber: a relação entre o investimento em BPG e em ajuda externa. A 

doutrina indica que a discussão sobre a possibilidade de se considerar o investimento em BPG 

como parte das alocações genericamente descritas como "ajuda externa" (foreign aid ou foreign 

assistance) remonta à década de noventa. Scott Barrett teria sido um dos primeiros autores a 

interpretar o investimento em bens públicos transnacionais como uma forma de financiamento 

de políticas de desenvolvimento (SANDLER in KAUL et al., 2003). Com a progressiva 

incorporação de valores sociais à agenda de desenvolvimento, que ficou conhecida como 

"Second Generation reform" ou "Post-Washington Consensus", a própria concepção de 

desenvolvimento foi mudada (RITTICH, 2006). De um entendimento predominantemente 

liberal econômico, que justificava o desenvolvimento em termos de crescimento econômico, 

passou-se a uma compreensão mais ampla, e ao uso de novas ferramentas teóricas para se 

mensurar aspectos sociais. 

Para além de uma reforma da agenda global para o desenvolvimento, essa transformação 

teria suscitado embates teóricos sobre a natureza dos objetivos sociais a serem fixados e as 

estratégias a serem implementadas para a consecução desses objetivos, na escala mundial 

(RITTICH, 2006, p.206). Nesse cenário, surge a questão: investir na produção de bens públicos 

                                                             
19 Após a publicação do Relatório Final da Força Tarefa, em 2006, essa iniciativa foi de fato 
implementada por diversos países sob o nome de  Voluntary Solidarity Contribution on travel products 
(VSC). Ela faz parte das fontes de investimento dedicadas à Agenda 2030 para o Desenvolvimento.  
Para mais informações, ver: 
https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Results___Evidence/HAE__results___les
sons/Taskforce%20factsheet_-_voluntary_solidarity_contribution_on_travel_products_EN.pdf Acesso 
em junho 2022.  
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globais como a Saúde Pública, a Proteção do Clima, a Paz e a Segurança internacionais e a 

promoção do Conhecimento não seria uma forma de investimento em desenvolvimento? Afinal, 

saúde, equilíbrio ambiental, paz, segurança e acesso ao conhecimento são condições essenciais 

ao desenvolvimento. Na prática, a resposta a essa pergunta produz importantes consequências 

tanto para os países desenvolvidos, que investem nos programas de desenvolvimento, como 

para os países em desenvolvimento, que são beneficiários desses programas e, ainda, para as 

organizações internacionais que atuam enquanto agências promotoras de desenvolvimento. 

Esse debate sobre a melhor forma de alocação dos investimentos internacionais em BPG 

em que se defende, de um lado, sua alocação como parte da ajuda externa despendida pelos 

países desenvolvidos e, de outro, a discriminação dos investimentos em BPG como forma de 

evitar um amálgama potencialmente prejudicial aos países beneficiários da ajuda internacional, 

é objeto do Estudo da OCDE de 2004 analisado no item 2.2 do presente capítulo. Contudo, no 

Relatório Final publicado dois anos após a conclusão do estudo da OCDE, os membros da Força 

Tarefa afirmam seu posicionamento no sentido de se considerar o investimento em BPG como 

distinto e adicional às despesas em ajuda ou assistência externa (ODA). Por isso, o Relatório 

sugere que a OCDE proceda à discriminação dos gastos em BPG e em ODA em seus relatórios, 

de maneira a obter-se uma relação precisa do quanto cada país investe em ambas as frentes de 

cooperação internacional pelo desenvolvimento (ITF, 2006, p.110). 

Em suma, a perspectiva institucional oferecida pela Força Tarefa Internacional em BPG 

aponta para três conclusões. Primeiro, ela afirma que a concepção de bens públicos globais é 

uma ferramenta indispensável para a promoção da cooperação internacional e da governança 

global. Para sustentar essa primeira colocação, ela atribui aos estados nacionais a 

responsabilidade primária pela produção, promoção e proteção dos bens públicos globais, 

enquanto também acena a outros atores como as organizações internacionais, a sociedade civil 

e o mercado, a fim de que cada um contribua ao avanço dos BPG partir de sua respectiva área 

de expertise. Por último, ela firma alguns entendimentos importantes relativamente às fontes de 

recursos para se investir em BPG. Novamente, os autores insistem no protagonismo dos estados 

nacionais, que devem financiar os bens públicos nacionais, regionais e globais, mas que podem 

(e devem) contar com a iniciativa privada para orientar e também participar desses 

investimentos. 
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2.2 Estudo do Centro de Desenvolvimento da OCDE 

A OCDE é uma organização internacional constituída para fomentar a cooperação e o 

desenvolvimento econômico que promove a instauração de redes de cooperação em diferentes 

frentes (KAUL et al., 2003, p.206; RAUSTIALA, 2005, p. 20-22). Seu trabalho envolve desde 

a produção de pesquisa empírica e de material informativo sobre determinadas temáticas 

relacionadas a seu mandato, até a promoção de intercâmbio entre órgãos reguladores nacionais. 

Os dados que ela colhe, os estudos que realiza e as orientações que publica para a orientação e 

fundamentação de políticas públicas tanto nacionais como internacionais, são instrumentos 

úteis para o convencimento de governantes e gestores públicos. Ademais, as opiniões técnicas 

que ela emite são dotadas de amplo reconhecimento, de um misto de credibilidade internacional 

e legitimidade institucional.  

A presente análise do Working Paper Nº 232 busca levantar indícios sobre o modo como 

a OCDE formula o conceito de BPG. A compreensão de BPG oferecida por essa Organização 

é relevante, pois a OCDE atua na orientação de políticas públicas e assim influencia a 

compreensão de outros atores relativamente a essa noção. Na escala nacional, tanto as agências 

e ministérios de desenvolvimento, como também legisladores,20 recorrem à credibilidade das 

pesquisas realizadas pela OCDE para fundamentarem propostas ou revisões de políticas 

públicas. De fato, a própria Força Tarefa Internacional sobre BPG, em seu Relatório Final, 

recomenda que se faça mais pesquisa para buscar meios efetivos de se financiar e produzir BPG, 

e cita o trabalho da OCDE como referência nessa matéria. Por esses motivos, importa pontuar 

os aspectos identificados como sendo característicos da perspectiva dessa Organização acerca 

dos BPG. 

A Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico é uma organização 

internacional que se define como um fórum mundial para o intercâmbio de saberes voltados à 

                                                             
20 Na França, a Lei nº2021-1031 de 4 de agosto 2021 chamada Loi de Programmation relative au 
développement et à la lutte contre les inégalités mondiales, seu Anexo relativo às Parcerias Globais, 
Artigo I, parágrafo D, faz referência explícita à OCDE, no contexto do compromisso que a França 
assume perante a Organização em favor da transparência das políticas de desenvolvimento. E ainda 
lança um apelo aos demais atores internacionais para que façam o mesmo: "Elle encourage tous les 
acteurs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales à 
contribuer activement à cet effort, en particulier en rejoignant les organisations non étatiques 
fournissant au Comité d'aide au développement de l'OCDE des données statistiques sur leur activité" 
Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898536 Acesso em: junho 
2022. 
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concepção de "políticas melhores para uma vida melhor". A organização é composta de um 

conselho, um secretariado e diversos comitês temáticos. O Conselho é constituído por 

representantes dos Estados-membros e da Comissão Europeia que decidem, por consenso, sobre 

a supervisão e direção das atividades desempenhadas pelos demais órgãos da organização. Aos 

comitês temáticos compete cumprir as decisões do Conselho, discutir e implementar as políticas 

adotadas pela Organização. E ao Secretariado cabe executar as atribuições conferidas pelo 

Conselho e, com base nos trabalhos dos comitês, produzir relatórios e diretrizes (guidelines). 

A Organização conta, ainda, com numerosos grupos de especialistas e grupos de trabalho 

versados sobre temas tão variados quanto o desemprego entre os jovens, a disparidade de 

gênero, a pobreza na terceira idade e a integração de imigrantes21. Essas repartições colaboram 

com os comitês para coletar informação e promover conscientização acerca desses problemas, 

orientar a elaboração de políticas públicas e instrumentos legais pertinentes. Os instrumentos 

legais produzidos pela OCDE podem ser categorizados em cinco tipos: i) as "decisões", que 

vinculam todos os Estados-membros, conquanto não façam reservas ou denúncias e tampouco 

se abstenham de cumpri-las; ii) as "recomendações", que compõem a maioria dos instrumentos 

legais emitidos pela OCDE, por serem dotados de força moral, apesar de não possuírem caráter 

mandatório; iii) as "declarações" as quais, embora sem força vinculante, constituem 

compromissos políticos expressos em princípios e objetivos; iv) os "acordos internacionais", 

que são compromissos jurídicos de natureza vinculante negociados no âmbito da Organização; 

e v) "acordos, entendimentos e outros", uma categoria que abarcar instrumentos diversos 

formulados no âmbito da Organização (MOROSINI, MILLER, 2021, P. 54).  

Em 2004, o Centro de Desenvolvimento da OCDE22, produziu uma série de documentos 

(Working Papers) para dar publicidade aos trabalhos de pesquisa sobre Financiamento para o 

Desenvolvimento elaborados pelo Centro. Dentre esses documentos, se encontra o Working 

Paper Nº. 232, intitulado Financing Global and Regional Public Goods Through ODA: 

Analysis and Evidence From The OECD Creditor Reporting System, de autoria de Helmut 

Reisen, Marcelo Soto e Thomas Weithöner. Esse estudo foi selecionado para compor as 

perspectivas institucionais sobre BPG deste trabalho, pois ele aponta para três aspectos 

                                                             
21 https://www.oecd.org/fr/apropos/notre-approche/#d.fr.533034 
22 O Centro de Desenvolvimento da OCDE é um grupo especializado que tem por objetivo auxiliar os 
países em desenvolvimento e as economias emergentes a encontrarem soluções de governança visando 
um crescimento sustentável e a redução dos níveis de pobreza e desigualdade.  Disponível em: 
<https://www.oecd.org/fr/dev/>  
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complementares àqueles abordados pela doutrina, apresentados no Capítulo 1. O primeiro 

aspecto é a finalidade prática do Working Paper, que visa contribuir ao esforço de coordenação 

das atividades de cooperação internacional para o desenvolvimento fornecendo evidência 

material para tanto. O segundo aspecto é relativo às definições utilitárias de BPG que os autores 

do estudo adotam. O terceiro diz respeito à relação que o estudo estabelece entre a teoria de 

BPG e a noção de desenvolvimento sustentável consagrada pela Agenda de Desenvolvimento 

da ONU. 

O documento aqui analisado busca responder a duas perguntas consideradas centrais para 

os países membros da organização. A primeira, consiste em verificar se um aumento de 

despesas em Official Development Assistance (ODA) destinadas ao financiamento de bens 

públicos globais não beneficiaria países em desenvolvimento com condições relativamente 

boas, em detrimento dos países mais pobres. A segunda, pergunta se os projetos tradicionais de 

assistência não ficariam sobrecarregados (crowded-out) devido ao financiamento de BPG por 

meio das despesas em ODA (REISEN, SOTO, WEITHÖNER, 2004, p.7). 

Para responder a essas perguntas, a equipe do Centro de Desenvolvimento analisou dados 

provenientes do OCDE Creditor Reporting System (CRS), relativos às despesas realizadas a 

título de ODA, no período de 1997 a 2001. A fim de determinarem quanto das despesas em 

ODA foi destinado ao financiamento de BPG, os autores do estudo estabeleceram definições 

precisas de bens públicos globais, de modo a evitar possíveis distorções em sua análise. Os 

achados do estudo apontam que a sobrecarga gerada por um aumento nas despesas em ODA 

seria insignificante para os países mais pobres, mas seria considerável relativamente à 

assistência dita "tradicional". Diante disso, o paper recomenda que as despesas destinadas à 

ODA "tradicional" sejam discriminadas separadamente das despesas destinadas ao 

fornecimento de BPG, a fim de maximizar o controle dos países parceiros sobre a assistência 

que receberem e de melhorar o fornecimento de BPG. Feita essa apresentação do documento 

selecionado, passa-se aos três aspectos destacados como indicativos de uma perspectiva 

institucional. 

O primeiro desses aspectos diz respeito à finalidade do estudo. O Centro de 

Desenvolvimento da OCDE é um órgão dedicado à pesquisa aplicada, dentro do escopo da 

Organização. Como tal, ele possui expertise e informação (proveniente do OCDE Creditor 

Reporting System) para realizar estudos específicos. No caso em análise, a pergunta inicial que 

impulsionou o estudo foi um questionamento lançado em um seminário organizado em Paris 
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em março de 2003, intitulado: Aid Effectiveness and Selectivity: Integrating Multiple 

Objectives into Aid Allocations. Uma das considerações resultantes daquele evento apontava a 

necessidade de se produzir mais análises sobre os tipos de incentivos e de mecanismos de 

financiamento mais apropriados às políticas assistenciais. Atendendo à demanda do seminário 

e a outros apelos por mais análises aplicadas e estudos empíricos em matéria de BPG, 

provenientes tanto da doutrina, quanto de instituições como a Força Tarefa Internacional, o 

Centro de Desenvolvimento passa a produzir uma série de estudos sobre a relação entre a Ajuda 

ao Desenvolvimento e o financiamento de BPG, que inclui o paper aqui analisado.  

Trata-se de um estudo com objeto e método claramente definidos e uma utilidade prática: 

fornecer evidências estatísticas que sirvam na orientação de políticas públicas sobre o 

financiamento de BPG. O objetivo imediato de orientar os Estados-membros da OCDE na 

formulação de políticas de assistência para o desenvolvimento se insere em um contexto mais 

amplo, o da atuação de organizações internacionais (no caso, a OCDE) na coordenação de 

atividades de cooperação internacional. Isso condiz com o observado por Mancur Olson, de que 

toda organização possui por objetivo primário atender aos interesses de seus membros.  No 

entanto, ao anunciarem uma ênfase na relação doador-receptor com um "special concern for 

the donor community" (REISEN, SOTO, WEITHÖNER, 2004, p.9), os autores do estudo 

assumem que sua pesquisa possui um viés em favor dos países doadores, embora países 

receptores de ODA também façam parte da organização.  

