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“Uma nação é moral –virtuosa- vigorosa – 
enquanto estiver  comprometida na realização 
de grandes projetos e defender a sua obra 
contra a violência exterior durante o processo 
de  dar aos fins uma existência objetiva. A 
contradição entre o seu ser potencial e 
subjetivo – seu alvo e sua vida íntimos – e o 
seu ser atual é afastada: atingiu a realidade 
plena,como  ela mesma se  lhe apresenta. Mas 
tendo-o atingido, a  atividade despendida pelo 
espírito do povo já não é necessária; tem o que 
desejava. A Nação pode ainda  realizar muito 
na guerra e na paz, interna e externamente;  
mas a própria alma substancial vivente pode 
dizer-se que  cessou a sua atividade”.  

 
HEGEL, G.W.F. Philosophy of History.                  

 Trad. J. Sibree. Nova Iorque, s/ e, 1900: 74. 
 



 

RESUMO  

O objetivo geral deste estudo é de propor uma reflexão acerca das negociações do bloco 

econômico ALCA, num contexto histórico, na busca de subsídios que apontem para as 

perspectivas e os entraves da inserção brasileira nesse mercado. Como objetivos específicos, 

procura: fazer uma retrospectiva do processo de globalização em geral seus pressupostos, sua 

realidade, seus desdobramentos;   apontar o processo de mundialização  brasileiro, enfocando 

a importância do Mercosul; analisar e discutir o advento da ALCA, propor uma visão 

prospectiva desse mercado para a América Latina e o Brasil em especial.  O Brasil vivencia 

crise de natureza existencial, refletindo sua inadequação aos signos, códigos e retórica da 

ideologia mundialmente dominante e desencadeando a busca de uma mais atualizada e 

consentânea modelagem institucional.O estudo justifica-se, na busca de compreender  o 

conflito entre a soberania dos estados- nacionais e os mandamentos da globalização, quer por 

um olhar, mesmo ligeiro, sobre o passado, quer à luz de alguns fatos contemporâneos. 

Desenvolvemos este estudo a partir do método dialético. Tomamos a dialética na concepção 

de Hegel, que com  a sua preocupação com a história, a torna “uma descrição prática do 

progresso cotidiano do mundo. O processo dialético é, por natureza própria, um progresso. 

Para conhecer realmente a história  da globalização no Brasil, é preciso estudá-la em todos os 

seus aspectos, em todas as suas relações e em todas as suas conexões. Quanto ao 

delineamento, trata-se de uma pesquisa documental; o material pesquisado foi o conjunto  de 

publicações acerca da globalização, no caso específico da ALCA e suas relações com o 

Brasil. As publicações foram localizadas nas bibliotecas da Universidade de Pernambuco, nas 

bibliotecas públicas do Estado, na Internet, em registros estatísticos, documentos  e nos meios 

de comunicação de massa. Esperamos com o estudo mostrar  que o conhecimento histórico  é  

perspectivista, ou seja, afasta de si o passado e quer entendê-lo no seu tempo e lugar, mas não 

assimilá-lo ou reduzi-lo ao presente; é individuante, porque individualizado por dois 

parâmetros fundamentais o cronológico e o geográfico; pelo material documentário da 

História e  pelos critérios de opção historiográfica na medida em que tende a evidenciar um 

fato entre os outros, sublinhar-lhe a importância e, portanto, o seu caráter singular e único; é, 

ainda,  seletivo, e, a partir desses resultados, mostrar que a ALCA é apenas um dos cenários 

possíveis do diálogo da globalização entre brasileiros e norte-americanos cujas agendas 

bilaterais extensas abrangem interesses conflitantes e metas convergentes.  

 

 



 

ABSTRACT 

The general objective of this study is to propose a reflection concerning the negotiations of 

the block economic ALCA in a historical context, in the search of subsidies that it point for 

the perspectives and the shackles of the Brazilian insert in that market. As specific objectives 

search: to do a retrospective of the global process in general its presuppositions, its reality, its 

unfolding; to aim the process of Brazilian globalization, focusing the importance of Mercosul; 

to analyze and to discuss the coming of the ALCA, to propose a prospective vision of that 

market especially for Latina America and Brazil.  Brazil existence crisis of existential nature, 

globally reflecting its inadequacy to the signs, codes and rhetoric of the dominant ideology 

and unchaining the search of a more up-to-date one and consentaneous institutional modeling. 

The study is justified, in the search of understanding the conflict among the sovereignty of the 

states – national and the commandments of the globalization, it wants for a glance, same 

slight, on the past, he/she wants to the light of some contemporary facts. We developed this 

study starting from the dialectic method. We took the dialectic in the conception of Hegel, 

that with its concern with the history, it turns it a practical description of the daily progress of 

the world. The process dialectic is, by nature own, a progress. To really know the history of 

the globalization in Brazil, it is necessary to study it in all its aspects, in whole its 

relationships and in whole its connections. With relationship to the design, it is a documental 

research; the researched material was the group of publications concerning the globalization, 

in the specific case of the ALCA and its relationships with Brazil. The publications were 

located in the libraries of the University, in the public libraries of the State, in the Internet, in 

statistical registrations, documents and in the means of mass communication. We want with 

the study to show that the historical knowledge:  it is a perspective act, that is to say, it moves 

away of itself the past and he/she wants to understand it in its time and place, but not to 

assimilate it or to reduce it to the present; it is a single act, because individualized by two 

fundamental parameters the chronological and the geographical; for the material documentary 

of the History and for the approaches of historical option in the measure in that it tends to 

evidence a fact among the other ones, to underline it the importance and, therefore, its 

singular and only character; it is, still,  selective and, to leave of those results, to show that the 

ALCA is just one of the possible sceneries of the dialogue of the globalization among 

Brazilians and North American whose extensive bilateral calendars embrace conflict of 

interests and convergent goals. 
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1  INTRODUÇÃO 

A literatura econômica, social e política do final de século do século XX 

anunciam o término da história, o ocaso das ideologias, o fim do emprego, o adeus ao 

movimento sindical, o crepúsculo do nacionalismo e o declínio dos estados. Acreditamos que 

tais previsões são exageradas. No entanto, reconhecer o excesso semântico não implica 

ignorá-las, nem tampouco deixar de examinar em que medida elas estão associadas ao 

fenômeno da globalização. 

O final da década de oitenta provoca discussões, ao apontar  a vitória mundial do 

liberalismo como “o ponto final da evolução ideológica da humanidade”, legitimando a 

“forma final de governo humano”, determinando,  portanto, o  “fim da história” 

(FUKUYAMA,1989).  

Anos depois, a idéia do término da História  passa a ser  entendida como o  fim 

da História, compreendida como “um processo evolutivo único, coerente”, conduzido, de um 

lado, pela lógica da ciência moderna ditando “uma evolução universal em direção ao 

capitalismo” preste a ser alcançada e, do outro, pela ampla satisfação do desejo de 

reconhecimento das pessoas como seres humanos, que já estava sendo propiciada pela 

democracia liberal (FUKUYAMA, 1992). 

 A derrocada da União Soviética, em 1991, acaba de confundir a esquerda e a 

direita, precipitando o desaparecimento das ideologias, anunciado pela experiência da Europa, 

pelo menos desde os anos 70 (BIRNBAUM, 1976). Emerge a soft-ideologia, ou seja, famílias 

políticas antagônicas buscam se entender, paixões e interesses se aquietam (HUYGHE; 

BARBÈS, 1987). As idéias se fixam em um ponto, impreciso, entre a social-democracia e o 

liberalismo. A política passa a se nutrir e a  se justificar no pragmatismo (no que “funciona” e 

“interessa”) e se ilude e compraz  na publicidade (no que “aparece”, ganha “visibilidade”), 

deixando de considerar tanto os macroprojetos de futuro quanto as grandes utopias. 
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A esquerda, aos poucos, vai se  recusando a identificar-se abertamente como tal, 

mesmo ao denunciar a modernização conservadora, ou propor fórmulas políticas alternativas, 

tanto as radicais quanto aquelas envolvendo alianças e compromissos (BENOIST, 1978, p. 

15-26; HUYGHE; BARBÈS, 1987, p. 9; GIDDENS, 1994, p.5). 

Novas tecnologias - a microeletrônica, a robótica, a telemática - associadas a 

novos modelos de organização produtiva, centrados no toyotismo-ohnismo e inspirados 

principalmente no kaisen e no kan-ban como princípios de gestão1,  vêm criando o paradoxo 

de economias sem empregos formalmente contratados, estáveis, em tempo integral, gerando 

salários previsíveis e direitos sociais legalmente assegurados. 

A forma de inserção produtiva, própria do fordismo-taylorismo, 

institucionalizada pelos estados nacionais contemporâneos, parece destinada à extinção 

(Rifkin, 1995; Gorz, 1997), porque: 

• cada vez menos novos empregos formais e em tempo integral vêm sendo 

oferecidos.  

• A reengenharia das empresas está suprimindo empregos técnicos e gerenciais 

que o novo paradigma de gestão horizontalizada da produção torna supérfluos.  

• Empresas e governos vêm transferindo, inclusive para firmas individuais, 

muitas de suas funções.   

• Trabalhadores por conta própria (sem patrão, donos de seus tempos, embora 

com remunerações menores e sem garantias sociais2) vêm assumindo tarefas 

outrora desempenhadas por assalariados no gozo pleno de seus direitos 

trabalhistas.  