O estudo consiste em uma análise dos investimentos em políticas oficiais de assistência 

para o desenvolvimento, que foram levantados a partir dos dados fornecidos pelo Creditor 

Reporting System (CRS), o sistema de declaração de créditos da OCDE. Nessa base de dados 

são computados os valores autodeclarados pelos países participantes do CRS relativos: à 

assistência oficial para o desenvolvimento (official development assistance – ODA), ao auxílio 

oficial (official aid – OA), e outras doações destinadas a países em desenvolvimento e países 

em transição (REISEN, SOTO, WEITHÖNER, 2004, p.15). As ressalvas metodológicas 

apontadas são: que os dados coletados se referem aos valores tanto empenhados como 

efetivamente despendidos para doação, que pode haver um lapso temporal entre a dotação 

orçamentária e a declaração feita ao CRS, e que alguns doadores fazem declarações incompletas 

(REISEN, SOTO, WEITHÖNER, 2004, p.15). O recorte temporal selecionado corresponde ao 

período de 1997 a 2001, que se inicia antes da publicação da Declaração dos Objetivos do 
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Milênio (1999) e se encerra em 2001 não refletindo, portanto, o impacto do atentado às Torres 

Gêmeas, de 11 de setembro 200123.  

Destacar a finalidade prática do paper da OCDE é enfatizar a objetividade e 

funcionalidade da perspectiva institucional que dele se pode extrair. De fato, o documento se 

atém a responder fundamentadamente a uma pergunta de pesquisa estabelecida por um debate 

anterior ao estudo. Diferentemente de um escrito científico que dedicaria uma seção à 

justificativa e contextualização da pergunta de pesquisa, o relatório da OCDE limita-se a fazer 

uma apresentação da temática de BPG, ao longo de apenas dois parágrafos introdutórios. 

Começando com os estudos desenvolvidos pelo PNUD na década de 1990, o texto passa a 

evocar a Conferência de Monterrey (a qual foi a incubadora da Força Tarefa Internacional sobre 

BPG), o Relatório da Força Tarefa Internacional sobre BPG e uma coletânea sobre BPG 

elaborada pelo Ministério das Relações Externas da Suécia. Com isso, o texto evita questões 

debatidas na literatura em BPG como, por exemplo, a discussão relativa às estratégias ou 

tecnologias de provisão de BPG. 

O working paper aqui analisado é um relatório de pesquisa, conciso e objetivo, que não 

se presta a problematizar as questões teóricas relacionadas ao conceito de BPG. Trata-se de um 

estudo dirigido a policy-makers, o que inclui tanto os integrantes da própria OCDE, quanto 

gestores públicos e legisladores dos países membros da Organização. Os primeiros, a fim de 

que esse estudo sirva para orientar outros trabalhos da Organização sobre promoção de BPG, e 

os demais, de modo a obterem dados empíricos que esclareçam a efetividade de suas ações. 

Apesar de ser uma análise econômica, o relatório da OCDE alinha-se mais à corrente político-

econômica de BPG que à corrente econômica. Sua preocupação com a orientação de políticas 

públicas e o subsídio de dados para o fortalecimento de mecanismos de cooperação 

internacional em matéria de desenvolvimento econômico denota uma compreensão dos bens 

públicos globais enquanto instrumentos de cooperação, que é característica da corrente político-

econômica. 

                                                             
23 Esses dois eventos são relevantes, pois estão diretamente associados ao avanço da temática de BPG. 
Como o próprio texto afirma, ao menos cinco dentre os oito Objetivos do Milênio podem ser 
considerados bens públicos globais: a geração de conhecimento, a erradicação de doenças contagiosas, 
os bens comuns globais, a promoção do livre mercado e da estabilidade financeira internacional 
(REISEN, SOTO, WEITHÖNER, 2004, p.13). E quanto ao atentado de 11 de setembro, sabe-se que ele 
desencadeou uma série de medidas de combate ao terrorismo internacional que ficou conhecida como 
"guerra ao terror". Essas iniciativas se refletiram nos investimentos em matéria de desenvolvimento, que 
passaram a se concentrar no bem público Segurança internacional. 
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O segundo aspecto da perspectiva oferecida pelo relatório da OCDE destacado na 

presente análise diz respeito à definição de bem público global que o documento adota. Com a 

objetividade que lhe é característica, o relatório justifica a importância de se fixar definições 

claras e funcionais com três argumentos: uma definição clara é indispensável para se calcular 

as estimativas e aplicar as fórmulas utilizadas no estudo; os investidores e, especialmente, os 

governantes de países investidores precisam de definições claras para distinguirem as despesas 

em ajuda humanitária daquelas destinadas a BPG; o problema do fornecimento insuficiente de 

BPG se deve em boa parte à falta de clareza quanto ao que distingue os bens públicos dos 

problemas genericamente atribuídos ao poder público. 

A definição de bem público global empregada pelos autores do relatório da OCDE 

baseia-se no clássico conceito econômico de bem público, fundamentado na não-rivalidade e 

não-exclusividade. A característica da não-rivalidade é definida como a possibilidade do bem 

sem consumido simultaneamente por mais de um usuário, enquanto a não-rivalidade consiste 

no fato do bem-estar disponível para mais de um usuário, sem custo adicional. Uma terceira 

característica dos bens públicos decorrente da teoria econômica de finanças públicas é o 

problema da provisão insuficiente desses bens pelo mercado. Essas "falhas do mercado" seriam 

consequentes dos problemas de incentivo e de ação coletiva respectivamente explicados no 

capítulo 1, acima.  

Contudo, o relatório da OCDE limita-se a mencionar o problema de carona (free ride) e 

a falta de incentivos para a produção de bens públicos decorrente da indisposição dos usuários 

em elegerem suas preferências em bens públicos e pagarem por elas. O texto traz, também, a 

ressalva de que bens públicos são dificilmente "puros" e de que os resultados que geram podem 

ser benéficos para certos "agentes" e prejudiciais para outros. A quarta característica dos bens 

públicos apontada pelo relatório aplica-se especificamente aos bens públicos globais e consiste 

no que se descreveu no capítulo 1 como a dimensão temporal dos BPG. Para os autores do 

estudo da OCDE, a própria noção de desenvolvimento seria inócua se o aspecto intergeracional 

dos BPG não fosse respeitado (REISEN, SOTO, WEITHÖNER, 2004, p.12).  

A produção de BPG é um processo de longo prazo que só se justifica se seus benefícios 

se estenderem às gerações futuras. Caso contrário, argumentam os autores do relatório, os países 

cujas populações vivem em situação de extrema precariedade tenderiam a preferir benefícios 

imediatos a bens públicos futuros, e assim prejudicariam suas perspectivas de desenvolvimento. 

Isso, pois para a OCDE, a provisão de BPG deve levar em consideração a eficiência alocativa 
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dos bens públicos, e não se ocupar de questões distributivas. Portanto, para que o aspecto 

intergeracional dos BPG seja respeitado, é necessário que as estimativas de utilidade futura dos 

BPG sejam calculadas de maneira que a soma da utilidade marginal de todos os usuários de 

certo BPG, incluindo-se aí todos os países e gerações, seja igual ao custo marginal do tal BPG.  

Uma vez apresentadas essas quatro características do conceito de BPG, o relatório traz o 

que designa como sua definição de número 1. Nesses termos, um bem público é um commodity, 

uma medida, um fato ou um serviço que seja não-rival, não-exclusivo e sustentável (no sentido 

de não acarretar inutilidade aos seus consumidores presentes ou futuros). Em seguida, o texto 

descreve mais três definições decorrentes da primeira, classificadas em função da dimensão 

espacial do bem.  

O relatório da OCDE trabalha com três escalas espaciais de bens públicos repartidos em 

duas categorias: os bens públicos nacionais, os regionais e os globais (que são espécies de bens 

públicos internacionais). Embora não difira substancialmente do explicado previamente no 

capítulo 1, essa opção pela distinção entre bens públicos internacionais regionais e globais, 

permite evidenciar as diferentes estratégias de investimento que os países doadores empregam. 

De acordo com a definição adotada pela OCDE, um bem público regional (BPR) é um tipo de 

bem público internacional (BPI) cujos transbordamentos beneficiam países na circunvizinhança 

do país produtor do bem em questão, sendo a região uma área necessariamente menor que o 

restante do mundo (REISEN, SOTO, WEITHÖNER, 2004, p.12). Esse ponto diverge de parte 

da doutrina que reconhece como regiões aqueles agrupamentos de países definidos por critérios 

não-necessariamente geográficos. Para essa parcela da doutrina um grupo econômico ou 

linguístico, como o BRICS ou a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), por 

exemplo, podem ser considerados regiões (KAUL et al., 2003). 

No entanto, ao definir os BPR como bens circunscritos a uma região geográfica e 

produzidos por um só país, o estudo da OCDE limita seu escopo de análise. Embora distinga 

entre BPR e BPG, o estudo não explicita o fundamento dessa distinção. Apenas informa que os 

países participantes do sistema CRS indicam o setor e a categoria do investimento no ato da 

declaração, através de um sistema de codificação numérica. Dessa forma, o relatório consegue 

comparar investimentos em ODA, em BPR e em BPG. E ainda classifica os investimentos em 

BPG por setores temáticos (como tráfico de drogas, políticas ambientais, controle de doenças 

infecciosas, etc. Porém, os critérios de definição de cada uma dessas temáticas de BPG não são 
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indicados no relatório. Tampouco há informação sobre os critérios objetivos que distinguem 

um bem público global de um regional.  

 De acordo com as definições fornecidas na Parte II do relatório, BPR seriam bens do 

tipo "best-shot", pois produzidos por iniciativa de um único país, e provocariam 

transbordamentos que alcançam uma região geográfica (países vizinhos). No entanto, apesar 

dessa definição restrita de BPR excluir potencialmente vários tipos de arranjos de bens públicos 

(como os bens com tecnologia de agregação de recursos, e os BPR de regiões não-geográficas, 

por exemplo), deve-se reconhecer que ela é adequada aos objetivos do estudo da OCDE. Afinal, 

é preferível traçar uma análise comparada dos investimentos em desenvolvimento despendidos 

por país doador. De outra forma, seria demasiadamente complexo considerando-se que a base 

de dados CRS é organizada por países, e não por temáticas. 

De todo modo, a distinção entre BPR e BPG fornecida pelo relatório da OCDE permite 

tecer algumas considerações, apesar dessas imprecisões. A análise revela que certos países 

investem em proporções diferentes na escala regional e global. É o caso dos Estados-Unidos, 

cujo investimento em BPG representa 47% do total de investimentos mundiais em BPG, e o 

investimento em BPR representa 22% do total. Alguns países procedem diferentemente, 

preferindo investir um pouco mais em BPR que em BPG (respectivamente, o Reino-Unido 

investe 11% e 10%, os Países Baixos 8% e 6%). Destacam-se as posturas da Comunidade 

Europeia24 que investe 14% em BPR contra apenas 5% em BPG e do Japão, que concentra seus 

investimentos em BPR (equivalente a 12% do total mundial) e valores insignificantes em BPG 

(que sequer figuram no gráfico 2 do relatório) (REISEN, SOTO, WEITHÖNER, 2004, p. 16-

17). 

Contudo, na classificação por setores temáticos, constata-se que o estudo não realizou a 

mesma classificação para BPR e BPG. Conforme se vê na Figura 3 (p.19), apenas os 

investimentos em BPG foram classificados por setores temáticos. Os BPR não foram assim 

ordenados. A classificação temática dos BPG expõe que quase um terço dos investimentos 

mundiais em BPG destina-se aos setores de combate ao tráfico de entorpecentes e ao 

desenvolvimento de políticas econômicas. Nesse ponto, é curioso notar que os treze setores 

temáticos indicados no Gráfico 3 (p.19) não coincidem sistematicamente com os seis BPG 

                                                             
24 Note-se que o referido relatório data de 2004. Por isso referia-se à Comunidade Europeia, e não à 
União Europeia, conforme seria usual em um texto atual. 
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prioritários indicados pelo relatório final da Força Tarefa Internacional sobre BPG. A tabela, a 

seguir, demonstra essa diferença. 

 

Tabela 4 – Quadro comparativo entre BPG considerados prioritários pela Força Tarefa 

Internacional e pela OCDE 

BPG prioritários ao desenvolvimento 
 Segundo Relatório da Força Tarefa 

Investimento em BPG por setores 
temáticos (OCDE, gráfico 3, p. 19) 

- Saúde – prevenção de doenças 
contagiosas 
 

- Meio Ambiente – combate à mudança 
climática 
 
 
 

- Finanças – aprimorar a estabilidade 
financeira 

- Comércio – fortalecer o sistema comercial 
- Paz – alcançar paz e segurança  
- Conhecimento – alcançar conhecimento 

- Controle de doenças contagiosas  
- Controlar DST inclusive HIV/AIDS 

- Políticas Ambientais e Gestão Administrativa 
- Biodiversidade 
- Desenvolvimento de políticas florestais 

- Políticas Financeiras e Gestão Administrativa  
- Gestão de Políticas comerciais  
- Controle de narcóticos 
- Instituições de pesquisa científica 

- Gestão e políticas populacionais 
- Direitos Humanos 
- Planejamento Familiar 
- Políticas Econômicas e de 

Desenvolvimento 
 

 

Conforme apresentado no capítulo 1 deste trabalho, a doutrina costuma aplicar a teoria de 

escolha pública (Public Choice Theory) para explicar que os atores envolvidos na produção de 

bens públicos investem de acordo com suas prioridades e que estas variam de um ator para 

outro. Contudo, o que se constata da análise comparada dos investimentos em BPR e BPG 

realizada pela OECD, é que os países possuem prioridades diferentes conforme a dimensão 

espacial do bem público internacional, se regional ou global. Assim, o Japão e a Comunidade 

Europeia priorizam o investimento em BPR, enquanto os Estados Unidos investem mais 

expressivamente em BPG (REISEN, SOTO, WEITHÖNER, 2004, p.17).  

Outra consideração relativa à dimensão espacial dos bens públicos internacionais, 

regionais ou globais, diz respeito ao princípio da subsidiariedade (principle of subsidiarity). Na 

parte I, o relatório sustenta que a classificação baseada na dimensão espacial dos bens é 

preferível a uma classificação funcional, que distingue bens "principais" e "complementares". 

Esta última, adotada pelo Banco Mundial, pode ser útil para realçar a importância de certas 

atividades na provisão de BPG que promovam desenvolvimento, mas gera confusão quando se 

quer analisar aspectos de investimento. O exemplo fornecido é o da assistência para 
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reconstrução e a paz em países em situação de pós-conflito, que o Banco Mundial classifica 

como BPG "principal", embora de uma dimensão espacial, seus benefícios sejam mais regionais 

que propriamente globais (REISEN, SOTO, WEITHÖNER, 2004, p.12-13).  

O texto sustenta que classificar um bem com base em suas dimensões espaciais permite 

a aplicação do princípio da subsidiariedade, pelo qual o país ou a região mais apta a fornecer o 

bem público deve se responsabilizar por sua provisão. Desse modo, somente os bens públicos 

de dimensão realmente global ficariam responsáveis pela implementação de um arranjo de 

provisão em escala global. Posto de outra forma, se um bem público de natureza 

"complementar" não possuir dimensão espacial global, é preferível que ele seja tratado 

enquanto um BPR, e não um BPG "complementar" (REISEN, SOTO, WEITHÖNER, 2004, p. 

14). No entanto, o relatório parece contradizer-se ao explicar o alto investimento em BPG 

realizado pelos Estados Unidos (equivalente a quase 50% do investimento mundial) como parte 

do financiamento estadunidense do combate à produção de drogas na América Latina. Mesmo 

que essa iniciativa exemplifique o princípio da subsidiariedade, não resta claro se esse bem 

público é realmente um bem público global ou se seria um bem público regional. 

As definições de BPG adotadas nesse estudo lançam luz sobre o que a OCDE considera 

importante na teoria de BPG. Elas revelam que, enquanto os preceitos econômicos do conceito 

são simplesmente reproduzidos tal como constam na teoria de finanças públicas, as dimensões 

temporais e espaciais, por sua vez, são articuladas de modo pragmático. Elas são apresentadas 

enquanto características que fundamentam a eficiência alocativa dos bens públicos. Ou seja, o 

cálculo para a provisão de um bem público deve levar em consideração o tempo (quantificado 

em termos de gerações beneficiadas pelo bem público) e o espaço (mensurado em quantidade 

de países beneficiados) que seus resultados irão abranger. Questões debatidas na doutrina como, 

por exemplo, o significado de um bem ser "público" ou a distinção entre um "bem" e um "mal" 

público, passam ao largo da definição adotada no estudo da OCDE.  

O terceiro aspecto do relatório da OCDE que merece destaque é a forma como o texto 

aborda a noção de desenvolvimento e a relaciona ao conceito de BPG. A OCDE, enquanto uma 

organização internacional constituída com o propósito específico de facilitar a cooperação entre 

países para promover desenvolvimento econômico, possui um entendimento de 

desenvolvimento pautado na teoria econômica neoliberal. 

Ao estabelecer que investir em projetos de ODA equivale a promover BPG; logo, 

investir eficientemente resultará em maior promoção de BPG, o relatório da OCDE segue a 



  

 

   
 

74 

lógica da abordagem político-econômica de BPG. Para esta última, a definição de BPG é 

necessariamente política e econômica, e não pode se dar a priori (GABAS, HUGON, 2001, 

p.23). Ela deve considerar as relações de cooperação enquanto as contrasta com as relações de 

poder e conflito político (BOIDIN, HIEZ, ROUSSEAU, 2008. p.5-7). No relatório da OCDE, 

percebe-se que mesmo sem enfatizar as relações de poder e os interesses geopolíticos implícitos 

nos dados levantados, o documento fornece elementos para que se teça considerações políticas 

sobre as ações dos atores envolvidos. 

Por outro lado, o relatório também equipara os Objetivos do Milênio (ODM) e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2015 à noção de bens públicos 

globais, designando uma unidade temática própria da corrente político-econômica. Em sua 

introdução, o documento cita os compromissos políticos internacionais que são os ODM e ODS, 

e evoca a importância do engajamento em favor da redução da pobreza, uma pauta cara ao 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, cuja obra de referência sobre BPG ele 

também cita nesse mesmo trecho (REISEN, SOTO, WEITHÖNER, 2004, p.8). Ao afirmar que 

cinco dentre os oito ODM são BPG prioritários e que o financiamento de políticas de 

desenvolvimento sustentável via ODA é uma forma de avançar BPG (REISEN, SOTO, 

WEITHÖNER, 2004, p.12-13), o relatório contribui para consolidar um entendimento político-

econômico de BPG. Esse é o teor do documento inteiro. De sorte que cada país citado no estudo 

é comparado aos demais em relação a suas ações políticas, expressas na forma de investimento 

em determinados programas de desenvolvimento.  

Em relação à designação de atores internacionais para avançar a pauta dos BPG, o 

relatório da OCDE manifesta uma visão orientada ao protagonismo estatal, assim como se 

percebe no relatório da Força Tarefa. Porém, no caso da OCDE, essa atribuição de 

responsabilidade aos estados é menos explícita. Ela decorre do fato de que a OCDE atua por e 

para a cooperação internacional interestatal e, portanto, tem por premissa que os estados 

nacionais são atores primordiais para a cooperação internacional. Quanto à função de 

coordenação das políticas e arranjos de governança para a provisão de BPG, ela é 

implicitamente atribuída às Organizações Internacionais. Isso se conclui do fato que o relatório 

assume enquanto formas de BPG todos os investimentos em ODA, que são fruto de acordos 

multilaterais coordenados por OIs. Em outras palavras, as OIs (como a OMS, a OMC, etc.) 

coordenam as políticas públicas de desenvolvimento beneficiárias de investimento via ODA e 

estas são tidas, no relatório da OCDE, como sinônimas de provisão de BPG. 
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Se sopesadas suas afirmações e omissões, pode-se notar que o relatório da OCDE 

descreve uma concepção de BPG alinhada à abordagem político-econômica sem, contudo, 

adentrar os aspectos valorativos e distributivos elaborados pelos autores do PNUD. 

Ao comparar as proporções dos investimentos em ODA realizados por cada um dos 17 

países investidores analisados, o relatório também indica a proporção dos investimentos em 

ODA em relação ao PIB médio e ao PIB per capita médio de cada região beneficiária de ODA. 

Dessa forma, o relatório permite a avaliação das preferências geopolíticas dos países 

investidores, mas ele mesmo não aborda esse ponto. As oito regiões abrangidas pelo estudo são: 

a América Latina e Caribe, a Ásia Central, a África Subsaariana, a Europa, o Leste Asiático e 

Pacífico, o Norte da África, o Oriente Médio e o Sul da Ásia. As regiões que receberam, 

respectivamente, maior e menor investimento médio em ODA, no período estudado, são o Meio 

Oriente e a Ásia Central  (REISEN, SOTO, WEITHÖNER, 2004, Table A4, p.37). 

Com relação aos países estudados no relatório da OCDE, nota-se que todos os dezessete 

países investidores observados fazem parte do Norte global. De modo que o modelo de análise 

empregado no estudo, com seu viés assumidamente "pro-donor", acaba por traduzir-se em um 

modelo pró Norte global. Uma mera dedução lógica leva a concluir que: se os autores do 

relatório expressam uma preocupação para com os países investidores (REISEN, SOTO, 

WEITHÖNER, 2004) e todos esses países investidores são do Norte global, logo os autores se 

preocupam com o Norte global. De fato, o relatório não faz nenhuma menção a países do Sul 

global relativamente a alguma contribuição que estes possam trazer para o desenvolvimento. 

No entanto, sabe-se que os países do Sul global não podem ser tratados uniformemente como 

se todos fossem receptores de ODA.   

Ao contrário, a crescente participação de atores do Sul global na governança global 

estaria contribuindo para importantes reorientações das práticas internacionais (KAUL, 2013a). 

Em um relatório publicado em 2013 pelo Escritório de Desenvolvimento Humano do PNUD, 

Inge Kaul argumenta que os círculos de stakeholders e de decisores na escala internacional teria 

se tornado mais representativo ao longo das últimas décadas. Para ela, haveria uma melhor 

correspondência (better matching) entre stakeholders, que exigem posicionamento da 

comunidade internacional diante dos desafios globais, e os decisores que compõem essa 

comunidade (KAUL, 2013a, p.14). E ela acrescenta que a presença efetiva de países em 

desenvolvimento nas negociações internacionais teria contribuído para formular os arranjos de 
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certos bens públicos globais de maneira a melhorar a distribuição de seus benefícios (KAUL, 

2013a, p.14-15). 

Ademais, sabe-se que as políticas de auxílio para o desenvolvimento não são apenas 

expressões de liberalidade da parte dos países doadores. Estudos posteriores ao relatório aqui 

analisado revelam que os subsídios internacionais para o desenvolvimento aportam nítidos 

benefícios econômicos aos países doadores, mas que o mesmo não se comprova em relação aos 

países receptores de doações (ABUL NAGA; JONES, 2013). Também há indícios de que os 

grupos de pressão social com maior influência política tendem a apropriar-se dos benefícios 

resultantes dos investimentos em ODA (ABUL NAGA; JONES, 2013, p. 872). De modo que 

não basta que os países desenvolvidos invistam em políticas de desenvolvimento em países de 

baixa renda. É preciso que os resultados almejados sejam modulados para efetivamente 

beneficiarem os países receptores, sob pena de se tornarem mecanismos de enriquecimento 

próprio para os países investidores. 

Em suma, o relatório da OCDE aqui analisado evidencia dois aspectos importantes para 

a noção de BPG. Primeiramente, ele demonstra como questões concretas de cooperação 

internacional são tratadas na prática internacional. Ao estudar se um aumento de despesas em 

ODA destinadas ao financiamento de bens públicos globais beneficiaria países em 

desenvolvimento e se os projetos tradicionais de assistência não ficariam sobrecarregados 

devido ao financiamento de BPG por meio das despesas em ODA (REISEN, SOTO, 

WEITHÖNER, 2004, p.7), o relatório exemplifica uma das formas pelas quais a comunidade 

internacional responde a indagações de interesse geral. Seria, portanto, um aspecto didático 

sobre a aplicação de conceitos teóricos (no caso, o conceito de BPG) à prática internacional. 

 O segundo aspecto consiste na própria noção de BPG que a OCDE articula. Conforme 

relatado, o Centro de Desenvolvimento da OCDE empregou uma definição objetiva de bem 

público global com o fim de responder às perguntas de pesquisa que se lhe havia proposto. No 

entanto, o estudo absteve-se de problematizar o conceito. O texto do relatório apenas evoca as 

características da não-rivalidade e da não-exclusão, mas não menciona como essas 

características são construídas ou como a ampliação do acesso a bens públicos pode ser objeto 

de políticas públicas, e até mesmo de ODA. Também observou-se que o relatório da OCDE , 

faz referência à Força Tarefa Internacional e adota os mesmos BPG que a Força Tarefa designou 

como temas prioritários, mas não emite qualquer posição crítica em relação a estes ou ao 

trabalho da Força Tarefa. 
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Pode-se concluir que o estudo da OCDE cumpre os objetivos que se havia proposto, e 

limita-se a isso. O texto emprega a noção de bem público global de maneira a responder às 

perguntas de pesquisas que ele anuncia, mas não explora as consequências de se aplicar o 

conceito de BPG à discussão sobre ODA. Por exemplo, ao abordar a relação entre BPG e 

projetos que receberam investimentos via ODA, o relatório simplesmente equipara os BPG a 

categorias temáticas de investimento. De modo que os investimentos do tipo ODA em matéria 

de saúde são considerados equivalentes à promoção do BPG Saúde, mas não há qualquer 

indicação sobre se eles estariam contribuindo para um bem público propriamente global ou 

regional, final ou intermediário. Seja por excesso de pragmatismo ou por falta de conhecimento 

teórico sobre a noção de BPG, parece que o estudo da OCDE perdeu a oportunidade de produzir 

considerações mais relevantes sobre o que significa investir em ODA e em BPG e como o 

investimento em um afeta não apenas a quantidade do outro, mas também a sua qualidade. 

Feitas essas considerações, passa-se à terceira instituição analisada: o Banco Mundial. 

 

2.3. A perspectiva do Banco Mundial 

Criado em 1944 com a missão de reerguer as economias devastadas pela Segunda 

Guerra Mundial, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, posteriormente 

chamado de Banco Mundial, passou a designar o que hoje consiste em um conglomerado de 

cinco instituições de desenvolvimento. Além da instituição financeira, o Grupo do Banco 

Mundial é formado pela Associação Internacional para o Desenvolvimento (criada em 1960), a 

International Finance Corporation (criada em 1965), o Centro de Resolução de Disputas em 

Investimento e a Agência de Garantia de Investimentos Multilaterais (Multilateral Investment 

Guarantee Agency). Tal expansão institucional reflete a expansão do mandato inicial do banco, 

que passou da reconstrução econômica à promoção de desenvolvimento. E a própria 

compreensão do que constitui desenvolvimento econômico foi ampliada à medida em que a 

instituição reorientou seu enfoque dos investimentos em infraestrutura a questões de 

macroeconomia política.  

Ao longo da década de 1960, por sugestão do então presidente do Banco, Robert 

McNamara, os índices de desenvolvimento econômico deixam de ser mensurados 

exclusivamente em termos de aumento de PIB per capita, e passam a incluir outros fatores ditos 

"sociais". Contudo, a análise de fatores tão diversos quanto os níveis de desnutrição, 

analfabetismo, desemprego, planejamento familiar e distribuição de renda nos países em 
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desenvolvimento, demanda uma expansão, também, da capacidade de pesquisa e da estrutura 

operacional do Banco (WOODS, 2006, p. 45-46). 

Surgem dois problemas e um embate. O primeiro emana do próprio acordo constitutivo 

do Banco, que veda a incorporação de considerações políticas nas decisões sobre empréstimos 

financeiros, bem como qualquer forma de interferência política em relação aos estados-

membros. Ao opinar sobre questões evidentemente políticas ou sociais, a instituição financeira 

incorreria em ingerência política, o que violaria seu mandato institucional. O segundo 

problema, de ordem prática, diz respeito à falta de capacidade técnica para avaliar aspectos 

políticos e sociais dos países tomadores de empréstimos (WOODS, 2006, p. 45-46). Como a 

instituição operava sob uma definição restrita de desenvolvimento econômico, foi necessário 

que ela incluísse em seu corpo técnico profissionais de ciências sociais e de ciências políticas, 

e isso não somente em sua sede, em Washington D.C. (EUA), como também nos escritórios 

que possui em diversos países-membros. 

 Ao abraçar esses novos objetivos institucionais, o Banco Mundial encontrou-se em um 

embate em relação ao Fundo Monetário Internacional (FMI). A tensão entre as instituições 

somente amenizou-se quando, em 1966, ambas firmaram um entendimento no sentido de que 

o FMI seria prioritariamente responsável por questões cambiais e ajustes de estabilidade 

financeira, enquanto o Banco Mundial se ocuparia de programas de desenvolvimento e da 

avaliação de projetos (WOODS, 2006; RITTICH, 2006, P. 203). Daí em diante, o Banco 

Mundial passa a consolidar seu papel e seu entendimento sobre desenvolvimento. Dois eventos 

são considerados marcos dessa ampliação do entendimento de desenvolvimento. São eles: a 

publicação, pelo Banco Mundial, da convenção Comprehensive Development Framework 

(CDF) e a adesão do Banco Mundial aos Objetivos do Milênio (RITTICH, 2006, p.204). Ambos 

ocorreram em 1999 e fazem parte do que se denomina a reforma desenvolvimentista de segunda 

geração (RITTICH, 2006, p.204). 