                                                           
1kan-ban (produção just in time), princípio segundo o qual a quantidade de matérias-primas e componentes disponível na 
fábrica deve limitar-se à necessária aos produtos finais em processo ou com entrega prevista a curto prazo (implicando na 
minimização de estoques, ou “estoques-zero”). 
2 Com exceção da “elite do saber” (elite of knowlege workers, a que se refere RIFKIN (1995), formada por consultores, 
advogados e economistas de empresas, analistas de sistemas e outros profissionais liberais de alto nível, que auferem 
elevados honorários mas representam, mesmo na Europa, menos de 1% da população ocupada (GORZ,1997:.87). 
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• O novo paradigma tecnológico abriga o teletrabalho, a teleconferência, os 

correios eletrônicos e outros inventos redutores de empregos ou 

multiplicadores de sua precariedade. 

Como conseqüência dessas transformações na natureza, local e duração do 

trabalho e dos altos níveis de desocupação originados, parece estar um curso uma mudança 

cultural que, a princípio, assusta.  O trabalho  tende deixar de ser o tempo social dominante. O 

emprego formal perde sua centralidade na organização da economia, na administração do 

tempo, nas próprias existências individuais. O movimento sindical, com sua relevância e 

utilidades questionadas, vê-se compelido a submeter-se ao patronato – ou, no melhor dos 

casos, a assumir cooperação mais consentida do que negociada. O desemprego e a 

precariedade das novas formas de trabalho ameaçam a sobrevivência econômica de muitos, 

provocam instabilidade, insegurança, incerteza quanto ao futuro, geram desencantos, 

frustrações e  as angústias da inutilidade. 

No Brasil, à mudança cultural de hoje, determinada pela reestruturação produtiva, 

sobretudo industrial, decorrente da inserção da economia no mercado globalizado, vem 

somar-se a duas outras transformações, ambas inconclusas. A primeira, resultante da abolição 

do trabalho escravo sem um projeto de inserção dos libertos na economia e na sociedade, à 

época preconizada, entre outros, por Joaquim Nabuco (CHACON, 1987, p.118). A segunda, 

embora não se possa negar que a formalização do emprego, mediante contrato de trabalho, 

tenha avançado muito, no meio urbano, desde a década de 1930, também não se pode deixar 

de reconhecer que, atualmente, por força do desemprego estrutural que, desde o início da 

década de 90, vem sendo provocado pela modernização, e do desemprego conjuntural 

associado a baixos níveis de crescimento, perde espaço. Em 1996, a taxa de desemprego 

alcança 7%, apresentando tendência à elevação, e, entre os ocupados (68 milhões), os com 
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relações formais de trabalho representavam, apenas, cerca de 1/3 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1996). 

Essas e outras transformações, em curso ou anunciadas, colocam os estados 

nacionais diante de desafios descomunais que corroem sua própria institucionalidade e 

determinam seu irreversível declínio (Kennedy, 1993). De uma parte, a inserção no processo 

de globalização, apresentada como a única oportunidade de progresso e idealizada como o 

caminho certo da salvação, vem determinando o fim dos mercados internos protegidos e do 

modelo de desenvolvimento centrado no nacionalismo econômico. De outra, não resta aos 

estados nacionais alternativa à forma final de governo humano, compatível à globalização: a 

democracia liberal que custa substancial redução de seu papel na economia e na sociedade. 

Esses dois movimentos contribuem para o progressivo enfraquecimento do 

Estado como instituição, ao lhe retirarem competências, encargos e recursos há longo tempo 

sob seu controle, dificultando a gestão de economias nacionais crescentemente emancipadas 

de sua tutela, à medida que os espaços políticos estatais, limitados por suas fronteiras, não 

mais coincidem com espaço econômico globalizado, destruindo-lhe a soberania, seja na 

dimensão interna, invadida por um outro império, o do capital desterritorializado, seja na 

projeção externa, com a transferência pactuada de poderes decisórios e de lealdades para 

instâncias de concentração política e econômica supranacionais (blocos macrorregionais, 

organismos multilaterais). 

Vale ressaltar que o desenvolvimento das trocas e a interconexão entre os povos 

têm existido desde eras remotas. O surgimento de grandes impérios, dentre outros o 

macedônio, mongol e romano são exemplos históricos de tendências globalizantes. A 

descoberta do Novo Mundo por portugueses e espanhóis reorienta a história e facilita a 

consolidação do emergente capitalismo mercantil. 
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No entanto, o Brasil, mantido isolado do processo, por imposição da Coroa 

portuguesa, apenas, no início do século XIX consegue a abertura dos portos e a conseqüente 

inserção no mercado internacional, ainda que submetido à forte dependência inglesa. Somente 

após a Independência, o País vai conquistando a abertura de mercados e sua soberania. 

Frente ao processo de globalização cabe uma inequívoca tomada de posição 

quanto à participação, ou não, na inserção internacional e, em decorrência, qual a estratégia a 

adotar.  À luz dos fundamentos da nacionalidade – Homem, Terra e Instituições – é 

desaconselhada a opção pelo isolamento. O homem brasileiro, por sua diversidade de raças e 

origens e pela ímpar capacidade de miscigenação, está dando forma a uma nova raça, cujas 

qualidades e peculiaridades somente o futuro poderá avaliar; a Terra, pelas dimensões 

continentais, fronteiras marítimas e terrestres abertas, potencial extremamente promissor, 

exige a soma de todos os esforços para uma exploração mais adequada; as Instituições, 

passíveis de modernização e aperfeiçoamento no âmbito interno, e buscando espaço crescente 

no campo externo, não merecem ser asfixiadas. O amadurecimento aconselha a busca do 

convívio estreito entre as Nações. 

Deste contexto de globalização, surge o problema deste estudo: “considerando a 

Área de Livre Comércio das Américas -ALCA-  como uma iniciativa política de um  Estado 

atuando em defesa de seus interesses nacionais – e não, como a globalização, um produto 

despersonalizado do mercado, que perspectivas e entraves ela pode trazer para o Brasil?” 

O objetivo geral do estudo é, a partir de um acompanhamento  dentro do contexto 

histórico brasileiro acerca  das negociações do bloco econômico ALCA, buscar subsídios que 

apontem para as perspectivas e os entraves da inserção brasileira  nesse mercado.  Como 

objetivos específicos procura: fazer uma retrospectiva do processo de globalização em geral 

seus pressupostos, sua realidade, seus desdobramentos; apontar o processo de mundialização 
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brasileiro, enfocando a importância do Mercosul; analisar e discutir o advento da ALCA, 

propor uma visão prospectiva desse mercado para a América Latina e o Brasil em especial.   

O estudo se justifica, em primeiro lugar, na necessidade de conceituar e 

compreender o que seja globalização, processo que não se expressa de forma organizada e 

estruturada. Isto porque o mercado é um ordenador invisível, com regras impostas pelas 

forças dos fatos, quase como se fossem leis da natureza (Gorz, 1997, p.25; Dunning, 1993).   

Em segundo lugar, na busca de identificar os grandes grupos econômicos 

transnacionais que, com a liberalização crescente dos mercados de bens, serviços e capitais 

vêm se configurando como estratégias empresariais planetárias. Sustentam-se no domínio de 

tecnologias de ponta; nos modelos informatizados de gestão, inclusive à distância; no acesso 

fácil aos mercados financeiro e de capitais; no apelo de marcas e nomes de prestígio, apoiadas 

por mídia igualmente globalizada. De qualquer lugar, as transnacionais coordenam redes 

mundiais de fornecedores, plantas de montagem e cadeias de vendas, dispersas por vários 

países segundo critérios de localização e regionalização que, livremente, estabelecem.  

Em terceiro lugar, na necessidade de reconhecer a importância do capital 

financeiro, que se desloca pelo mundo, movido pela telemática, em busca incessante de 

maiores interesses, rejeitando regras, ignorando fronteiras, defendendo a sua liberdade de 

circulação, escapulindo ante qualquer sinal de seu cerceamento e migrando rapidamente para 

os lugares mais longínquas se vislumbra neles melhores oportunidades de lucro.  

Em quarto lugar, pela identificação do ideário liberal na presente etapa da 

globalização, onde o liberalismo foi convertido em poderosa ideologia, ainda difusa, mas de 

grande força impositiva: com sistema de signos, códigos comunicativos e retórica próprios 

(Eco, 1997, p. 82-94), cuja maior implicação política é a emergência de uma nova relação de 

forças que favorece o capital globalizado em detrimento do poder dos estados nacionais.  
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Em quinto lugar, pela importância da crise que os estados - nacionais passam a 

vivenciar  no cenário globalizado,   resultante de uma  hiper-expansão – configurada na 

Europa mais na forma do Estado social embora sendo ainda Estado empresário; no Brasil e, 

em geral, na América Latina, mais no molde do Estado empresário procurando tornar-se 

também Estado social (HABERMAS, 1987, p. 332-373).  

Na Europa, percebemos a crise mais como de governabilidade, pois, ao deterem 

praticamente a metade dos PIBs de seus países, os estados do Ocidente Europeu,  tornam-se, 

aos poucos, incapacitados para filtrar, arbitrar,  financiar e atender as demandas crescentes. 

(POMBENI, 1997, p. 112-24; GORZ, 1997, p. 25). 

O Brasil vivencia crise de natureza existencial, refletindo sua inadequação aos 

signos, códigos e retórica da ideologia mundialmente dominante e desencadeando a busca de 

uma mais atualizada e consentânea modelagem institucional (ALBUQUERQUE, 1995, p. 41-

4). 