No ano seguinte, o Comitê de Desenvolvimento (Development Committee), um comitê 

conjunto das mesas diretoras do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional dedicado 

à Transferência de Recursos Reais para Países em Desenvolvimento, publicou um comunicado 

que estabelecia critérios para a definição de BPG prioritários. Tomando por base esse 

comunicado, o Banco Mundial estabelece os cinco critérios seguintes para definir sua atuação 

relativamente à agenda de BPG (World Bank, 2007, p.i) (tradução livre): 
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- Deveria emergir um consenso na comunidade internacional de que é necessário 

que haja ação global; a atuação do Banco deveria se dar quando houvesse um 

consenso amplo na comunidade internacional, e não apenas grupos restritos.  

É um critério relativo à legitimidade da atuação do Banco Mundial, que deveria apoiar-se em 

consenso, consoante com o que adverte Nico Krisch (2014).  

- Deveria haver uma lacuna institucional que o Banco pudesse preencher a fim 

de incentivar a ação global; o envolvimento do Banco Mundial é seletivo e deve 

levar em consideração a capacidade e o mandato institucional de seus parceiros, 

e de outros atores relevantes. 

Nesse critério, o relatório expressa uma preocupação com respeito à colaboração do Banco 

Mundial com os demais atores internacionais. O papel do Banco anuncia-se como quase 

subsidiário ao de outros atores mais bem capacitados para agirem na provisão de BPG. Para o/a 

leitor/a atento/a permanece a curiosidade de saber se essa precaução é real e o Banco, de fato, 

cede à atuação de outros atores ou se é meramente formal e, na prática, o Banco incorreria em 

ações que se sobrepõem ao mandato de outros atores internacionais. 

- O Banco deveria possuir os recursos e a capacidade requeridos para que sua 

ação seja efetiva; o Banco deveria comprometer aportes financeiros em apoio a 

grandes ações coletivas de escala global somente naquelas áreas em que ele [o 

Banco] possuir uma clara estratégia para alcançar os resultados pretendidos. 

Esse critério reflete o princípio da segurança e diligência pelo qual o Banco deve agir. 

Diferentemente da Força Tarefa Internacional, que era um grupo de trabalho, ou da OCDE, que 

é uma organização dedicada ao fomento da cooperação, o Banco Mundial é uma instituição 

financeira, com todas as prerrogativas jurídicas e as características de arquitetura e cultura 

institucional que isso implica. 

- O engajamento do Banco deveria ser condizente com seu mandato e suas 

qualidades relativas; esse ponto deve considerar que o êxito dos Objetivos do 

Milênio, no longo prazo, pode ser afetado pela provisão de certos BPG, e vice-

versa. 

Esse critério associa explicitamente a Agenda de BPG à Agenda de Desenvolvimento da ONU 

e sublinha a importância de que as ações do Banco resultem em contribuições mensuráveis, a 

partir de objetivos de desenvolvimento. 
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- A ação global empreendida pelo Banco deveria apoiar ou catalisar outros 

recursos; o envolvimento do Banco Mundial deve contribuir para a construção 

de relações colaborativas em escala nacional, regional e global. 

Esse quinto critério pode ser interpretado como uma brecha para se admitir certas ações 

coletivas promovidas pelo Banco como provisão de bens públicos regionais25.   

Esses cinco critérios servem para orientar a atuação do Banco na promoção de BPG, a 

fim de que ele lance mão de seu instrumental técnico em pesquisa, advocacy global, análises 

nacionais, assistência técnica, operações de empréstimo, parcerias globais, fundos de garantia 

e mecanismos financeiros inovadores. E, que assim faça, em cumprimento ao seu mandato 

institucional que o texto define como: prestar assistência aos países na busca por 

desenvolvimento sustentável e redução da pobreza mundial (World Bank, 2007, p.i) (tradução 

livre). 

  Por entender que o papel de liderar a provisão de BPG recai àquelas entidades que são 

responsáveis por produzir os BPG, o Banco Mundial se coloca na posição de complementar as 

ações desses protagonistas em quatro áreas de atuação que considera relevantes: o trabalho com 

os países de maneira a relacionar preocupações globais com políticas públicas e programas de 

desenvolvimento nacionais; a aplicação de sua experiência para o estabelecimento de parcerias 

e implementação de mecanismos financeiros; a provisão de advocacy construtivo mediante 

análises objetivas de problemas globais e, finalmente, o fornecimento de conhecimento sobre 

questões econômicas e sociais (World Bank, 2007, p.ii). Tais critérios e instrumentos são postos 

a serviço do já mencionado mandato institucional do Banco, na missão específica de contribuir 

para o que o relatório chama de Agenda de Bens Públicos Globais em cinco temáticas 

destacadas como prioritárias. 

As cinco temáticas que o Banco Mundial considera prioritárias para a provisão de bens 

públicos globais são as mesmas fixadas pela Força Tarefa e pelo relatório da OCDE, com 

apenas uma inversão relativamente ao primeiro item, que é o BPG Saúde nos dois outros dois 

relatórios, porém figura em segunda posição na análise do Banco.  A preservação do Meio 

Ambiente é o que o Banco Mundial considera o mais urgente dos BPG, um objetivo que o texto 

descreve como: "The biggest challenge on the global public goods agenda [is climate change]" 

(World Bank, 2007, p.ii). Para contribuir no avanço desse BPG, o relatório prevê que o Banco 

                                                             
25 De fato, os bens públicos regionais estão incluídos na pauta do Banco Mundial, visto que os parágrafos 74 e 75 
do Relatório dedicam-se especificamente a esse assunto. (World Bank, 2007, p. 25). 
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proveja análises e consultas técnicas sobre alternativas para reduzir a emissão dos gases de 

efeito estufa. O Banco deve, também, trabalhar pela expansão do mercado de carbono. O 

relatório argumenta que o banco possui expertise e influência para enviar um sinal positivo ao 

mercado e assim alavancar o mercado de carbono e avançar as negociações climáticas em geral 

(World Bank, 2007, p.iii). Para o Banco Mundial, a contenção da degradação do clima está 

diretamente ligada à redução da pobreza no mundo, pois os países de baixa renda são mais 

vulneráveis às consequências das mudanças climáticas. 

Em matéria de saúde global e, mais especificamente, da contenção de doenças 

transmissíveis, o relatório determina que o Banco Mundial proveja assistência para saúde 

humana e animal focalizada em cada país. O texto também faz referência à experiência do 

Banco no estabelecimento de parcerias público-privadas para combater doenças específicas 

como a AIDS/HIV, por exemplo. E indica como o Banco reorientou sua estratégia para investir 

no fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde, com ênfase no investimento para a 

prevenção de doenças. Contudo, adverte o relatório, essa priorização em investimentos de 

prevenção não pode provocar o desvio de recursos que são essenciais aos frágeis sistemas de 

saúde dos países de baixa renda. 

A terceira temática considerada prioritária para a Agenda de BPG é descrita como a 

Arquitetura Financeira Internacional. O relatório inicia esse ponto com um elogio à atuação do 

Banco Mundial e do FMI na implementação e supervisão dos standards e boas práticas 

financeiras. De acordo com o relatório, o papel específico do Banco Mundial na provisão desse 

bem público global consiste em fornecer consultoria e orientação técnica aos países, a fim de 

promover sistemas financeiros mais resilientes e mercados financeiros mais abrangentes. Para 

tanto, o relatório recomenda que Banco mantenha uma relação próxima aos órgãos que 

estabelecem os standards financeiros de maneira a assegurar que as perspectivas dos países em 

desenvolvimento sejam levadas em consideração (World Bank, 2007, p.iv).  

A quarta temática diz respeito ao fortalecimento do sistema de comércio internacional. 

O relatório inaugura esse item com a seguinte afirmação: "An open, transparent, and rules-

based multilateral trading system is a global public good, and the Doha Round of trade 

negotiations remains the best prospect of achieving this goal (World Bank, 2007, p.iv)". Essa 

afirmação aponta para três aspectos da perspectiva institucional do Banco Mundial sobre a 

noção de BPG. Primeiramente, pode-se mencionar a compreensão de que um regime é uma 

forma de bem público global. Esse entendimento remonta ao institucionalismo econômico 
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(KINDLEBERGER, 1986) e ecoa com as colocações de vários autores adeptos da abordagem 

político-econômica da teoria de BPG (KAUL, GRÜNBERG, STERN, 1999; GABAS, 

HUGON, 2001; BIELAWSKI, 2003). O segundo aspecto consiste no reconhecimento, 

implícito, de que iniciativas de cooperação multilateral, tais como a Rodada de Doha, são 

mecanismos de promoção de BPG.  

Esse aspecto é interessante, pois parece, em certa medida, contradizer outra colocação 

(feita no mesmo relatório) sobre a responsabilidade primária das organizações internacionais 

na provisão de BPG. Naquele ponto, o relatório argumenta que organizações internacionais 

detém conhecimento técnico e experiência, o que favorece sua atuação como protagonistas na 

produção de BPG (World Bank, 2007, p.ii). A título de exemplo, o texto cita a OMS por 

entender que ela deveria liderar a produção do BPG saúde. Todavia, essa aparente contradição 

logo se dissipa quando se considera as diferenças nas tecnologias de produção a serem 

empregadas para os BPG Saúde, proteção do Meio Ambiente, Fortalecimento do sistema de 

comércio internacional, etc. (DULBECCO, LAPORTE, 2005, p. 430). Conforme explicado no 

primeiro capítulo, cada BPG requer uma tecnologia de produção e um arranjo de governança 

específicos. De sorte que os atores mais indicados para protagonizar o processo de produção do 

BPG irão variar conforme a tecnologia e o arranjo escolhidos para o BPG em questão (KAUL 

et al., 2003).  

Uma última consideração sobre essa afirmação diz respeito à mensagem política que ela 

carrega. Ao reafirmar a importância da Rodada de Doha, o Banco Mundial exprime o valor que 

atribui às iniciativas de cooperação multilateral. Uma declaração semelhante, embora muito 

mais enfática, foi expressa pela Força Tarefa Internacional que declarou: "This Task Force 

endorses the full resumption of the Doha Round as soon as possible." (ZEDILLO, THIAM, 

2006, p. 53). De fato, a Força Tarefa foi muito além do Banco Mundial em sua apreciação da 

Rodada de Doha. Não obstante, a mensagem política transmitida é semelhante, pois é de apoio 

à iniciativa de cooperação multilateral.  

A quinta, e última, temática de BPG indicada como prioritária é a produção de 

Conhecimento. Nesse ponto, o relatório considera o Banco Mundial bastante envolvido na 

produção e disseminação de conhecimento por ele realizar pesquisas e operações técnicas. 

Além de produzir estudos e análises sobre os países com os quais colabora, o Banco Mundial 

instala Think Tanks em inúmeros países em desenvolvimento, o que contribui de maneira 

significativa para a disseminação de conhecimento nessas localidades (World Bank, 2007, p.v). 
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De acordo com o relatório, tais iniciativas são adequadas e necessitam apenas ser expandidas e 

continuamente melhoradas para que se mantenham eficazes. 

Após apresentar as cinco temáticas de BPG prioritários o relatório passa a estabelecer 

as diretrizes que hão de determinar a atuação do Banco Mundial na promoção de BPG. O texto 

organiza-se em três partes: A. Rationale for Collective Action on GPG, B. Criteria for 

engagement with GPG, C. Modalities for Bank engagement with GPG.  

Na primeira parte, relativa à justificativa para a ação coletiva que promova BPG, o texto 

traz uma afirmação reveladora acerca da perspectiva institucional que o Banco Mundial tem 

dos bens públicos globais: "Actions to supply GPGs are no longer separable from the choices 

being made on development paths and on prospects for poverty reduction." (World Bank, 2007, 

p.2). Se as ações relativas à provisão de BPG tornaram-se inseparáveis (ou indissociáveis) das 

escolhas sobre os caminhos de desenvolvimento e as abordagens a serem tomadas para a 

redução da pobreza, então pode-se inferir ao menos três elementos da perspectiva do Banco 

Mundial. Primeiramente, infere-se que o Banco associa BPG e desenvolvimento, o que o alinha 

à abordagem político-econômica da teoria de BPG. Não apenas isso, mas o texto ainda 

acrescenta a redução à pobreza. Esta associação, muito menos recorrente que o binômio "BPG 

– desenvolvimento", emana do próprio mandato institucional do Banco ("to assist countries in 

achieving sustainable development and poverty reduction" World Bank, 2007, p.i) e indica o 

tipo de desenvolvimento que o Banco avança26.  

Por fim, infere-se que, como as ações de provisão de BPG "[...] are no longer seperable", 

esta indissociabilidade não seria uma característica inata, mas o resultado de uma constatação 

ou de uma construção recente. A redação do texto deixa implícito que, em algum momento no 

passado, foi possível pensar em ações coletivas para a consecução de BPG que não estivessem 

diretamente associadas aos rumos do desenvolvimento e ao objetivo da redução da pobreza. 

Contudo, este já não seria o caso em 2007, quando o relatório do Banco Mundial foi publicado. 

Algo teria mudado e pode-se supor que a causa desta mudança, que o texto omite, seja o que 

Rittich (2006) denomina a Reforma de Segunda Geração (Second Generation Reform), que 

                                                             
26 Conforme indica Kerry RITTICH (2006, p. 204), o desenvolvimento pregado pelo Banco Mundial é social e 
holístico em sua abordagem: " The CDF represents a holistic framework that, according to the Bank, is now 
widely accepted as the basis for both generating development policy and achieving sustainable development.2 
The principles and norms it articulates inform the Poverty Reduction Strategy Papers that now ground the 
formulation of development policy for specific States3 aswell as a wide range of other development initiatives 
and activities". 
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incorporou aspectos sociais ao entendimento de matriz originalmente neoliberal de 

desenvolvimento. 

Na segunda parte do relatório, dedicada aos cinco critérios (anteriormente apresentados) 

que orientam a atuação do Banco Mundial, vale ressaltar um elemento de nuance trazido pelo 

texto. O fato de o Banco Mundial reconhecer as cinco temáticas prioritárias para o avanço da 

Agenda de BPG não significa que ele deva envolver-se igualmente em todas as cinco temáticas. 

O relatório afirma que: " the Bank has been, and this paper proposes that it should stay involved 

in all five priorities, though with varying degrees of intensity and varying modalities of 

engagement." (World Bank, 2007, p.4).  

A terceira parte do relatório descreve as quatro modalidades de atuação do Banco 

Mundial previamente citadas, quais sejam: (i) o trabalho com os países de maneira a relacionar 

preocupações globais com políticas públicas e programas de desenvolvimento nacionais; (ii) a 

aplicação de sua experiência para o estabelecimento de parcerias e implementação de 

mecanismos financeiros; (iii) a provisão de advocacy construtivo mediante análises objetivas 

de problemas globais e (iv) o fornecimento de conhecimento sobre questões econômicas e 

sociais. Uma observação relevante, nesse ponto, diz respeito à atuação dos atores estatais na 

escala global. Consoante com Eriksen e Sending (2013), que qualificam a atuação dos atores 

estatais de "particularistic" na escala global, em oposição à noção tradicional de que os estados 

sempre agiriam no interesse "público", o Relatório pondera que:  

[...] factoring global and regional environmental concerns into 
national development strategies remains a challenge. Often global 
priorities do not match national priorities, and attempts to bridge that 
gap from the outside can meet considerable resistance. (World Bank, 
2007, p.7) (grifo no texto original).  

Quando o relatório "Global Public Goods: a framework for the role of the World Bank" 

foi publicado, em 2007, o Banco Mundial já possuía uma posição sólida sobre sua atuação na 

promoção do desenvolvimento. Foi essa clareza que lhe permitiu traçar tais diretrizes 

relativamente a seu papel na promoção de bens públicos globais. Portanto, é possível tecer uma 

diferença do relatório do Banco Mundial em relação aos relatórios da Força Tarefa 

Internacional e da OCDE. Na qualidade de um grupo de trabalho formado com o propósito 

específico de estudar os bens públicos globais, a Força Tarefa Internacional produziu um 

relatório com recomendações destinadas aos atores internacionais em geral. O relatório da 

OCDE, por sua vez, consiste em um estudo que visa orientar os decisores internacionais 
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mediante o fornecimento de informações (que pretendem ser) imparciais e confiáveis. Já o 

relatório do Banco Mundial apresenta um framework, um enquadramento institucional formado 

por um conjunto de diretrizes relativas a como o Banco Mundial deve se portar diante da 

Agenda dos bens públicos globais. 

Ao longo da análise desse Relatório, foi possível traçar algumas constatações 

relativamente à perspectiva institucional do Banco Mundial acerca dos BPG e do próprio Banco 

enquanto ator global. No que concerne à perspectiva sobre BPG oferecida pelo Banco Mundial, 

verificou-se que o Banco se alinha à abordagem político-econômica da teoria de BPG e à 

corrente desenvolvimentista. Apesar de não fazer referência às publicações do PNUD, o 

Relatório adota uma noção de BPG condizente com aquela expressada pelos autores integrantes 

da corrente desenvolvimentista. Isso se depreende, primeiramente, do fato de que o Banco 

Mundial se define como uma instituição de desenvolvimento27. Ademais, o Relatório demonstra 

que o Banco entende os bens públicos globais enquanto objetivos de desenvolvimento, e não 

meras respostas a demandas do mercado, como o fazem os adeptos à corrente economicista. 

Não apenas isso, o Relatório ainda menciona repetidas vezes sua afinidade com a Força Tarefa 

Internacional sobre BPG, cujo trabalho está fortemente associado à corrente 

desenvolvimentista. 

Em relação à atuação do Banco Mundial enquanto ator global, o Relatório analisado não 

pode fornecer senão indícios do papel que o Banco desempenha. Para apreciar a atuação do 

Banco Mundial em profundidade seria necessário realizar um estudo de caso especificamente 

sobre o Banco. Contudo, dentre os indícios perceptíveis no relatório estudado, pode-se 

mencionar o estilo conciso e objetivo da redação do Relatório; o fato de o Relatório fazer 

referência a documentos anteriores, que fundamentam o atual posicionamento da instituição; e 

o próprio objetivo do Relatório, que define diretrizes para orientarem as ações do Banco. Esses 

indícios apontam para uma conduta prudente e diligente da parte do Banco. São características 

condizentes com uma instituição que possui reputação e credibilidade pelas quais deve zelar. 

Diferentemente, o relatório da Força Tarefa se permite ser mais enfático na expressão de certas 

opiniões, como no caso do comentário acerca da Rodada de Doha, por exemplo. Quanto ao 

relatório da OCDE, este é claramente técnico e suscinto, pois responde a duas indagações 

pontuais.  

                                                             
27 Disponível em: https://www.worldbank.org/en/about/history Acesso em julho 2022. 
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Conforme se buscou demonstrar ao longo deste capítulo, a análise de relatórios 

institucionais revela como as instituições em questão compreendem a noção de Bem Público 

Global. No presente caso, a escolha das três instituições selecionadas se justifica pela relevância 

que elas possuem na literatura revisada. A Força Tarefa Internacional, enquanto um grupo de 

trabalho criado especificamente para estudar o conceito de BPG, é uma instituição 

incontornável quando se trata dos BPG. A OCDE é uma importante instituição internacional 

cuja atuação na produção de pesquisas e dados de referência é frequentemente citada na 

literatura de BPG, especialmente entre os atores ligados à corrente desenvolvimentista 

(SAGASTI, BEZANSON, 2001; DULBECCO, LAPORTE, 2005; PETERSMANN, 2012; 

KAUL, 2013). O recorte temporal em que os três relatórios se inserem, que corresponde à 

década de 2000, é um período de considerável produção sobre o tema de BPG28. Outro aspecto 

que justifica a escolha desses três relatórios em particular, é seu caráter generalista. Outros 

documentos produzidos por instituições internacionais igualmente relevantes, como a OMS29 

ou a OMC, por exemplo, poderiam oferecer perspectivas interessantes sobre sua compreensão 

de BPG, porém estariam adstritas a suas áreas temáticas.  

No capítulo seguinte, passa-se à consideração de algumas concepções do caráter 

"público" dos bens públicos globais, conforme identificadas na literatura revisada.  

 

  

                                                             
28 Usando-se a bibliografia revisada como amostra da produção sobre BPG, pode-se estimar que as 
publicações feitas na primeira década de 2000 equivalem a aproximadamente 36% do total de publicações 
pertinentes.  
29 Por exemplo, a 73ª Assembleia Geral da OMS faz referência aos BPG. WHO. Seventy - Third World 
Health Assembly, Agenda Item 3: Covid 19 Response. World Health Organization, vol. 270, no. May, p. 
1–7, 2020. 
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3. As concepções de "público" na teoria de Bens Públicos Globais 

A discussão em torno do caráter "público" dos bens públicos é, de certo modo, o cerne 

de toda a teoria de Bens Públicos. Em um primeiro momento, quando da publicação da Teoria 

Pura sobre os Gastos Públicos de Paul Samuelson (1954), considerado o marco inicial da teoria 

de Bens Públicos, o caráter público desses bens foi o aspecto inovador que conferiu (ao menos, 

boa medida) do sucesso atribuído à teoria. Em um segundo momento, durante o período de 

desenvolvimento da teoria de Bens Públicos, em uma concepção ainda estritamente econômica, 

a compreensão restrita do caráter público enquanto sinônimo de bem "provido pelo Estado" 

passa a embasar toda uma doutrina sobre Escolhas Públicas (Public Choices). Quando desponta 

a ideia de se produzir bens públicos internacionais, é novamente o caráter público que suscita a 

questão sobre "como produzir bens públicos internacionais diante da ausência de um governo 

internacional".30   

Na etapa subsequente, às vésperas do início do novo milênio, diante da janela de 

oportunidade política recém-aberta pela publicação dos Objetivos do Milênio, é proposto um 

novo paradigma para a teoria de Bens Públicos. Em lugar do olhar financista da abordagem 

vigente até então, a promoção de desenvolvimento se tornaria a ordem do dia. Fórmulas e 

métodos econométricos para se mensurar as preferências dos consumidores de bens públicos 

passariam a ser insuficientes (e logo, obsoletos) diante da concepção de que promover 

desenvolvimento implica em crescimento econômico somado à promoção do bem-estar 

humano (RITTICH, 2006).   

Sobre o fundamento desse novo paradigma consolida-se uma abordagem político-

econômica da teoria de Bens Públicos. Cientistas políticos, internacionalistas e juristas 

adentram o debate buscando tornar o conceito de bem público mais relevante. As perspectivas 

teóricas/epistêmicas e práticas se multiplicam. A discussão sobre bens públicos (em todas as 

escalas espaciais) e seu caráter público sai dos círculos acadêmicos e ganha a atenção de 

burocratas internacionais (STONE, LADI, 2015). Experts de todo tipo e "profissionais em 

políticas transnacionais" (transnational policy professionals) oriundos de agências estatais, 

think-thanks e organizações internacionais, debruçam-se sobre a temática e a perscrutam sob 

todos os ângulos.  Todos os aspectos do conceito de BPG, o "bem", o "público" e o "global" 

                                                             
30 Esse é o título do pronunciamento de Charles Kindleberger na Associação Americana de Economia, 
publicado sob a forma de artigo em 1986. Ver: KINDLEBERGER, Charles. International Public 
Goods without International Government. American Economic Review, vol. 76, no. 1, p. 1–13, 1986. 
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são revistos e redefinidos (MORRISEY, VELDE, HEWITT, 2002; BODANSKY, 2012). 

Nenhum escapa ao ímpeto reformador da abordagem político-normativa, mas o qualificativo 

"público" permanece o aspecto crucial. Os "bens" podem ser "maus" e menos "globais" que se 

gostaria, mas se o caráter "público" não puder ser justificado, todo o conceito desmorona.  

Uma profusão de artigos, livros e relatórios passa a compor uma "teoria de bens públicos 

globais" bastante plural, mas pouco coesa (CARBONE, 2007). Se na abordagem inicial, 

econômica, o caráter público se justificava pelo fato desses bens, que eram objetivamente 

produtos ou serviços, serem providos pelo Estado e custeados pelos cofres públicos, na 

abordagem político-econômica há todo um leque de justificativas. Pois, em matéria de bens 

públicos "nada pode ser definido aprioristicamente" (GABAS, HUGON, 2001) (tradução livre). 

Seu caráter público pode se fundar no bem comum, o chamado "patrimônio comum da 

Humanidade" que nortearia as escolhas sobre os bens globais a serem providos (BOIDIN, 

HIEZ, ROUSSEAU, 2008; FREUD, 2010); ou o bem pode ser considerado público por 

destinar-se ao público, enquanto um coletivo de pessoas, a saber, a humanidade inteira, no caso 

dos BPG.  

Por outro lado, se admitido um conjunto de princípios e valores de ordem pública, 

equivalente ao que existe na esfera doméstica, no âmbito da Administração pública estatal, 

então se dirá do bem que ele é público, pois emana de uma Autoridade Pública (nacional ou, 

para os BPG, internacional). Finalmente, é possível que o caráter público de certo bem se 

explique pelo fato dele se encontrar no "Domínio Público" (KAUL et al., 2003). Essa 

justificativa é talvez a menos compreensível de todas, uma vez que ela não define claramente o 

que seja o domínio público. Ela afirma que todo bem que se encontra no domínio público é um 

bem público, porém ressalva que o domínio público é maior que a soma de todos os bens 

públicos. 

Portanto, a tentativa de se realizar uma análise do caráter público dos bens públicos 

globais é, de certa forma, um convite para se rever toda a história do desenvolvimento do 

conceito de BPG. Uma vez que se apresentou a origem e as principais características do 

conceito no capítulo 1, e como ele foi aplicado por três instituições internacionais, no capítulo 

2, importa, no capítulo 3, contextualizar essas concepções numa narrativa maior, a da evolução 

histórica do conceito de BPG. 

A teoria dos Bens Públicos Globais (BPG) articula essencialmente duas noções de 

"público" com alguns desdobramentos. A primeira, é expressa na abordagem econômica da 
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teoria de BPG, enquanto a segunda se verifica na abordagem político-econômica. Conforme 

anteriormente explicado, a primeira abordagem enfoca sua análise nas falhas de mercado, por 

entender que o mercado é capaz de apontar tanto as preferências dos consumidores como o 

valor dos bens públicos. A segunda abordagem, por sua vez, parte do paradigma do 

desenvolvimento e concebe um entendimento mais abrangente do que torna um bem "público". 

   A noção de "público" adotada pela abordagem econômica remonta à Teoria Pura dos 

Gastos Públicos (SAMUELSON, 1954) e seus desdobramentos ("The Logic of Collective 

Action", OLSON, 1965; "The Tragedy of the Commons", HARDIN, 1968; "Efficiency in the 

optimum supply of public goods", LAU, SHESHINSKI, STIGLITZ, 1978; "International 

Public Goods without International Governament", KINDLEGERGER, 1986). Nessa linha, o 

caráter "público" de um bem público opõe-se ao caráter "particular" dos bens privados. É o caso 

das sinalizações de trânsito, que são descritas como: "commodities for which the cost of 

extending the service to an additional person is zero and for which it is impossible or expensive 

to exclude individuals from enjoying" (NORDHAUS, 2006).  

No entendimento de Paul Samuelson, não haveria nenhuma mente coletiva 

misticamente capaz de fruir de bens públicos31. A preocupação do economista consiste, então, 

em encontrar formas (ou fórmulas) para se calcular o nível ótimo de produção de bens e serviços 

a serem custeados pelos cofres públicos (KAUL et al., 2003; NORDAUS, 2006). Curioso notar, 

inclusive, que Samuelson reserva o adjetivo "público" para designar sua Teoria Pura de Gastos 

Públicos, e se refere aos bens e serviços nela conceituados como "bens de consumo privado" 

("private consumption goods") e "bens de consumo coletivo" ("public consumption goods") 

colocando, assim, a ênfase sobre a forma de consumo de cada categoria de bem, se privada ou 

coletiva.   

Nesse primeiro momento, as noções de “público” e “coletivo” parecem muito próximas, 

pois ambas remetem à ideia de que o Estado custeia, por meio de dinheiro público, bens (e 

serviços) a serem consumidos de maneira coletiva, com a peculiaridade de que "each 

individual's consumption of such a good leads to no subtraction from any other individual 's 

consumption of that good". Os subsequentes trabalhos de economia chamam a esta 

particularidade dos bens públicos de "não rivalidade" ("non-rivalry"). Acrescenta-se a esses 

bens a já mencionada característica da "não exclusividade" no consumo ("non-exclusiveness"), 

                                                             
31 "I assume no mystical collective mind that enjoys collective consumption good;" SAMUELSON, 
1954, p. 387. 
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pela qual entende-se que o consumo de tal bem ou de seus benefícios não pode ser exclusivo a 

nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos.  