Finalmente, na busca de compreender o conflito entre a soberania dos estados - 

nacionais e os mandamentos da globalização, quer por um olhar, mesmo ligeiro, sobre o 

passado, quer à luz de alguns fatos contemporâneos, este estudo se insere e se justifica. 

O estudo é relevante na medida em que se volta para a experiência histórica,  na 

busca de subsídios que ratifiquem a idéia de que países de menor poder e estatura estratégica, 

como o Brasil, quase sempre se conformam, no comércio, no câmbio e nas finanças, à ordem 

internacional, seja até 1914, durante a centenária Pax Britannica; seja entre 1944 e 1976, 

durante a mais breve Pax Americana, lastreada no Sistema de Bretton Woods, de que resultou 

a criação do FMI. Entre as duas hegemonias (1914-1944), os estados nacionais impõem-se 

soberanos sobre as normas internacionais: em um primeiro momento, devido a exigências da 

economia de guerra; depois na onda de nacionalismo econômico, estatização e autoritarismo 

que varreu o mundo. Os resultados a que se chegam – inflação, depressão, fragmentação do 



 19

sistema monetário internacional, anarquia econômica e uma segunda guerra mundial – são 

desanimadores. Nos anos 70, suspensa a convertibilidade do dólar, adotadas as taxas flexíveis 

de câmbio, geridas por cada governo, novamente a autonomia dos estados-nações parece 

triunfar sobre ordenamento internacional que, àquela altura, somente podia resultar de 

pactuada e pluralista cooperação entre os mais importantes deles. Cada um, porém, segue o 

seu próprio caminho: promovendo o crescimento e o bem-estar, expandindo exportações e 

contendo importações, inclusive mediante desvalorizações competitivas e forte 

protecionismo. Poucos esperavam que, em mercado mundial desregulamentado, mas 

crescentemente interdependente, emergisse uma nova força, o capital transnacionalizado, 

capaz de ditar suas próprias regras (GILPIN, 1987, p.118-170). 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A presente dissertação fundamenta-se no acompanhamento das negociações da 

ALCA – Área de Livre Comércio das Américas na busca de analisar as perspectivas e os 

entraves da participação do Brasil nesse Bloco. Para tanto, busca subsídios na história dos 

blocos econômicos já existentes. 

Entendemos, para desenvolver o estudo em que os processos simultâneos da 

regionalização das estruturas produtivas e globalização de mercados, tornam-se características 

marcantes da economia mundial nas décadas de 80 e 90, em virtude da interação de três 

fatores: as inovações tecnológicas nas indústrias de computadores e telecomunicações, os 

novos padrões de competição empresarial e a redefinição dos instrumentos de intervenção do 

Estado na economia. No plano das instituições que regulam o comércio internacional, esses 

processos estimulam a convergência das agendas governamentais em torno de dois objetivos 

aparentemente contraditórios: os projetos regionais de integração e o fortalecimento do 

multilateralismo.  

 

2.1 O Cenário 

Existem, na atualidade, 76 áreas de livre comércio, mais de 50% delas criadas a 
partir de 1990. Esse fato reforça a disposição de se buscar consumidores além das 
fronteiras, pois, cada vez mais é difícil sobreviver apenas no mercado interno. 
(REVISTA COMÉRCIO EXTERIOR, n.15, 1997). 

 
 
 

A idéia de que os blocos econômicos foram criados com o fim de desenvolver o 

comércio de determinada região vem sendo cada vez mais discutida nas análises econômicas 

de todos os países que negociam com o exterior. Para alcançar esse objetivo, eliminam-se as 

barreiras alfandegárias, o que torna o custo dos produtos menor (MAIA, 1999, p.155). 

A eliminação de barreiras gera maior poder de compra dentro do bloco, elevando 

o nível de vida daquele País. Como o mercado passa a ser disputado, também, por empresas 
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de outros países, membros do bloco, cresce a concorrência, o produto adquire mais  qualidade 

e custa menos. 

Os blocos econômicos são criados sob a forma de Zonas de Livre Comércio – 

primeiro estágio – que podem evoluir sucessivamente para: 

- União Aduaneira (segundo estágio).  

- Mercado comum (terceiro estágio). 

- União Econômica (quarto estágio) e 

- Integração Econômica Total (quinto estágio). 

A América Latina vislumbra o “além fronteiras” na década de 40, com a criação 

da Comissão Econômica para a América Latina - CEPAL, sem resultados práticos. 

A Europa faz surgir, na década de 50, a Comunidade Econômica Européia 

(CCE), ocasião em que os países da América Latina já ensaiam seus primeiros passos no 

sentido de buscar uma integração regional.  

A Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), tratado assinado 

em 1960, prevê a criação de uma zona de livre comércio, mediante negociações periódicas e 

seletivas entre seus membros. A forma escolhida, da negociação a critério dos próprios 

membros e a não-redução de tarifas aduaneiras, apesar do desenvolvimento gradativo dos 

primeiros anos, faz com que o programa de abertura comercial perca dinamismo e, 

praticamente, fique paralisado na década de 70. Assim, apesar do incremento comercial entre 

os países signatários, constata-se grande distância entre os objetivos originais e os resultados 

obtidos. 

A Associação Latino-Americana de Integração (ALADI),  criada para substituir a 

ALALC, em 1980,  adota instrumentos diferentes visando à integração entre seus membros. 

Ao invés da zona de livre comércio, perseguida pela ALALC, é estabelecida uma zona de 

preferências econômicas, criando condições favoráveis a iniciativas bilaterais, como passo 
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prévio à instituição de relações plurilaterais na América Latina. A ALADI possibilita, assim, 

diversas modalidades de cooperação e de ações conjuntas entre os países da região, muitos 

deles com escassa vinculação anterior, por intermédio de acordos de alcance parcial. Contudo, 

o objetivo dos países signatários, em longo prazo, era a criação de um mercado comum latino-

americano.  

Este tratado permanece inalterado e em vigor, unindo Argentina, Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela no desejo comum 

de promover um processo convergente que conduza ao estabelecimento de um mercado 

comum regional, como consta de seu preâmbulo. Estimula a celebração de acordos bilaterais 

ou sub-regionais, desde que permitam a adesão de outros estados integrantes da ALADI. 

A partir da segunda metade dos anos 80, os países começam a procurar novos 

mecanismos para o incremento de seus fluxos  de comércio, visando, assim, garantir o 

crescimento de suas economias. Nessa linha, acordos comerciais regionais principiam em 

várias partes do mundo. No continente americano, experiências bem-sucedidas como a União 

Européia (UE), o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e o North América Free Trade 

Agreement (NAFTA) levam a que os líderes de 34 países das Américas, desde 1994, se 

voltem para uma série de negociações com o fito do estabelecimento da Área de Livre 

Comércio das Américas – ALCA -. 

No início da década de 90, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai assinaram o 

Tratado de Assunção para o estabelecimento do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL - 

cuja importância não pode deixar de ser enfatizada em capítulo próprio. 

A ALCA é denominada, em inglês, FTAA (Free Trade Área of Américas). 

Nasceu na reunião “Cúpula das Américas” (Summit of Américas), realizada em dezembro de 

1994, em Miami, quando foi aventada a possibilidade de se fazer uma zona de livre comércio 

que iria do Alasca à Patagônia. (MAIA, 1999, p. 170). 
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Num primeiro momento, os participantes  a denominaram de AFTA sem o N de 

(Norte - América). Como o embaixador brasileiro, em Washington, Flecha de Lima, ponderou 

que afta, em português, é uma doença, o nome foi mudado para Free Trade Área of Américas, 

como afirma o Estado de São Paulo: “Em Washington, os negociadores do Departamento do 

Comércio ficaram em pânico. Mas tiveram tempo para corrigir o descuido e propuseram 

FTAA (18/12/ 1994)”.  

A Área de Livre Comércio das Américas – ALCA – representa uma iniciativa 

dos Estados Unidos da América do Norte (EUA), de conteúdo estratégico que extrapola os 

aspectos puramente comerciais. O sentido da ALCA assim como sua importância para os 

EUA somente podem ser compreendidos em profundidade no contexto da reorientação da 

hegemonia mundial norte-americana no pós-Guerra fria. A iniciativa contém um âmbito de 

abrangência planetário, nos marcos do “re”-ordenamento  do poderio americano em relação a 

outros pólos, como a União Européia e a Ásia Oriental (Japão e China), vinculando-se, ainda, 

à necessidade de transformar, relançar e reforçar o aparato industrial dos EUA, “superando 

déficits comerciais e financeiros ocorridos nas últimas décadas, configurando-se, nesse 

contexto, como parte constitutiva de um conjunto de ações de largo alcance” (VIZENTIM, 

1999, p.1). 

Em dezembro de 1994, na reunião da Cúpula de Miami, o presidente Bill Clinton 

retoma a proposta do ex-presidente Bush de criação de uma zona hemisférica de livre 

comércio, que receberia a denominação de ALCA. Na reunião, o Brasil defende a futura 

convergência e cooperação entre os diversos projetos de integração existentes, repelindo a 

possibilidade de acordos bilaterais com os EUA. Ademais, o Itamaraty trata de assegurar que, 

mesmo este acercamento, não implique a exclusão de contatos e acordos com outras áreas, 

como a União Européia (UE) . Nesse sentido, o avanço da estratégia  norte-americana faz com 

que o MERCOSUL inicie negociações com a UE  que culminam com a assinatura do primeiro 
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acordo entre blocos econômicos - o Acordo Marco Inter-regional de Cooperação UE -

MERCOSUL, de dezembro de 1995 (VIZENTINI, s/d, p.1). 