Como a preocupação de Paul Samuelson (e dos demais autores da corrente econômica) 

consistia em encontrar um meio de se balancear os gastos públicos (custeados pelos cofres 

públicos) em bens e serviços públicos (consumidos pela coletividade), a solução por ele 

proposta resolve apenas a equação de finanças públicas (KAUL et al., 2003; NORDAUS, 

2006). Apesar de sua teoria suscitar a relevante questão das preferências dos consumidores de 

bens públicos e fornecer fundamentos sobre os quais foram, mais tarde, elaborados mecanismos 

para se mensurar tais preferências, ela é pouco útil para se estimar o valor não apenas 

econômico, mas também social, dos bens públicos (KAUL et al., 2003, P. 94).  

A concepção inicialmente nacional de bem público foi ampliada em face da percepção 

de que haveria interesses comuns ou compartilhados para além das unidades territoriais 

nacionais. As noções de economia política decorrentes da teoria econômica de escolha pública 

(Public Choice Theory) sugerem que "nations are groups of people with common tastes in 

public goods". (KINDLEBERGER, 1986, p.2) De maneira que, à medida que o mundo se 

apequena sob a espessa malha de interações sociais resultantes da globalização, as preferências 

em matéria de bens públicos também passam a propagar-se. Essa propagação é o que explica 

uma mesma preferência pelo bem público "acesso universal à internet" em países tão diversos 

como Coreia, Angola, Estados Unidos da América e Cuba. De fato, o acesso universal à internet 

é um exemplo de um bem público provido nacionalmente (ainda que mediado por mecanismos 

externos de financiamento, fomento e acesso à tecnologia), mas que denota um interesse 

público global.  

A transposição do conceito de bem público nacional a bem público internacional, que a 

doutrina atribui ao economista Charles Kindleberger (1986) (KAUL, GRÜNBERG, STERN, 

1999; GABAS, HUGON, 2002), explica que o alargamento das unidades geopolíticas de 

produção de bens públicos ocorre desde que a economia se industrializou, e vem progredindo 

em ritmo acelerado à medida que os avanços tecnológicos em matéria de transporte e 

comunicação também se aceleram. De sorte que a produção de bens públicos internacionais 

seria uma consequência natural da intensificação das relações de trocas ou intercâmbios 

facilitados pelas inovações tecnológicas. No entanto, o problema da provisão deficitária 

(undersupply), que é um traço característico dos bens públicos nacionais, seria agravado no 

caso dos bens públicos internacionais. Isso, pois além dos problemas de ação coletiva, como o 
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incentivo à atitude de carona (free ride), em que potenciais provedores de bens públicos 

preferem "pegar carona" a produzir seus próprios bens, no plano internacional haveria um 

problema básico de escolha pública, a saber: quem produziria tais bens na ausência de um 

governo internacional?  

Para Kindleberger (1986), a resposta está na implementação de mecanismos de 

cooperação internacional pelos quais os atores internacionais (principalmente os Estados, e 

eventualmente as Organizações Internacionais) deveriam obrigar-se a produzir bens públicos 

no interesse de todos. Naturalmente, essa cooperação iria requerer um árduo trabalho de 

convencimento político em face dos numerosos obstáculos e desincentivos existentes. O autor 

disserta sobre as diferentes atitudes que os Estados nacionais poderiam vir a ter, e adota uma 

abordagem mista, com conceitos da teoria de Escolha Pública (Public Choice Theory), e 

também de ciência política, vislumbrando os Estados como os protagonistas dessa cooperação 

internacional.  

Enquanto nas escolas de Economia despontava algum incentivo a análises 

multidisciplinares que buscassem melhor compreender e implementar mecanismos de 

cooperação internacional, no campo do Direito Internacional a ideia dos "interesses 

compartilhados" também ganhava corpo. Nesse tempo, firma-se a percepção de que o mundo 

havia ganhado contornos de uma "comunidade internacional".  A concepção do juiz Bruno 

Simma, apresentada em Haia, em 1994, obteve destaque por carregar um senso normativo 

acerca do papel do Direito Internacional em um mundo globalizado. Em sua visão, o antigo 

sistema fundado por Estados soberanos que se obrigam mutuamente estaria pouco a pouco se 

adequando a uma percepção de obrigações devidas, não mais a apenas um ou alguns Estados, 

mas a uma Comunidade Internacional.   

Muito além de uma alteração formal que afetaria os tipos de instrumentos jurídicos a 

serem empregados, Simma (1998) defendia que essa mudança de paradigma transformaria o 

fundamento moral do Direito Internacional. Este, passaria de um ordenamento permissivo ou 

tolerante em relação a Estados que promovessem sofrimento humano, para uma ordem centrada 

no bem-estar humano. Contudo, permanecia, para Simma (1998), a questão de como se alinhar 

a ideia de uma ordem fundada em interesses compartilhados por todos os seres humanos com 

um Direito Internacional estruturado em torno dos interesses de Estados Soberanos; e como 

alocar interesses que transcendem aos Estados em um sistema feito por e para Estados. Alguns 

internacionalistas desenvolveram propostas parecidas, como a ideia de uma "sociedade 
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internacional" calcada em um rol definido (e, portanto, menos ambicioso) de interesses comuns, 

e foram semelhantemente criticados.  

Talvez a primeira dificuldade que a admissão de uma tal mudança de paradigma gera 

seja a de saber como situar o Direito Internacional em relação ao senso comunitário. Em outras 

palavras, se a existência de "interesses comuns" for reconhecida como uma realidade 

transcendente e anterior à concepção de uma ordem jurídica internacional, então o Direito 

Internacional passa a ocupar uma posição de fragilidade, por ao menos três motivos. 

Primeiramente, se o fundamento do Direito Internacional repousar sobre a noção de uma 

comunidade internacional amparada no reconhecimento de interesses comuns, então a negação 

ou questionamento desses interesses comuns em alguma instância de relevância pública poderia 

abalar o fundamento e a legitimidade desse Direito como um todo. Em segundo lugar, esse 

Direito Internacional (baseado nos interesses comuns) passaria a ter toda a sua sistemática 

apoiada e analisada a partir desses mesmos interesses, o que deixaria de fora outros aspectos do 

Direito e da Lei, que também são importantes. Além disso, os críticos apontam para o fato de 

que sistemáticas pensadas a partir de postulados de interesses compartilhados costumam ser 

imprecisas em termos de modelo de ação e de estrutura normativa. 

Antes de apresentar a noção de "público" trabalhada pelos autores alinhados à 

abordagem político-econômica, vale lembrar que o conjunto de proposições teóricas aqui 

referidas enquanto "abordagem político-econômica" é fruto das diversas incursões disciplinares 

que o conceito de BPG vem sofrendo desde a década de 1990. Conforme exposto no primeiro 

capítulo, as análises provenientes dos campos da Economia política e das Relações 

Internacionais, das Ciência Política e do Direito são diversas e tratam, de maneira expressa ou 

implícita, a "publicidade" dos bens públicos globais, sua natureza, suas premissas teóricas e 

seus efeitos. Daí a variedade e heterogeneidade de suas proposições. 

Também importa ressaltar que os autores da dita abordagem são, em sua maioria, 

pesquisadores engajados com o avanço da agenda de desenvolvimento. Seus escritos são 

marcados por uma preocupação em fornecer instrumentos teóricos aos decisores públicos (os 

"policy-makers"). Os possíveis motivos e consequências dessa abordagem ideologicamente 

engajada serão objeto de outra seção deste trabalho. Por ora, basta indicar que suas doutrinas 

se propõem a preencher a lacuna que existiria entre a teoria e a prática da provisão de BPG e 

assim tornar a teoria de bens públicos mais "policy-relevant" (PETERSMANN, 2012, p. 711). 

Dentre os diversos desdobramentos da noção de "caráter público" que apresentam, seis 
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merecem destaque: a concepção do caráter público enquanto concstrução social; a doutrina do 

Triplo Hiato (Triple Gap); do Triângulo da Publicidade (Triangle of Publicness); do Motivo 

Público (Public Reason); do Domínio Público; e o aspecto público no Direito Internacional. 

 

3.1 O Caráter Público Enquanto Construção Social 

Os autores adeptos da abordagem político-econômica afirmam que, com exceção de 

alguns bens naturalmente públicos, tudo pode ser revestido de caráter público ou privado como 

resultado de decisões de política pública (policy choices). Um exemplo disso seriam as 

determinações legais capazes de tornar uma ilha ou uma floresta pública ou privada em seu 

consumo. Essa condição de "público" ou "privado", argumentam, pode variar ao longo do 

tempo (e do espaço) conforme os valores e interesses caros às sociedades de cada época e lugar 

(PETERSMANN, 2012). De maneira que, a mesma porção de terra pode passar de "pública" a 

"privada", e tornada "pública" outra vez. Evidentemente, essa determinação acerca do "público" 

e do "privado" não pode ser feita por qualquer pessoa. E embora não adentrem em detalhes, 

percebe-se que os autores fazem alusão a meios e formas jurídicas de se determinar a natureza 

das coisas quando empregam as expressões "social construct" e "policy choices" (KAUL et al., 

2003, p.89-91). 

Frequentemente, porém, nota-se uma falta de rigor na descrição do caráter público dos 

BPG. Em certos textos, o caráter público dos bens públicos é definido enquanto produto de uma 

construção social ("social construct"). Em outros casos, a noção de bem público apresentada 

evoca a concepção predominantemente econômica de um bem (de consumo ou de serviço), que 

é público por ter sido provido (custeado ou fornecido) pelo Estado. Em outras ocasiões, um 

bem é descrito como "público" porque "policy makers" simplesmente determinaram que assim 

fosse. 

Em uma tentativa de esclarecer a polissemia em torno do adjetivo "público" Kaul e seus 

coautores anunciam em um quadro as noções de "público", "global" e "bem" que eles utilizam 

na obra Providing Global Public Goods: managing Globalization (2003, p. 14). Nesse quadro, 

o termo "public" é definido como:  

Refers to the public (general population, civil society organizations, corporate 

citizens), with the global public also including states. Accordingly, public 

goods are seen as the public's goods—goods that are in the public domain and 
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may concern all people. What is made public—and what private—is often a 

matter of choice; the character of a good can change over time. Public goods 

can be but need not be produced by the state. 

Embora louvável, a iniciativa de resumir todas as noções de "público" em cinco linhas 

não põe fim à multiplicidade de sentidos que o termo possui. Na primeira linha dessa definição, 

os autores adotam o substantivo "o público" para designar qualquer coletividade consumidora 

de bens públicos. Na segunda linha, a ênfase recai sobre os bens enquanto "bens do público". 

A relação entre o público (enquanto coletividade) e os bens que ele consome denota um senso 

de pertencimento. Bens públicos seriam bens que pertencem ao coletivo difuso, público". No 

entanto, a definição prossegue indicando que bens públicos são aqueles que estão no "Domínio 

Público". Essa terceira ideia suscita a pergunta sobre o que seria o Domínio Público e ainda 

deixa em aberto (pelo uso da expressão "may concern") a possibilidade de esses bens serem ou 

não concernentes a todas as pessoas, no sentido de lhes serem acessíveis. Portanto, a impressão 

deixada por essa definição, é de que os/as leitores do livro Providing Global Public Goods: 

managing Globalization precisariam estar preparados para enfrentar diversos sentidos de 

"público".  

No segundo capítulo desse mesmo livro Inge Kaul apresenta uma frágil distinção entre 

o bem "público em seu consumo" (publicness in consumption) e o bem "público em sua 

utilidade" (publicness in utility) (in KAUL et al., 2003, p. 91-93). O primeiro caso requer que 

os benefícios de certo bem sejam públicos em seu consumo. Posto de outra forma, 

independentemente da avaliação subjetiva que se possa fazer de certo bem, se os benefícios que 

dele advém forem públicos, no sentido de poderem ser consumidos irrestritamente (de serem 

não-exclusivos), então esse bem será considerado público em seu consumo. No entanto, o texto 

não apresenta claramente o que torna um bem "público em sua utilidade" ou como se deve 

proceder para avaliar se ele possui tal característica32. Apenas indica que deveria haver uma 

correspondência entre o quanto um bem é público em seu consumo e o quanto consumi-lo 

contribui para aquilo que os consumidores (individuais ou coletivos) podem e querem fazer 

desse bem. Nesse ponto, o texto faz referência a Amartya Sen, numa provável alusão aos 

                                                             
32 Essa súbita transição leva a questionar se haveria uma relação entre o aspecto público na utilidade e 
as duas extremidades do Triângulo da Publicidade, indicadas como "Publicness in decisionmaking" e 
"Publicness in the distribution of net benefits", já que a terceira extremidade é "Publicness in 
consumption", o aspecto público no consumo. 
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trabalhos do economista sobre desenvolvimento humano e formas de se mensurar o bem-estar 

de um grupo populacional (DESAI, 2001, p.219-220). 

Inge Kaul e seus coautores são enfáticos ao afirmarem que: "[public goods] should be 

promoted only if they enhance economic growth and people's well-being. But to know their 

value to the economy and society, they have to be assessed in a development context, not just a 

budget framework". (KAUL et al., 2003 et al., p. 94) (grifo nosso). Eles consideram a 

abordagem econômica defasada, à medida que ela insistiria em conceber os bens públicos 

dentro do enquadramento teórico da década de 1940, que atribuía todo o protagonismo da 

produção de bens públicos aos Estados nacionais (GABAS, HUGON, 2001; KAUL et al., 2003, 

p. 94). Uma espécie de miopia acometeria esses teóricos econômicas, indispostos a enxergarem 

arranjos de provisão de bens públicos para além daqueles encabeçados pelos atores estatais. 

Ernst-Ulrich Petersmann33 (2012), por sua vez, considera que tanto o caráter público 

com o caráter privado seriam atributos "fabricados", e não inerentes aos bens. Seriam 

construções sociais e jurídicas que determinariam por que bens como um sistema público de 

saúde são públicos, e o abastecimento de água é privado (ou passível de privatização) 

(PETERSMANN, 2012, P. 712). Porém, no âmbito internacional essas construções sociais e 

jurídicas seriam de difícil integração. De modo que a teoria de bens públicos careceria de uma 

abordagem mais voltada às práticas de governança e à formulação de políticas públicas. Nesse 

sentido também argumenta Pascal Lamy34, que alega existir um abismo entre a teoria e a prática 

de governança global, que estaria refletido na teoria de BPG (in PETERSMANN, 2012, 

p.713).23 

3.2 O Triplo Hiato dos BPG 

A doutrina do Triplo Hiato (Triple Gap) foi elaborada or Inge Kaul e, mais tarde, desenvolvida 

por Ernst-Ulrich Petersmann que lhe acrescentou dois itens, obtendo um total de cinco hiatos. 