Os resultados econômicos para o MERCOSUL e a colaboração com outros 

núcleos de integração, em quadro de crescente competição econômico – tecnológica do Norte, 

provocam crescentes divergências com os EUA. O MERCOSUL tem, como objetivo 

implícito, a manutenção de uma base industrial  dentro de seu próprio território. Essa base é 

possibilitada pela criação da Tarifa Externa Comum – TEC -  e gera condições para que as 

empresas transacionais permaneçam aqui. 

A partir do segundo mandato do presidente Clinton, Washington passa a criticar 

o Brasil e o MERCOSUL por suas práticas comerciais  e seu acercamento a outros processos 

de integração. O Brasil argumenta que o MERCOSUL, que pretende um mercado comum, 

constitui um projeto mais profundo de integração que o NAFTA e a ALCA, simples áreas de 

livre comércio, razão por que não poderia ser absorvido  pelos EUA. A cooperação com a UE 

e a Ásia passa a ser também atacada pelos EUA. 

Esta situação pode ser inferida do discurso do presidente Clinton ao Senado no 

início de 1997, quando pede a aprovação do fast-track: “precisamos agir, expandir as 

exportações para a América Latina e Ásia, as duas regiões que crescem rapidamente, ou 

ficaremos para trás à medida que essas economias fortaleçam seus laços com outros países” 

(Política Externa, 1997, p. 66).  Este discurso permite que concluamos que a integração com 

os EUA significa tornar-se importador de produtos norte-americanos. Em depoimento a uma 

subcomissão do Senado, a Secretária de Comércio Charlene Barchefsky, declara que: 

O interesse crescente que desperta o Mercosul, não só na América do Sul e no 
Caribe, mas também na Europa, no Japão e na China é (por nós) percebido como 
uma ameaça aos interesses comerciais e à própria liderança dos Estados Unidos no 
hemisfério (RODRIGUES; LOPES, 1997, p 57). 
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A preocupação com o Mercosul se traduz na  ameaça que  este bloco, fortalecido 

e negociando em bloco, representaria. Assim, o MERCOSUL passa a enfrentar um conjunto 

de desafios que, corretamente encaminhados, podem reforçá-lo, permitindo a exploração das 

novas realidades potenciais do mundo internacional. 

Diante desse conjunto de desafios, a diplomacia brasileira responde fazendo 

avançar o processo de integração sul-americana, convocando a Cúpula de Brasília. Esta 

iniciativa, porém, coincide com o começo da recessão e da sucessão presidencial   dos EUA. 

Washington lança, no começo do segundo semestre de 2000, um conjunto  de ações 

destinadas a bloquear os avanços brasileiros e a acelerar as negociações e a implantação da 

ALCA. Até então, a iniciativa decorre de uma visão estratégica do executivo americano. No 

entanto, a nova situação faz com que mesmo os empresários norte-americanos passem a se 

interessar pela ALCA. 

O lançamento do Plano Colômbia, de ajuda no combate ao narcotráfico, 

oficializado pela Casa Branca em 31 de agosto de 2000 e a realização simultânea da Cúpula 

de Brasília, reunindo os dirigentes sul-americanos, explicitaram duas tendências opostas, 

porém associadas que se vêm desenvolvendo na América do Sul. São duas respostas distintas 

ao fim da estabilidade político-econômica estabelecida no início da década, ou seja, a 

primazia da economia de mercado e o estabelecimento de políticas neoliberais privatistas e 

desregulamentadoras no plano interno. Na mesma linha, afirma-se a democracia liberal, com 

o fim dos regimes autoritários e o refluxo da esquerda. 

Essa nova situação gera graves problemas sociais revelados, quando das 

sucessivas quedas das bolsas de valores a partir de 1997, fenômeno que atingiu o clímax com 

as fugas de capitais especulativos e a desvalorização do Real, em 1999. Ao longo desse 

período, acontecem inúmeras crises políticas e econômicas na América do Sul (VIZENTINI, 

s/d, p. 3). 
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A ALCA, ao criar compromissos institucionais de caráter multilateral, bloqueia a 

possibilidade de “retrocessos” nas políticas de abertura, como no caso da Venezuela, do 

presidente Chavez.   O Brasil, por sua vez, apresenta-se para os EUA com um duplo 

problema: por um lado, o Governo encontra-se desgastado e a oposição cresce; por outro, em 

decorrência dessa situação e da crise do real, o próprio governo esboça uma certa alteração de 

rumos no Plano Internacional. 

A decisão do Brasil, de convocar a Reunião da Cúpula Sul-Americana de 

Brasília, que propõe o estabelecimento de uma Área de Livre Comércio da América do Sul –

ALCSA - no momento em que se questiona a própria sobrevivência do  MERCOSUL, parece 

surpreender alguns analistas. Entretanto, trata-se de um processo racionalmente explicável, à 

luz da crise brasileira  e das crescentes dificuldades internacionais e regionais. Nessa esteira, a 

retomada de um discurso diplomático autonomista por parte do Brasil, que critica a 

“globalização assimétrica” (VIZENTINI,  s/d, p.4). 

A preocupação do empresariado brasileiro, advinda da prolongada recessão e dos 

riscos que  uma possível adesão à ALCA, faz com que o governo busque alternativas 

internacionais, onde a ALCSA acaba por se concretizar por vias transversas, com a decisão da 

Cúpula de Brasília de iniciar, em outubro, tentativas para o estabelecimento de uma Zona de 

Livre Comércio entre o MERCOSUL e a COMUNIDADE ANDINA. 

Além das dificuldades econômico-financeiras atuais se combinarem com as 

crescentes articulações americanas para a criação da ALCA, facilitada pela crise do 

MERCOSUL, as pressões norte-americanas contra a reeleição de Fujimori e o Plano 

Colômbia são percebidos com uma forma de ingerência em assuntos internos de países sul-

americanos. Os países da região temem uma militarização ainda maior dos conflitos internos 

colombianos, produzindo refugiados e outros problemas. Dessa forma, ao lado de 
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necessidades econômicas, a nova proposta possui dimensão política. E o Brasil, neste 

contexto, vem encontrando espaço para exercer uma certa liderança regional. 

No entanto, vale ressaltar que a história econômica brasileira demonstra que, 

quando há crises agudas no setor externo, impedindo a obtenção de moedas conversíveis, o 

País tende a alterar o seu modelo econômico, sua forma de inserção internacional e, às vezes, 

o próprio sistema político (VIZENTINI, s/d, p. 5). 

No segundo semestre de 2000, em meio à crise do MERCOSUL, a economia 

norte-americana começa a apresentar sinais de desaquecimento, enquanto o Brasil avança a 

iniciativa de integração sul-americana. Com a derrota eleitoral, os democratas americanos 

procuram criar fatos novos,  comprometendo a agenda do presidente Bush com  a aceleração 

das negociações da ALCA. De acordo com Abreu (1997, p. 47): 

A integração hemisférica é de fato uma extensão do NAFTA. O novo papel do 
regionalismo para os EUA é uma manifestação da chamada política do ‘pé de cabra’ 
do crowbar. A expressão foi utilizada por Carla Hills (negociadora americana) neste 
sentido, arrombar mercados onde eles estão fechados.  

 
 
 

  Dentre as ações americanas voltadas para a implementação de sua estratégia, 

está a cooptação do Chile, através da renovação da promessa de ingresso no NAFTA, via na 

qual,  o País frágil, economicamente pouco expressivo e incapaz de articular um projeto 

nacional, aposta. A Argentina, porém, mergulhada em profunda crise econômico-financeira, 

também está tentada a ceder nas negociações sobre a ALCA, em troca de favores bilaterais na 

sua relação econômica  com os EUA, o que torna desfavorável o cenário externo para o 

Brasil. 

No entanto, o Brasil é o único país, devido às suas dimensões e ao seu potencial, 

que pode competir, na América do Sul, política e economicamente com os EUA. Nessa linha, 

é preciso encarar a ALCA como um projeto essencialmente entre o Brasil e os EUA, tendo em 

vista os parques industriais muito limitados dos demais países, com exceção do México e da 

Argentina, e os vínculos políticos e jurídicos existentes entre os EUA e a América Central e 
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entre os EUA e diversos países sul-americanos, altamente dependentes do mercado e dos 

investimentos americanos, como a Venezuela e a Colômbia, o México e o Canadá que 

participam do NAFTA e, portanto, se encontram entrelaçados com a economia norte-

americana. Por outro lado, a eliminação de tarifas aduaneiras e a criação de um território 

único entre Brasil e os pequenos e mesmo os países médios da América Latina não acarretaria 

maiores conseqüências para empresários e trabalhadores brasileiros. A questão que se coloca 

para o Brasil de um território único nas Américas se refere não aos demais países 

subdesenvolvidos da região, mas sim ao que ocorreria com a economia, a sociedade e o 

Estado brasileiros como resultado da  criação de uma área de livre comércio com a principal 

potência econômica, política, tecnológica e militar do mundo, que são os EUA. 

  

2.2 O Mercosul 

Antes de analisar as implicações entre a ALCA e o MERCOSUL, pretendemos 

evidenciar a importância histórica da formação deste bloco para a América do Sul.  