Esses três (ou cinco) hiatos são apresentados como "problemas de ação coletiva" (collective 

action problem) que explicariam por que os bens públicos não são adequadamente providos. 

Assim, cada hiato busca abordar um aspecto de "ação coletiva" que precisa ser remediado e, ao 

                                                             
33 Ernst-Ulrich Petersmann é professor emérito de Direito Internacional e Europeu no European 
University Institute, em Florença.  
34 Pascal Lamy foi Diretor-Geral da OMC e integrante da Comissão europeia de Práticas Comerciais. 
Ele pretende trazer contribuições à teoria de BPG a partir de uma perspectiva prática, fruto de sua 
vivência enquanto "policy-maker" internacional.  
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assim fazer, os autores dessa doutrina estabelecem relações entre a teoria de BPG e diversas 

outras temáticas. 

O primeiro hiato descrito por Kaul (KAUL et al., 1999) é o hiato jurisdicional 

(jurisdictional gap). Ele parte da premissa que a crescente interdependência promovida pela 

globalização teria apartado os centros decisórios nacionais da realidade do mercado global. Em 

outras palavras, as formas tradicionais de regulação das interações sociais, através, 

notadamente, dos sistemas jurídicos nacionais que implementam leis e normas elaboradas por 

representantes eleitos nacionalmente, não seriam mais adequadas para regular as interações que 

ocorrem no atual mercado globalizado. Diante disso, a solução proposta por Kaul é a promoção 

de mais cooperação internacional multinível a partir da teoria de BPG. Ou seja, entre os 

tomadores de decisão no âmbito doméstico e os atores globais que operam o mercado, é preciso 

que haja cooperação através de arranjos de governança multinível criados para produzir, 

proteger e promover BPG. 

Em uma análise comparada entre a teoria de BPG e a teoria dos Bens Comuns 

(Commons) (encabeçada por Elinor Ostrom) Nicolás Brando e seus coautores reagem à 

concepção do hiato jurisdicional argumentando que: "What is striking in comparison to the 

bottom-up commons framework, is that GPGs call for closing the jurisdictional gap at the global 

level with more inter-state cooperation from the top." (BRANDO, BOONEN, COGOLATI et 

al., 2019, p. 564). Para eles, o fato de se apontar para a distância existente entre as jurisdições 

domésticas e os acontecimentos globais para então propor que ela seja preenchida com 

iniciativas "top-down" seria incoerente. 

O segundo, é o Hiato na Participação (Participation Gap) (KAUL et al., 1999). Ele 

chama a atenção para a falta de representatividade e de legitimidade das instâncias deliberativas, 

na escala global. Diferentemente do que ocorre nos estados nacionais (democráticos), onde os 

governantes eleitos têm a incumbência de representarem seus eleitores, nos espaços 

internacionais de decisão isso não ocorre. Com exceção do Parlamento Europeu, em que 705 

deputados/as europeus são eleitos por sufrágio universal pelos eleitores de cada Estado-

membro35, é extremamente difícil de se imaginar formas democráticas (e viáveis) de 

representação política supranacional. Sendo assim, Kaul propõe que se proceda a uma análise 

                                                             
35 Sobre a composição do Parlamento Europeu, ver: https://www.europarl.europa.eu/portal/fr Acesso 
em: julho 2022. 
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horizontal das oportunidades de participação que os diferentes atores (estatais e não-estatais) 

do processo de provisão de BPG possuem.  

Como essa repartição é desigual e certos atores têm mais voz que outros nas decisões 

acerca da produção, proteção e promoção dos BPG, Kaul argumenta que seria necessário 

reformar as instituições internacionais existentes sob quatro enfoques: 1) aumentar a 

representação dos países do Sul Global nas cúpulas das Organizações Internacionais; 2) ampliar 

a participação da sociedade civil, através, notadamente, de "alianças transnacionais" formadas 

por atores da sociedade civil e do setor privado; 3) a conscientização acerca da dimensão 

necessariamente intergeracional dos BPG; e 4) reforçar o caráter interdisciplinar do processo 

de provisão dos BPG (KAUL, GRÜNBERG, STERN, 1999, P.30-32). 

O terceiro hiato é chamado Hiato no Incentivo (Incentive Gap) e está diretamente 

relacionado com o problema identificado na Teoria de Bens Públicos como "problema de 

carona" (free ride). Diante da falta de incentivos para produzirem bens públicos, os atores 

internacionais tendem a "pegar carona" no esforço de terceiros e assim beneficiar de um bem 

para o qual não contribuíram.  No entanto, ao contrário do que o termo "incentivo" sugere, o 

estabelecimento de sanções também pode servir como forma de se incentivar a produção de 

BPG, e desincentivar a atitude de "carona". Várias soluções são propostas para remediar a falta 

de incentivo. Kaul e seus coautores mencionam a formação de "clubes", à imagem da OCDE 

ou da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que fornecem bens de clube aos 

seus membros, baseados num sistema de direitos e obrigações aos quais cada Estado-membro 

deve aderir (KAUL, GRÜNBERG, STERN, 1999, P.33)36. No relatório da OCDE, analisado 

no capítulo 2 deste trabalho, é proposta a ideia de um "ranking" dos países que contribuem ao 

financiamento de BPG como forma de incentivar maiores contribuições financeiras.  

Nesse ponto, Ernst-Ulrich Petersmann defende a participação cidadã através de 

mecanismos de competição de mercado impulsionados por cidadãos (ele menciona a ideia de 

citizen-driven market-competition). Em seu entendimento, cidadãos empoderados para 

exigirem a implementação e o respeito às normas de comércio e investimento internacionais 

nas instâncias judiciais nacionais estariam exercendo um incentivo em favor da provisão de 

                                                             
36 Em sentido diametralmente contrário, argumentam Hale, Held e Young: "It is no longer acceptable 
that debate and policy formation is monopolized by powerful and exclusive clubs at the global level." 
(HALE, HELD, YOUNG, 2013. p. 307).  
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bens públicos. Desse modo, haveria uma ligação entre o aumento da participação em escala 

nacional, e não apenas dos atores globais, e a diminuição do hiato no incentivo 

(PETERSMANN, 2010, P. 7). 

A esses três hiatos Petersmann acrescenta as noções de governance gap e Rule-of-Law 

gap. Por hiato na governança, Petersmann denuncia o que descreve como a incapacidade da 

maioria das organizações intergovernamentais em regular e gerir a provisão de bens públicos 

de maneira efetiva. Para ele, o presente sistema de governança internacional ainda seria 

demasiadamente atrelado a uma lógica intergovernamental, e precisaria ser reformado a fim de 

que suas regras e instituições se tornassem mais adequadas a uma forma de governança 

multinível. Contudo, ele ressalta que tal reforma deveria visar a implementação de um sistema 

percebido pelos cidadãos como mais "justo", no sentido de mais bem justificado do ponto de 

vista jurídico e democrático (PETERSMANN, 2010, P. 7-8). 

O último hiato se daria no âmbito do Rule-of-Law, enquanto aplicação do ordenamento 

jurídico que sustenta o Estado de Direito. Ernst-Ulrich Petersmann, que é jurista e professor de 

Direito Internacional e europeu, extrai da experiência europeia várias de suas considerações 

acerca dos arranjos transnacionais de provisão de bens públicos. Ele argumenta que o exemplo 

europeu ilustra que: "transnational rule of law requires multilevel constitutional restraints on 

multilevel governance and on their intergovernmental ‘rule by law'" (PETERSMANN, 2010, p. 

27). Isso, pois diante da inevitável fragmentação jurídica que acompanha a governança global, 

princípios e garantias como a segurança jurídica, o rule-of-law, a proteção legal das diversas e 

legítimas concepções de Justiça, de Direitos Humanos e outros valores essenciais a uma 

adequada provisão de BPG estariam ameaçados. Porquanto, a diversidade de ordenamentos 

constitucionais nacionais e de tradições democráticas existentes, insiste Petersmann, é legítima 

e deve ser respeitada como tal (PETERSMANN, 2010, P. 7-8). De modo que a implementação 

de um rule-of-law transnacional, na forma de um conjunto de restrições constitucionais, 

jurisdicionais e judiciais que assegurassem direitos individuais diante de abusos de rule-by-law,  

justificaria abordagens baseadas em um "rule of international law" (PETERSMANN, 2010, P. 

27). 

 

3.3 O Triângulo da Publicidade 
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O Triângulo da Publicidade também é uma concepção doutrinária de autoria de Inge 

Kaul (Triangle of Publicness). Conforme representado na figura abaixo (KAUL et al., 2003, p. 

92-93), o triângulo equilátero visa representar uma situação de equilíbrio entre três formas de 

"publicidade". O caráter público dos bens públicos é repartido em três aspectos que Kaul chama 

de "Publicness in consumption", "Publicness in distribution" e "Publicness in decisionmaking". 

Figura 2 - Triângulo da Publicidade  

 

(KAUL et al., 2003, p. 102) (tradução livre) 

 

Começando pelo aspecto indicado na extremidade do lado esquerdo da base do 

triângulo, que pode ser traduzido como "publicidade nas tomadas de decisão", ele equivale à 

natureza participativa dos processos decisórios que definem a provisão dos bens públicos. 

Trata-se da preocupação com decisão sobre quais bens introduzir no Domínio Público, sobre a 

quantidade em que devem ser produzidos, sobre quais contornos dar a eles e como distribuir os 

seus benefícios.  

Do lado direito, figura o aspecto que se poderia traduzir como "publicidade na 

distribuição dos benefícios37". Esse aspecto do caráter público dos bens diz respeito ao quanto 

os consumidores de bens públicos aproveitam os benefícios desses bens. Essa ideia se relaciona 

com aquela anteriormente apresentada de "publicness in utility" pela qual Kaul argumenta que 

                                                             
37 Vale notar que aqui a autora faz um jogo de palavras ao acrescentar entre aspas a palavra net, a fim 
de formar a expressão net benefits, que significa lucro líquido. No entanto, como no contexto da teoria 
de BPG usa-se mais o termo "benefício" para indicar o proveito dos BPG, optou-se por manter 
"benefício" em lugar de "lucro" ao longo de todo este trabalho. 
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entre os consumidores de certo bem público pode haver variação no grau de utilidade ou de 

aproveitamento dos benefícios desse bem. Ela ilustra essa situação com o BPG Estabilidade 

Financeira que, apesar de benéfico para todos em geral, é menos útil ou proveitoso às pessoas 

que vivem em um contexto de economia de subsistência (KAUL et al., 2003, p. 91)38.  

 Na extremidade superior do triângulo, está a "publicidade no consumo", que consiste 

na não-exclusividade no consumo dos bens públicos. Esse aspecto é colocado no cimo da 

pirâmide, mas ele não se reflete necessariamente nos outros dois aspectos (KAUL et al., 2003, 

p. 92-93). Nos exemplos fornecidos por Kaul, há sempre um alto nível de publicidade no 

consumo, pois isso é um pressuposto dos bens públicos. De modo que, numa situação ideal, 

forma-se um triângulo equilátero em que há uma alta publicidade no consumo, alta publicidade 

na distribuição dos benefícios e uma alta publicidade nas tomadas de decisão.  

Em certos casos, porém, pode haver alto nível de publicidade nas tomadas de decisão, 

e menor grau de publicidade na distribuição de benefícios, sem que isso diminua a publicidade 

no consumo desse bem. É o exemplo do BPG regime de comércio internacional em que a OMC 

adota uma política do tipo "um Estado, um voto", o que torna as tomadas de decisão públicas, 

mas não impede a desigualdade na utilidade ou proveito dos benefícios desse sistema comercial, 

à medida em que certos países pouco ou nada influenciam o comércio internacional. É o que 

ilustra a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Uma definição simples de Economia de subsistência é a :"Forma de organização económica em que 
a produção se destina apenas ao consumo dos produtores com pouca ou nenhuma actividade de 
troca."Disponível em: https://agroportal.ao/index.php/glossario/economia-de-subsiste-ncia Acesso em: 
julho 2022.  



  

 

   
 

101 

Figura 3 - Exame dos BPG por meio do Triângulo da Publicidade 

 

(KAUL et al., 2003, p. 102) 

Vale notar que Inge Kaul aplica esse Triângulo da Publicidade igualmente aos Bens 

Públicos Regionais. Idealmente, estes seriam representados como triângulos equiláteros 

(conforme a figura abaixo), porém menores que os BPG, pois seu caráter público, nos três 

aspectos, é menor.  
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Figura 4 - Triângulo da Publicidade aplicado aos BPR 

 

(KAUL et al., 2003, p. 102) 

  

3.4 O Domínio Público 

Inge Kaul e seus coautores (1999; 2003) descrevem o que chamam de "globalness", o 

caráter global dos BPG, como uma ampliação de seu caráter público, sua "publicness". Em 

outras palavras, eles argumentam que o bem público global seria um tipo especial de bem 

público, um bem público em sentido extremamente amplo. Portanto, se em sua concepção 

econômica original o caráter público do bem estava relacionado à coletividade que dele usufrui, 

quando passa a ser concebido em uma escala global esse público (ou essa coletividade) passa 

ser ampliado ao extremo de maneira a representar a totalidade dos habitantes do globo terrestre. 

Nessa visão maximizadora do que é público e global, o caráter público ("publicness") do bem 

é considerado resultante de uma construção social, ao passo que o caráter global ("globalness") 

é tido como uma distensão do público. De modo que o "público global" configuraria um público 

especialmente amplo, que tende ao universal, e abrange um máximo de países e de grupos 

socioeconômicos, e ainda inclui uma perspectiva temporal transgeracional. 

Certos autores explicam a consolidação histórica do caráter público dos bens públicos 

por meio do conceito de não-exclusividade. A maioria dos bens públicos que se encontram na 

sociedade, argumentam eles, é composta de bens que foram tornados públicos. Eram, por 
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natureza, bens exclusivos cujas barreiras de acesso foram removidas ou superadas através de 

políticas públicas.  

 Em Providing Global Public Goods: managing globalization (2003), Kaul e Mendoza 

trabalham o conceito de domínio público em termos expandidos para melhor acomodar a 

produção de BPG. 