O sonho de se ter uma América Latina unida é antigo. Talvez tenha começado no 

tempo de Bolívar que, em 1824, convoca as nações ibero-americanas para o Congresso de 

Paraná, onde defende a unidade latino-americana sem sucesso (MAIA,1999, p.174). 

Em 1975, Brasil e Uruguai assinam o “Protocolo de Expansão Comercial”. Uma 

década depois, em novembro de 1985, assina-se a “Declaração de Iguaçu” que viabiliza a 

interação de Brasil e Argentina. Nessa época, os presidentes do Brasil e da Argentina José 

Sarney e Raúl Alfonsin pretendem aumentar as relações comerciais entre os dois países, 

através da complementação industrial e da cooperação tecnológica. Em 1986, os dois 

presidentes firmam doze protocolos comerciais, dando passo concreto em direção a uma 

aproximação efetiva. Em avanço aos acordos anteriores, os governos do Brasil e da Argentina 

assinam em 1988, o “Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento”, no qual se 
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prevê a criação de um Mercado Comum entre os dois países, a eliminação gradativa de todos 

os obstáculos tarifários e a harmonização das políticas macroeconômicas. O acordo é aberto a 

todos os demais Estados da região (Cartilha do MERCOSUL, 1997) 

Um novo e decisivo impulso é dado com a assinatura da “Ata de Buenos Aires” , 

em 06 de julho de 1990, na qual se fixa a data de 31 de dezembro de 1994 para a conformação 

definitiva do Mercado Comum entre os dois países. A iniciativa repercute nas economias da 

região. Os governos paraguaio e uruguaio manifestam-se pela inserção no processo de 

integração. Com a adesão do Paraguai e do Uruguai aos ideais propugnados por Brasil e 

Argentina, assina-se um novo tratado entre os quatro países, aos 26 de março de 1991, em 

Assunção, no Paraguai, no qual fica estabelecida a criação de um mercado comum entre os 

quatro países, a ser denominado Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) (Cartilha do 

MERCOSUL. 1997). 

O MERCOSUL nasce com objetivos ambiciosos. O artigo 1o. apresenta os 

propósitos do Tratado:  

 a livre circulação de bens, de serviços e fatores produtivos entre os Países 
Membros, através, dentre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e 
restrições não tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra medida 
de efeito equivalente; 
 o estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política 

comercial comum em relação a terceiros estados ou agrupamento de estados e a 
coordenação de posições em foros econômico-comerciais regionais e 
internacionais; 
 a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados-

Membros - de comércio externo, agrícola, industrial, fiscal, monetário, cambial e 
de capitais, de serviços, alfandegária, de transportes e comunicações e outras que 
se acordem, a fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre os 
Estados-Membros; 
 o compromisso dos Estados-Membros de harmonizar suas legislações, nas áreas 

pertinentes, para lograr fortalecimento do processo de integração 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS...). 

 
 

O MERCOSUL apresenta, desde o princípio, reais possibilidades de ampliação 

dos participantes. A Bolívia, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela já demonstram interesse em 

integrar o MERCOSUL, sendo que as negociações com o Chile estão mais adiantadas. 
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Quanto às tarifas do seu comércio com o dos demais países, cada pretendente 

possui peculiaridades e individualidades marcantes e estágios de desenvolvimento 

diferenciados, que não se pode deixar de levar em consideração. 

A evolução dos acontecimentos demonstra a maturidade da idéia da integração da 

América Latina que, saindo da inércia e, buscando a criação de seu bloco econômico, está 

procurando somar esforços, adquirir experiências e criar condições mais favoráveis para 

competir de maneira menos desigual frente aos demais blocos e países desenvolvidos. 

Novas adesões são positivas para a consolidação e o espraiamento do 

MERCOSUL. As raízes históricas comuns, o processo evolutivo e os ideais de pan-

americanismo, perseguidos pelos libertadores dos países hispânicos,são fatores aglutinadores 

e com forte apelo psicossocial a serem explorados na aproximação da América Latina. 

 

2.3 Raízes Históricas da Integração 

As origens dos estados-membros é a Espanha, cujo atual território recebe 

sucessivos colonizadores, desde 900 A.C., quando surgem os primeiros registros. Deixam 

suas marcas os celtas e vasconços (atuais bascos), gregos, fenícios, iberos e cartagineses 

(LIMA, 1978). 

A rivalidade entre Cartago e Roma desencadeia a Primeira e Segunda  (218-201) 

Guerras Púnicas, quando Roma apodera-se de duas províncias espanholas e, gradualmente, 

intensifica a penetração pelo interior, ao conquistar toda a Península, no império de Augusto. 

Com a invasão dos bárbaros, a Espanha mergulha num período de divisão e caos. Eurico, 

primeiro rei visigodo da Espanha, proclama a independência do Reino (475). Os árabes 

também marcam sua presença no território e o domínio mouro perdura por cerca de 300 anos 

(710 a 1031) (LIMA, 1977). 



 31

A reconquista pelos visigodos não evita o desmembramento entre Leão e Castela, 

por desavenças internas. Posteriormente, surge o reino basco de Navarra. Sancho III, o 

Grande, consegue conquistar os três reinos e divide o Império entre os seus quatro filhos. Das 

freqüentes lutas e conquistas, no reinado de Afonso VII, o infante D. Henrique proclama a 

Independência do condado de Portugal (1140). As lutas sucessórias são uma constante e se 

prolongam com os reis católicos, com a dinastia dos Hasburgo (1519), a dinastia dos Bourbon 

(1713), a Primeira República (1869), a Segunda República (1931-1936), a Guerra Civil 

(1936-1939), com crescente e constante interferência de potências estrangeiras no processo. O 

Generalíssimo Franco, às custas de uma guerra civil e um milhão de vidas, consolida a união 

e o poder na Espanha, cujo sistema se mantém até o presente, como estado monárquico 

(LIMA, 1977). 

Da evolução histórica, constata-se a alternância entre a unidade e a fragmentação 

do território espanhol; a influência constante dos reis, militares e da Igreja na condução dos 

destinos do País; a interminável disputa interna entre dinastias e povos distintos, pelo poder. 

Esta evolução tem profundos reflexos na formação psicossocial das lideranças hispano-

americanas que comandaram o processo de organização, independência e condução dos 

destinos dos diversos países originados dos Vice-Reinados do Império Espanhol na América. 

São marcas registradas o individualismo das lideranças, a tendência de fragmentação 

territorial, o personalismo dos chefes, a interferência em assuntos de Estado e a ruptura da 

ordem vigente, fatores herdados da Metrópole e presentes, com freqüência, na história 

hispano-americana (LIMA, 1977). 

Os povos primitivos de Portugal: os lígures e os iberos, ao se  fundirem com os 

celtas,  passam a denominar-se celtíberos, raça da Península Ibérica que, posteriormente, 

denomina-se lusitana. 



 32

Os romanos, após a Segunda Guerra Púnica (218-201 A.C.), invadem a Península 

Ibérica. A província romana da Lusitânia abrangia praticamente o Portugal moderno. Em 

1064, Fernando I, de Leão e Castela, leva à reconquista da  terra portucalis. Afonso 

Henrique, em 1128, recusa-se a prestar vassalagem ao primo Afonso VII, tornando, assim, 

Portugal independente da Espanha. Em 1140, o mesmo Afonso Henriques bate a Coroa de 

Leão, em Val de Vez e funda a Dinastia de Borgonha, que se prolonga até 1383 (LIMA, 

1977). 

Com a vacância do trono, as Cortes proclamam o Mestre de Aviz rei de Portugal, 

iniciando a Dinastia de Aviz (1383-1580), promotora dos grandes descobrimentos marítimos. 

Os interesses das famílias reais concretizam a União Ibérica (1580-1640), colocando Portugal 

e Espanha sob a coroa de D. Felipe II. No entanto, após duas insurreições fracassadas, o 

Duque de Bragança chefia o movimento de libertação e é coroado rei, em 1640, expulsando 

os espanhóis, dando início à dinastia de Bragança (1640-1910). 

No período, as ameaças de invasão espanhola são uma constante, e o envio de 

missões a vários países, em busca de auxílio para neutralizar o perigo, se sucedem. À 

Inglaterra cabe o papel de proteger Portugal. O primeiro auxílio ocorre após o casamento da 

filha do rei João IV, D. Catarina de Bragança com o rei inglês Carlos II, quando chegam 

armas e homens para bater os espanhóis em Montijo (1644). O Tratado de Methuen (1703) 

aumenta as trocas entre Portugal e Inglaterra. A invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão 

faz embarcar a Família Real na esquadra que, escoltada por navios ingleses, chega ao Brasil. 

Cabe ao Duque de Wellington, com tropas anglo-lusas, afastar três invasões francesas, 

forçando-os a deixar definitivamente o território português (1811). Portugal estaciona 

politicamente até o século XX, quando, com o surgimento da República, em 1911, vem a 

sofrer transformações políticas (LIMA, 1977). 
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A história de Portugal mostra a luta constante pela sobrevivência do País e o 

esforço comum para enfrentar a ameaça de subjugação por parte da Espanha. As sucessivas 

dinastias são pouco contestadas internamente e administram com sucesso os interesses da 

Nação, apesar de recorrerem com freqüência, à proteção inglesa. Este sentimento de unidade  

e  respeito  ao  governo central é incorporado à alma portuguesa, cujos reflexos são am 

mantidos em todos os domínios que a Coroa descobre e conquista. 