 

3.5 O Público Global 

Na compreensão de Stein Eriksen e Ole Jacob Sending (2013), pesquisadores do 

Instituto Norueguês para Assuntos Internacionais (NUPI), a ideia de um espaço "público 

global" carrega uma contradição intrínseca. Isso, pois o espaço público global é, em realidade, 

incompleto e fragmentado. Porém, a cada vez que atores de governança global evocam 

interesses comuns emanados de um espaço público global como forma de legitimar suas 

práticas, eles estão realmente promovendo seus interesses particulares a pretexto de um 

interesse comum. Assim, esse apelo a interesses compartilhados por toda a Humanidade estaria 

contribuindo para ocultar os interesses particulares que movem os atores da governança global, 

em detrimento da pretendida universalização de propósitos.  

Eriksen e Sending (2013) se referem a atores de governança global, pois não 

reconhecem a existência de atores públicos verdadeiramente globais. Ao seu ver, muitas 

políticas públicas (policies) de aspiração universal evocam uma esfera pública global com 

forma de legitimar tais políticas. A essa ideia de uma esfera pública global legitimadora de 

ações e políticas globais Blakrishnan (apud. ERIKSEN, SENDING, 2013, p. 230) chama de 

"an objectively operative fiction", ou seja, uma ideia que serve de base para a formulação de 

policies sem correspondência com a realidade. Eriksen e Sending (2013) apontam para a 

importância de se traçar uma distinção entre a ideia de "público" enquanto categoria analítica e 

categoria prática. Nesse sentindo, a concepção de uma esfera pública global não servia enquanto 

categoria analítica, afirmam eles, mas isso não impede que ela gere consequências práticas 

importantes. Posto de outra forma, ainda que o termo "público global" não possa descrever as 

práticas de governança global (a realidade), ele é relevante para a formulação dessas práticas 

(ERIKSEN, SENDING, 2013, P.230-231). De modo que o melhor a se fazer, na visão desses 

autores, seria tratar a ideia de "público global" enquanto um dado empírico, e não um 

instrumento de análise.  
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Contudo, haveria algo de ilusório e, ao mesmo tempo, indispensável na ideia de um 

"espaço público global" (ERIKSEN, SENDING, 2013, p.233). A menção de um tal espaço seria 

ilusória, à medida que levaria a crer na existência de um real espaço público global com 

accountability e capacidade universais, que estaria presente ou emergindo no cenário 

internacional. E seria também indispensável para os atores da governança global que invocam 

esse espaço, pois lhes permitiria, de algum modo, legitimar suas ações e asseverar sua 

autoridade, na ausência de uma autoridade global centralizada. Nas palavras dos próprios 

Eriksen e Sending (2013, p.231): "The fact that the idea of the global public invoked to justify 

certain policies is just as important as the fact that "actually existing" global governance 

contradicts the idea of public, which is used to justify it." 

Ao apresentarem as implicações das chamadas Políticas Públicas Globais na dinâmica 

da Administração Transnacional, Diane Stone e Stella Ladi (2015, p. 841-843) indicam cinco 

falácias que prejudicam a compreensão do conceito. 

A primeira falácia consiste em entender políticas públicas enquanto uma atribuição dos 

estados a ser implementada dentro dos estados. Segundo as autoras, essa concepção decorreria 

de uma compreensão restrita dos estados nacionais enquanto unidade e lócus de poder e 

autoridade e unidade territorial onde prevalecem noções legalistas de soberania. Essa visão iria 

de encontro à concepção contemporânea de que estariam surgindo "novos espaços públicos" 

(STONE, LADI, 2015) ou "espaços internacionalizados" (NASSER, 2021) em decorrência das 

atividades dos estados no plano internacional e da participação de atores não-estatais, como as 

grandes corporações, por exemplo. 

O segundo ponto destacado por Stone e Ladi diz respeito às escalas espaciais para as 

quais as políticas públicas são concebidas. Os termos "regional", "internacional", 

"supranacional" e "transnacional" carregam diferentes significações. De modo que a 

operacionalização prática da administração transnacional implica em reconhecer múltiplas 

escalas, a depender do espaço em que ocorre o problema que a política pública busca remediar. 

Os problemas (policy issues) podem dar-se em escala local, urbana, sub-regional, sub-nacional, 

regional, nacional, supranacional, supra-regional, transnacional, internacional ou global. No 

entanto, é importante ressaltar que essas escalas espaciais nunca podem ser pré-definidas 

(STONE, LADI, 2015, p.842). As escalas espaciais não são meras arenas de interação social 

espontânea, mas são produtos históricos articulados em complexos arranjos. 



  

 

   
 

105 

A terceira falácia é relativa à implementação das políticas públicas globais. Uma vez 

mais, a expressão adotada induz ao erro de pensar que tais políticas são necessariamente 

implementadas de forma global. Stone e Ladi argumentam que, embora as políticas e agendas 

normativas possam eventualmente ser projetadas com ressonâncias globais, isso não significa 

que os arranjos de governança para sua implementação hão de ser globais. As autoras realçam 

o fato de que os mecanismos de implementação e accountability de políticas públicas globais 

variam consideravelmente conforme a natureza do problema que elas buscam remediar. Assim, 

justificam o uso do termo "transnacional administration", o qual evitaria, no seu entender, uma 

sistemática associação a arranjos e mecanismos em escala global.  

Contudo, Stone e Ladi relembram que o local onde os arranjos de governança são 

implementados é relevante para análises de administração transnacional, pois as políticas 

públicas são operacionalizadas em diferentes contextos socio-políticos e históricos. Suas 

considerações sobre a importância da capacidade estatal (state capacity) no êxito da 

implementação das políticas globais, remete ao que a teoria de BPG chama de Tecnologia de 

Produção de BPG do tipo "elo mais fraco" (weakest link). Quando um país não possui 

capacidade político-institucional e/ou financeira para implementar certa política pública global, 

ele acaba sendo o elo fraco na cadeia de provisão do bem público global que tal política visa 

prover. Um exemplo disso são as políticas públicas em matéria de saúde, que almejam o BPG 

Saúde Global. Os países de baixa renda não possuem capacidade estatal para implementar tais 

políticas (de erradicação de determinada doença contagiosa, por exemplo), e são o elo fraco 

que, uma vez rompido, prejudica todo o processo de erradicação global daquela doença. Nesses 

casos, os processos de implementação precisam contar com a participação de atores não-

estatais, tais como Organizações Internacionais, organizações não-governamentais, agências 

especializadas, instituições financeiras internacionais e mesmo entidades filantrópicas, a fim de 

preencherem as lacunas na capacidade estatal. 

A quarta falácia é a ideia ilusória de que a expansão da capacidade administrativa da 

governança transnacional geraria somente benefícios. Naturalmente, uma tal expansão 

provocaria externalidades negativas, resultantes do surgimento de regimes mais complexos, 

tanto para os reguladores como para os sujeitos da regulação. E diante dessa complexidade é de 

se esperar que surjam situações de inconsistência, de confusão de instrumentos regulatórios 

(como por exemplo a sobreposição de algumas temáticas na Convenção Climática das Nações 

Unidas e no Protocolo de Quioto) e a arbitragem regulatória, que se dá através da orquestração 

de mecanismos por parte das organizações internacionais em conjunto com atores privados. 
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A última falácia apontada por Stone e Ladi acerca das políticas públicas globais é a ideia 

que políticas públicas são necessariamente "públicas". Ao contrário do que a expressão sugere, 

as "políticas públicas globais" assumem variadas formas de arranjos de governança. As mais 

tradicionais Organizações Internacionais, constituídas logo após a Segunda Guerra Mundial, já 

não são os únicos atores a determinar os rumos das políticas globais. Novas organizações, sejam 

elas redes, regimes privados de definição de standards, "comissões globais" ou fóruns regionais, 

têm participado ativamente dos processos globais de promoção do desenvolvimento. 

Frequentemente, são os estados nacionais que, em conjunto com as organizações internacionais, 

concebem e implementam políticas públicas na forma de parcerias estabelecidas com atores 

não-estatais, tais como corporações e entidades filantrópicas (STONE, LADI, 2015. p. 843). A 

partir desse tipo de cooperação costumam formar-se comunidades de políticas transnacionais 

de natureza quase-pública constituídas em torno de temáticas especificas tais como: migração, 

erradicação de doenças, acesso a água, combate ao crime, dentre outros problemas 

transnacionais. 

Uma leitura conjunta das análises de Eriksen e Sending (2013) e Stone e Ladi (2015) 

sugere que o "espaço público global" não seria um espaço factualmente real. Porém, o fato de 

ele existir enquanto noção já lhe conferiria alguma relevância. Isso, pois a noção de um espaço 

público e global pode ser empregada enquanto chave analítica. Desse modo, a noção permite 

que se avalie como e o quanto o termo "público" é modificado ao longo do tempo (conforme a 

doutrina se multiplica) e do espaço (de acordo com a escala aplicada). Conclui-se que o caráter 

"público" dos bens públicos globais é um elemento controverso na definição de BPG. É, 

provavelmente, o elemento que suscite mais questionamentos aos juristas interessados na 

pesquisa dos bens públicos globais, pois, conforme adverte Sudhya Pahuja ao tratar da 

qualidade dos argumentos normativos: "Rather than simply attributing this to the indeterminacy 

of language or to the formal nature of law, it is important to inquire into the quality of this 

irresolution and to ask whether it is itself significant." (2005, p. 430). Este capítulo levantou 

alguns desses questionamentos à medida que apresentou como o debate em BPG se articula em 

torno dessa noção. Todavia, seria necessário um estudo aprofundado dessa temática para que 

fosse mais bem apreciada. 
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Considerações Finais 

 

Este trabalho buscou organizar o debate em torno da noção de bem público global a 

partir de uma revisão teórica da literatura pertinente. Os três capítulos desta dissertação 

apresentaram, respectivamente, a origem e a importância dos requisitos teóricos do conceito de 

BPG; a perspectiva oferecida por três instituições internacionais relativamente à aplicação do 

conceito de BPG na prática internacional; e elementos constitutivos do caráter "público" que se 

atribui aos BPG.  

No primeiro capítulo, propôs-se uma classificação dos autores lidos em duas abordagens 

(Econômica e Político-econômica) e quatro correntes (economicista, desenvolvimentista, 

pluralista e crítica), a fim de evidenciar as principais posições teóricas defendidas nesse debate. 

Dessa maneira, foi possível distinguir aqueles que entendem bens públicos globais enquanto 

respostas a demandas do mercado (abordagem econômica), daqueles que equiparam BPG a 

objetivos de desenvolvimento que precisam ser promovidos por meio de cooperação 

internacional (abordagem político-econômica). Essa classificação também evidenciou como os 

diversos autores abordam os valores distributivos e a arquitetura institucional dos arranjos de 

produção de BPG. 

No segundo capítulo, foram apresentadas três perspectivas institucionais sobre o 

conceito de BPG, extraídas de relatórios da Força Tarefa Internacional sobre BPG, da OCDE e 

do Banco Mundial. Essas perspectivas são relevantes à medida em que indicam como o conceito 

de bem público global é empregado na prática internacional e como a Agenda de BPG é 

definida. Conforme se demonstrou, os três relatórios convergiram em pontos importantes como 

a seleção das temáticas prioritárias de BPG e a leitura da teoria de BPG como uma narrativa 

para refundar as justificativas para a assistência ao desenvolvimento (ODA). E, apesar dos três 

documentos terem objetivos distintos, visto que um era um relatório de um grupo de trabalho 

independente, ao passo que o segundo era um estudo pontual, e o terceiro relatório propunha 

diretrizes para a atuação de uma instituição ativa na promoção de BPG, verificou-se um reforço 

mútuo em suas proposições. 

No terceiro capítulo, tratou-se das concepções do caráter público dos BPG identificadas 

na literatura estudada. Por meio dessa revisão, foi possível tangenciar vários temas que se 

relacionam com a noção de bens públicos globais de maneira mais ou menos evidente. 
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Argumenta-se que a falta de clareza em torno do caráter público dos BPG pode ocultar 

importantes questões valorativas sobre a teoria de BPG. A distinção entre o que é público e 

privado está no centro de quaisquer discussões democráticas. E, à medida que a noção de Bem 

Público Global integra o léxico internacional, ela se torna relevante para a reflexão acerca da 

legitimidade e autoridade das ações realizadas na escala global.  

 A ideia de que o mundo carece da provisão, proteção e promoção de certos bens de 

acesso público e global foi, e ainda tem sido, empregada como narrativa para justificar as 

políticas de assistência ao desenvolvimento por parte de Organizações Internacionais e de 

países investidores, do Norte global39. No entanto, a elasticidade do conceito de BPG não 

impede que se empregue essa noção para outras finalidades. Por exemplo, para ressignificar o 

papel dos Estados e do Direito no sentido de evitar a dupla fuga sugerida pela governança 

global. Diante da atual ordenação das interações sociais transfronteiriças, comparável a uma 

ordem pulverizada, regida por uma governança global, distinta das formas hierarquizadas e 

centralizadas de governo estatal, o discurso de BPG parece oferecer algum subsídio teórico que, 

se não promover, ao menos coincide com a consolidação da governança global.   

O reconhecimento dos efeitos da globalização, da finitude dos recursos naturais e da 

existência de coisas "comuns", somados à crescente relevância dos atores não-tradicionais e à 

consequente reformulação do papel dos atores tradicionais, são alguns exemplos de importantes 

noções que estão implícitas no conceito de BPG e influenciam diretamente os arranjos de 

governança global. O senso de que haveria um destino comum partilhado pelos habitantes do 

planeta Terra, de que os recursos nesse planeta são finitos e de que o envolvimento de todos 

importa para a remediação ou, ao menos, a contenção dos efeitos nefastos da globalização, são 

valores impressos na noção de BPG, que produzem efeitos normativos relevantes para o Direito 

e justificam uma melhor apreciação do debate sobre BPG pelo Direito Internacional. 

 

  

                                                             
39 Um exemplo oportuno é o da recém-publicada legislação francesa sobre financiamento ao 
desenvolvimento. A lei n° 2021-1031 de 4 de agosto 2021 sobre a Programmation Relative Au 
Développement Solidaire Et À La Lutte Contre Les Inégalités Mondiales, menciona expressamente os 
"biens publics mondiaux" como justitficativa para os investimentos fixados no texto legal. Para mais 
informações, ver: BERVILLE, Hervé; POLETTI, Berengère. N ° 5110 ______ assemblée nationale, 
2022.   
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