Os estados do MERCOSUL têm origem espanhola. Assim é que o  território da 

hoje Argentina era  ocupado por diversas tribos de características diferentes. A nordeste, 

viviam os guaranis, nação numerosa que ocupava todo o atual Paraguai e grande parte do 

Brasil. 

Juan Diaz de Solis, em 1516, descobre o Prata. Em 1527, Sebastião Caboto sobe 

os rios Paraná e Paraguai e funda o Forte de Sancti Spiritu, o primeiro núcleo espanhol na 

Bacia, arrasado em 1529, num ataque indígena (LIMA, 1977). 

A Espanha, ao perceber  o crescente poderio português no Brasil, envia, em 1535, 

a maior expedição até então mandada à América, chefiada por Pedro de Mendoza que, em 

1536; funda a cidade de Buenos Aires. Iralam daí, parte e sobe os rios da Prata e Paraguai 

fundando a cidade de Assunção, em território dos guaranis. Em 1541, Buenos Aires é 

abandonada e os habitantes rumam para Assunção, núcleo que desempenharia papel relevante 

por meio século, na conquista e colonização da Argentina. A segunda Buenos Aires surge em 

1580 por obra de Juan de Garay. Colônias espanholas vizinhas do Chile, Peru e Paraguai 

fundam os principais núcleos argentinos, no século XVI, com os jesuítas desempenhando 

papel notável em todo o processo de colonização. Tucumán, Córdoba e Buenos Aires, 

sucessivamente, desempenham a liderança na área, até a criação do novo Vice-Reinado de La 

Plata, em 1776, que estabelece Buenos Aires como capital, trazendo para a cidade grandes 
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benefícios. O novo Vice-Reinado visa, fundamentalmente, melhorar a posição defensiva 

espanhola contra a ameaça crescente representada pelo Brasil português.  

Em 1806, tem início o processo de independência. Estando em guerra Espanha e 

Grã-Bretanha, Buenos Aires é invadida por duas ocasiões e, à revelia das autoridades 

espanholas, mesmo com fuga do vice-rei, os habitantes rechaçam os invasores, nutrindo o 

patriotismo nativo. 

Napoleão Bonaparte invade a Espanha em 1808, afastando o rei Fernando VII e 

reivindicando autoridade sobre toda a América Hispânica. O Cabildo, em Buenos Aires rejeita 

a pretensão, obtém a renúncia do vice-rei e organiza governo autônomo. Mesmo com a 

restauração do trono, em 1814, uma Assembléia reunida em Tucumán proclama a 

independência do País. Anos de luta se sucedem para derrotar os monarquistas fiéis a Coroa, 

feito obtido pelo grande libertador argentino José de San Martin e concluído por Bolívar, por 

cerca de 1822  (LIMA, 1977). 

Lutas intensas entre Unitaristas e Federalistas e o curso desastroso da guerra com 

o Brasil levam à renúncia de Rivadávia, o primeiro presidente da República, em 1827. Segue-

se a ditadura de Rosas, senhor da Argentina, após a subjugação ou eliminação de seus rivais. 

Diversos movimentos contra o regime fracassam e, em maio de 1851, o General Justo José de 

Urquiza alia-se ao Uruguai e ao Brasil, que vinha sendo, sistematicamente desrespeitado pelo 

ditador, para derrotar Rosas, na batalha de Caseros, aos 3 de fevereiro de 1852. 

Em 1853, é promulgada a Constituição, mas a Província de Buenos Aires recusa-

se a integrar a Confederação. Urquiza quer impor a união pela força e é derrotado. Em 1862, 

Mitre é eleito presidente e Buenos Aires torna-se a sede do governo. 

Em 1880, a eleição do General Roca, herói que conduziu um ciclo de guerras 

contra os índios da Patagônia, marca o começo da dominação de uma oligarquia de 

latifundiários que se mantém até 1930. Em 1891, no segundo período de Roca, é resolvido o 
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sério problema de fronteira com o Chile. Seu sucessor, Roque Sáens Peña modifica a lei 

eleitoral, abrindo novo capítulo na história argentina e, na eleição seguinte, os radicais 

chegam ao poder. Na década de 20 há o incremento do sentimento antidemocrático, inspirado 

no fascismo italiano e espanhol e acentuado pela reação militar contra a corrupção civil 

(LIMA, 1977). 

Em 1930, um movimento chefiado pelo General José Uriburu depõe Irigoyen 

com o beneplácito do povo. Ao assumir, o General Justo, indicado por uma coligação, para 

evitar o retorno dos radicais estabelece uma aliança formal, a Concordância, que se mantém 

no poder, sem o mínimo interesse pelo bem-estar da população. Em 1943, os militares 

retornam ao poder, iniciando-se,  a seguir o Peronismo (1946), que conduz uma primeira 

gestão com sucesso. Após a reforma da Constituição, que possibilita a reeleição, Perón entra 

em conflito com a Igreja Católica e aliena o monopólio estatal do petróleo,  sendo deposto 

pelas Forças Armadas, em setembro de 1955. 

Uma Junta Militar instaura a legalidade, em 1958, estendendo-se até 1966, 

quando um novo Golpe Militar leva o General Juan Carlos Ongania ao poder, este afastado e 

substituído pelo General Roberto Levingston, em 1970, por sua vez, destituído pelo General 

Alejandro Lanusse um ano depois (LIMA, 1977). 

Com a deterioração econômica e política, os militares facilitam o retorno de 

Perón do exílio. Novo pleito leva Juan Perón e sua mulher Maria Estela, a presidente e vice. 

Com a morte de Perón, em 1974, assume Isabelita que, em meio a profundos problemas 

econômicos e políticos, é deposta pelos militares, em 1976, assumindo o General Jorge R. 

Videla.  

Os militares no poder, na tentativa de superar os problemas internos e unir a 

Nação, conduzem uma desastrada aventura militar para reaver as Ilhas Malvinas (Falklands) 

dos ingleses, tornando sua posição insustentável. 
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O governo volta aos civis e Carlos Menem, em segundo mandato, conduz  os 

destinos da Argentina até os últimos anos do século XX. 

Da evolução histórica Argentina, infere-se que: há continuidade das tendências 

herdadas da Espanha, na alternância de fragmentação e/ ou integração do Vice-Reinado do 

Prata, quanto ao território; na marcante influência de líderes militares e da Igreja, na política; 

na freqüente alteração das regras de governo, conseqüente do individualismo e do 

personalismo das lideranças políticas que assumem o poder. Há constantes divergências entre 

Buenos Aires e as províncias argentinas, na defesa dos interesses próprios, conseqüência do 

papel hegemônico da Capital sobre o interior. 

A alternância de períodos de grande progresso econômico com os de estagnação, 

marcam épocas de euforia e de crise na sociedade. A permanente busca da submissão política, 

pelos platinos, deixa ressentimentos entre as Nações hispânicas vizinhas e desconfiança na 

política externa da Argentina. 

Atualmente, a Argentina encontra-se esfacelada. 

Antes da chegada do europeu, os territórios entre os rios Paraná e Paraguai eram 

ocupados pelos índios guaranis. Alejo García, partindo do litoral brasileiro, em 1524, e 

Sebastião Caboto, que sobe o rio Paraná, são os primeiros a atingir o interior platino. 

Entretanto, cabe a Domingo Martínez de Irala a primazia da fundação dos primeiros núcleos 

coloniais, a partir de 1536, e o lançamento dos  fundamentos do Paraguai. Assunção torna-se 

base das operações e transforma-se no centro de dominação espanhola na região sul da 

América. Sua política de colonização volta-se para a delimitação das fronteiras com o Brasil, 

pela construção de uma linha de fortes contra a expansão portuguesa, fundação de vilas e 

estímulo à miscigenação dos espanhóis com os guaranis para a formação da população do 

País. Por mais de 150 anos, missões jesuíticas exercem governo efetivo sobre 33 reduções, 

com cerca de 100.000 índios, servindo de postos avançados contra a expansão portuguesa. 
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A queda do rei Fernando VII de Espanha, que provoca a declaração de 

independência argentina (1810), não é aceita como extensiva ao Paraguai que, também, 

contestava a autoridade espanhola. Os líderes paraguaios insurgem-se contra o declínio da 

importância de sua província frente a Buenos Aires, que se torna mais poderosa. Tropas 

argentinas, coordenadas pelo General Manuel Belgrano, tentam incorporar a província, sem 

sucesso. O governador espanhol do Paraguai solicita auxílio português para defender a 

colônia dos ataques de Buenos Aires, mas é deposto pelos líderes paraguaios Fulgêncio 

Yegros, Pedro Juan Caballero e Vincente Ignácio Iturbide, que proclamam a independência 

do país, a 14 de maio de 1811. 

Segue-se um curto período de anarquia, quando José Gaspar Rodrigues Francia 

implanta uma ditadura, que se prolonga até 1840. Francia isola seu País do resto do mundo, 

estimula a auto-suficiência, desenvolve as manufaturas e preocupa-se em deter as ambições 

expansionistas de Argentina e Brasil. O isolacionismo contribui para preservar a 

homogeneidade do povo paraguaio e fortalecer seu espírito de independência. 

Francia é sucedido por Carlos Antônio López, que governa o Paraguai de 1840 a 

1862, abandonando o isolacionismo, expandindo o comércio e abrindo as portas a técnicos 

estrangeiros. Aumenta, contudo, a fricção do Paraguai com seus dois poderosos vizinhos. O 

ditador argentino Rosas ergue obstáculos ao comércio paraguaio e reaviva disputas 

fronteiriças. O Brasil precisa da navegação do rio Paraguai para chegar ao Mato Grosso. 

Antônio López trata de fortalecer o Exército, empregado, anos mais tarde, por seu 

filho e sucessor, Francisco Solano López, à frente do País entre 1862-1870. Interesses 

conflitantes e temores de todas as partes levam à Guerra da Tríplice Aliança, com o Brasil 

Argentina e Uruguai, combatendo força  preparada pelo Paraguai. O conflito termina (1864-

1870) com a morte de López e de mais da metade da população paraguaia. 
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A reconstrução do País passa por sucessivas crises políticas, golpes, intervenções 

militares e revoluções palacianas, apesar da existência de apenas dois partidos políticos, os 

colorados e os liberais. 

O Paraguai entra em disputas com a Bolívia pela posse da região do Chaco 

(1932-1935), e os paraguaios, comandados pelo Cel. José Estigarribia, vencem com 

dificuldades. Após a guerra, o País passa por reformas importantes em suas instituições, 

interrompidas pela morte, em acidente aéreo do presidente e herói da guerra do Chaco, 

Estigarribia. 

Com o retorno da ditadura e sucessivos golpes, assume Frederico Chávez (1949-

1954) cujo governo se caracteriza pelo alinhamento com o regime de Perón. O General 

Alfredo Strossner toma o poder em 1954 e governa o País até recentemente quando é 

destituído. A normalidade política ainda está sendo buscada no Paraguai. 

A evolução histórica do Paraguai está marcada pela luta constante por sua 

independência e autonomia frente a Buenos Aires. A posição geográfica desfavorável facilita 

o isolacionismo do governo e do povo guarani, bem como o surgimento de líderes que se 

perpetuam no poder. A tentativa de expansão e rompimento da asfixia de País interior foi 

desastrosa para a Nação. 

Governos fortes e um povo submisso caracterizam o Paraguai, que ainda procura 

estabilidade e a modernização nas suas instituições. 

O território do atual Uruguai é descoberto em 1516 por Juan Diaz de Solis. Por 

volta de 1600, Arias de Saavedra, governador do Paraguai para lá manda um lote de 100 

cabeças de gado, fato que tornaria a Banda Oriental importante região pastoril. 

A colonização efetiva-se a partir de 1624, com a fundação de Santo Domingo de 

Soriano, depois que jesuítas e franciscanos pacificam os índios, especialmente os belicosos 

charruas. 
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Em 1680, D. Manuel Lobo, Governador do Rio de Janeiro, funda a Nova Colônia 

do Santíssimo Sacramento. A partir de então, até 1726, com a fundação de San Felipe de 

Montevidéu pelo governo de Buenos Aires, espanhóis e portugueses revezam-se na posse do 

território. Em 1776, a Banda Oriental é anexada ao recém criado Vice-Reinado do Prata, fato 

reconhecido por Portugal através do Tratado de Santo Ildefonso, um ano depois. 

As Guerras Napoleônicas trazem ao Uruguai um certo período de ocupação 

inglesa, em 1807. Ao serem repelidos, esses ingleses deixam novas idéias e a consciência da 

força dos criollos uruguaios. 

A declaração de independência da Argentina (1810) influencia os patriotas 

uruguaios que, comandados por José Gervasio Artigas, derrotam os espanhóis em várias 

batalhas e obtêm rendição da guarnição espanhola de Montevidéu (1811). 

A luta tem que prosseguir contra os portugueses que, em 1820, vencem Artigas 

em Tacuarembó. No ano seguinte, Portugal incorpora a Banda Oriental ao Brasil com o nome 

de Província Cisplatina. 

Exilados uruguaios retomam o Movimento de Independência com o apoio de 

Buenos Aires e fazem a proclamação a 25 de agosto de 1825. 

Em 1827, um exército organizado com ajuda argentina derrota os brasileiros em 

Ituzaingó. A mediação britânica propõe o estabelecimento do Uruguai como Estado-Tampão. 

O Tratado do Rio de Janeiro (1828) marca a renúncia de Brasil e Argentina ao território 

uruguaio. 

Os primeiros presidentes são os Generais José Fructuoso Rivera e Manuel Oribe, 

cujos partidos Colorado e Blanco desencadeiam guerra civil entre seus seguidores. Alijado da 

Presidência em 1838, Oribe apóia-se no ditador argentino Rosas e sitia Montevidéu em 1843, 

cerco que perdura por nove anos e cala fundo na consciência uruguaia. O grupo de Garibaldi 

estava entre os defensores da Cidade. A guerra civil só termina em outubro de 1852, com o 
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pacto entre o General Justo José Urquiza, oponente de Rosas na Argentina, e com o Brasil. 

Venâncio Flores sucede a Rivera, obtém o apoio da Argentina e do Brasil e estabelece 

firmemente o partido Colorado. Este apoio lhe custa a participação simbólica do Uruguai na 

Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. 

A despeito da agitação social, o fim do século XIX traz desenvolvimento ao 

Uruguai. Há o amadurecimento dos partidos políticos e a liberalização do regime, com o 

restabelecimento do governo civil. 

O líder liberal José Batle y Ordónez, ao assumir o governo (1903), enfrenta oito 

meses de sangrenta revolta dos Blancos e, a seguir, volta-se para as reformas sociais e 

econômicas. Os problemas políticos retornam em 1916. O funcionalismo público torna-se 

instrumento de aliciamento de eleitores, com expansão da burocracia. Batle mantém-se como 

principal figura política até sua morte, em 1929. Seu desaparecimento e a depressão 

econômica da década de 1930 resultam na ditadura de Gabriel Terra, que revoga a 

Constituição de 1917. 

O Uruguai participa simbolicamente da II Guerra Mundial e é beneficiado pela 

grande elevação do preço da carne no mercado externo, período em que o povo tem elevado 

padrão de vida, dos melhores do Continente. 

A Constituição de 1952 estabelece o sistema colegiado de governo. Blancos e 

Colorados passam a revezar-se no poder, enfrentando crescentes dificuldades econômicas, 

conseqüência da grande dependência de lã e carne no Mercado Internacional. 

O movimento de extrema esquerda Tupamaro leva o governo a adotar medidas 

restritivas das franquias constitucionais até a superação do problema. As eleições de 1966 

devolvem ao Uruguai o Sistema Presidencialista.  

A evolução histórica do Uruguai está marcada pelo entrechoque das colonizações 

portuguesa e espanhola na América, cada qual alternando períodos de dominação. Esta 
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disputa pela hegemonia deixa profundos reflexos na sua política externa. Caudilhos sucedem-

se no governo e deixam herança personalista. Partidos históricos, o Colorado e o Blanco 

dividem fortemente a vida política, tendo como denominador comum a manutenção da 

soberania do País. A política pendular prevalece quando das divergências entre Brasil e 

Argentina. 

O descobrimento do Brasil está englobado no ciclo das navegações lusitanas 

(1394-1460) na busca do caminho para a Índia. 

Apesar de notícias de explorações anteriores, a esquadra de Pedro Álvares 

Cabral, que parte de Lisboa a 9 de março, oficializa a descoberta em 22 de abril de 1500. O 

comércio extremamente rentável com a Índia mantinha as atenções de Portugal, à época, com 

pouco mais de um milhão de habitantes. 

O Tratado de Tordesilhas resolve o conflito entre Espanha e Portugal pela 

América, excluindo as demais Coroas da colonização do Novo Mundo. Os franceses, por ação 

de pirataria e amizade com os índios, chegam a fundar feitorias, forçando o governo 

português a iniciar a colonização. O território é dividido em doze capitanias (1534) e 

entregues a donatários para exploração. 

Em 1580, por laços de sucessão, Felipe II de Espanha faz a união das Coroas e 

governa também Portugal. No período ocorrem as invasões holandesas ao Brasil, a segunda 

em Pernambuco, onde se mantém por 24 anos (1630-1654). 

Com a restauração da independência portuguesa, em 1640, a Metrópole 

empenhava-se em defender sua existência como Reino Europeu, frente à Espanha e precisava 

do apoio da Holanda, com a qual obtém um armistício na América. Os brasileiros fazem, pela 

primeira vez, prevalecer o próprio interesse ao da Metrópole e, reunindo todas as classes e 

raças, insurgem-se contra os holandeses, derrotando-os em Guararapes,  fazendo surgir a 

nacionalidade. 
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A necessidade de mão-de-obra para tocar os engenhos de açúcar faz surgirem as 

Bandeiras, forças destinadas à cata dos índios, que se lançam ao interior do território sem 

respeitar limites, cuja expansão não tarda a chocar-se com outra força expansionista 

semelhante, de sentido inverso; as reduções jesuíticas espanholas, partindo de Assunção, no 

Paraguai. Por outro lado, a expansão sobre o vale Amazônico, espanhol por direito, resulta na 

conquista pacífica e inquestionada para Portugal, por ter ocorrido no período da união das 

Coroas. 

O Tratado de Madrid, em 1750, reconhece os novos limites, fixados nos extremos 

da penetração. Este Tratado é de transcendental importância para a América por ter enunciado 

o princípio do Uti Possidetis (Como Possuis), a luz do qual vão ser resolvidos problemas 

territoriais entre países americanos até nossos dias. 

O descobrimento do ouro no século XVIII e as longas distâncias entre a costa e as 

minas fazem surgir a pecuária, onde poucos homens conseguiam manter e desenvolver 

imensas fazendas de criação, acabando por estabelecer uma rede de ocupação territorial tênue, 

mas contínua de norte a sul. A administração colonial, sempre, marcada pela permanência e 

continuidade de governos, que deixam no povo uma noção concreta de unidade, marca 

profunda da história colonial. São reabsorvidas as concessões das capitanias pela Coroa, que 

passa a administração a um governador régio, estabelecido na Bahia, em 1549, onde se 

mantém como governo central até 1763, quando é transferido para o Rio de Janeiro, por 

elevação da Colônia a Vice-Reinado. 

O governador concentra em suas mãos toda a administração, a justiça, a fazenda e 

a força militar. A noção de Estado, centralizado, organizado e presente é característica 

essencial e fundamental da mentalidade brasileira. A Câmara Municipal, ou Senado da 

Câmara, presente nas vilas, que iam surgindo, serve como escola de formação política, agente 

administrativo e presença de governo em todo território. 
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Ao final do século XVIII o inconformismo começa a aflorar. A Inconfidência 

Mineira (1789) revela o espírito amadurecido e evoluído da elite brasileira. Ao mesmo tempo, 

as guerras de Napoleão provocam a transferência da Corte Portuguesa para o Brasil. A 

Família Real faz-se acompanhar por cerca de 15 mil pessoas. O episódio em si e a 

clarividência de D. João VI propiciam a abertura do Brasil ao comércio e à cultura, a 

fundação de cursos superiores e Academias Militares, ao funcionamento da imprensa e à 

organização do governo em sua plenitude, dentre outras vantagens. 

Dois episódios bélicos ocorrem no período: as conquistas da Guiana Francesa e 

da Província Cisplatina: a revolução de 1820, em Portugal, exige o retorno de D. João VI à 

Metrópole. A desejada união com Lisboa torna-se inviável e, quando o retrocesso e a 

desarticulação do Reino são exigidos, D. Pedro, príncipe herdeiro, conduz o movimento de 

Independência, garantindo a manutenção da unidade nacional. 

A herança do trono português e o declínio do prestígio político levam D. Pedro a 

abdicar em favor do filho D. Pedro II, com cinco anos, em 07 de abril de 1831. O Brasil passa 

então, por um período de regências, cuja preocupação era salvar a unidade nacional, 

ameaçada por revoltas internas e enquadrar as correntes políticas em partidos organizados. 

O militar e estadista Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, pacifica o 

País e, numa segunda fase, conduz as Campanhas Externas, que definem as fronteiras do 

Brasil. As correntes políticas que predominam são os conservadores, defensores da autoridade 

central e da unidade nacional, e os liberais que propagavam a defesa das garantias individuais 

e a maior autonomia das províncias. 

O Segundo Império, em seu apogeu, realiza profundas transformações políticas e 

econômicas na sociedade. Entra em declínio ao enfrentar três questões graves, com resultados 

prejudiciais à sustentação da Coroa: a abolição da escravatura sem indenização, o que ressente 

os proprietários e viabiliza o início das correntes migratórias ao País; a questão religiosa, com 
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desgaste junto à Igreja; e a questão militar, que inclina a liderança militar para os 

republicanos. 

Aos 15 de novembro de 1889, um movimento militar, sem reação, proclama a 

República. Em 1891, é promulgada a Primeira Constituição, que estabelece o 

presidencialismo e o federalismo, além de separar a Igreja e o Estado sem choques entre as 

autoridades. A deposição do presidente Washington Luís, em outubro de 1930, partidário da 

política do café com leite, marca o fim da 1ª República. Os vinte anos seguintes têm a 

presença marcante de Getúlio Vargas no cenário político, ora como ditador, ora como 

presidente eleito. A normalidade volta ao País e se estende até 1964, quando ocorre o golpe de 

31 de março, para dar governabilidade ao Brasil. Os militares se sucedem no poder por duas 

décadas, período no qual é registrado forte desenvolvimento em todos os campos da 

expressão nacional.  

Atualmente, o Brasil vive em plena democracia, lutando para acelerar o 

desenvolvimento e para ocupar seu merecido espaço no cenário internacional. Da evolução 

histórica brasileira observa-se a continuidade das características herdadas de Portugal. São 

mantidos a unidade territorial, o governo central e a uniformidade lingüística. A Coroa 

portuguesa modela um território vasto, rico e coeso, utilizando o expediente da ocupação e, 

posteriormente, a diplomacia para legalizá-lo, dando à mesma renome internacional, por sua 

atuação e capacidade. Os acontecimentos internacionais favorecem o processo de 

independência do País, ao contrário da América hispânica. Revoltas internas são solucionadas 

a tempo para redirecionar os esforços exigidos pelas Campanhas Externas, que definem o 

mapa do Brasil. Correntes migratórias procedentes de países mais adiantados e miscigenação 

em alto grau estão por definir o brasileiro, resultado de um cadinho de diferentes culturas, 

cores e continentes. O Brasil é um País por fazer, que desperta no século XX. Com magnífica 
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herança dos antepassados e extraordinárias potencialidades para o porvir, tudo indica lhe está 

reservado papel ímpar no cenário internacional e nos destinos do Planeta.  

  

2.4 A Questão dos Limites  

O Tratado da Tríplice Aliança reúne Brasil, Argentina e Uruguai contra o ditador 

paraguaio López, governante do Paraguai, e tem por objetivos:   

 o respeito à soberania e à integridade territorial do Paraguai. 

 Assegurar a livre navegação dos rios Paraná e Paraguai.  

 Estabelecer tratados de limites previstos e já existentes. 

 Derrubar o governo López, do Paraguai. 

 Como resultado, o conflito: 

 resolve para o Brasil, em definitivo, a questão de limites com o Paraguai e tem 

assegurada a livre navegação para o Mato Grosso. Custa-lhe o entravamento 

do progresso e 33.000 mortos.  

 Encerra a questão relacionada com a independência, para o Uruguai.  

 Define os limites e extinguiu o sonho da reconstituição do Vice-Reinado do 

Prata, para a Argentina.  

 Além de derrotado e de pagar o ônus da derrota, o Paraguai tem para sempre 

afastado o sonho de expansão. 

 É interessante observar que esta Guerra envolve exatamente os quatro 

membros fundadores do MERCOSUL.  

 Os objetivos implícitos do Tratado de Assunção, deduzidos da posição oficial 

dos Países signatários procuram:  
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 buscar uma integração mais competitiva das suas economias, num mundo em 

que se consolidam grandes blocos econômicos e onde o progresso tecnológico 

se torna essencial para o êxito dos planos de investimento. 

 Favorecer as economias de escala, o incremento da produtividade e o fluxo de 

comércio com o resto do mundo 

 balizar as ações dos setores privados, principais artífices da integração. 

O preâmbulo do Tratado de Assunção reza ser desejável promoverem-se o 

desenvolvimento científico e tecnológico; a modernização das economias para ampliar a 

oferta e a qualidade dos bens e serviços disponíveis, a fim de melhorar as condições de vida 

de seus habitantes; pretende-se, igualmente, o aproveitamento mais eficaz dos recursos 

disponíveis, a preservação do meio ambiente, o melhoramento das interconexões físicas, a 

coordenação de políticas macroeconômicas e a complementação dos diferentes setores da 

economia, respeitados os princípios de gradualidade, flexibilidade e equilíbrio. 

Um mercado comum compõe-se de certo número de liberdades fundamentais, 

asseguradas pelos Estados-Membros aos agentes econômicos. Pelo Tratado de Assunção, 

visa-se instituir a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos dentro de prazos 

estabelecidos. Estavam obrigados os Estados, salvo exceções previstas no Tratado, a atingir 

percentual zero de gravames do comércio regional, até 31 de dezembro de 1994, o que se 

cumpriu, de acordo com o cronograma de redução iniciado em 30 de junho de 1991. 

Esse programa de liberalização comercial constitui instrumento básico da 

consolidação do mercado comum regional. Na medida do necessário, os quatro Países 

continuam harmonizando as respectivas legislações. 

Prudentemente, não se estabelecem programas de liberalização de serviços e 

fatores produtivos, por ser consenso entre os quatro Países da zona de livre comércio, que 

deva ser consolidada a circulação de bens para, então, aprofundar o nível de integração. 
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A estrutura organizacional e o modo de funcionamento adotados, durante o 

período de transição, são particularmente simplificados e mantidos em  nível de governo. 

Assim, a administração e a execução do Tratado de Assunção estiveram a cargo de apenas 

dois órgãos: o Conselho do Mercado Comum, órgão superior do MERCOSUL, composto 

pelos Ministros das Relações Exteriores e pelos Ministros da Economia, cabendo-lhe a 

condução política do processo de integração e a tomada de decisões para assegurar o 

cumprimento dos objetivos e prazos estabelecidos; o Grupo do Mercado Comum, órgão 

executivo do MERCOSUL, integrado por quatro titulares e quatro membros alternos por País, 

constando, necessariamente, de representantes dos ministérios citados e dos Bancos Centrais, 

competindo-lhe velar pelo cumprimento do Tratado de Assunção, seus protocolos e acordos 

firmados, propor projetos de decisão ao Conselho e tomar medidas necessárias ao 

cumprimento do mesmo. 

O Tratado de Assunção institui ainda, onze subgrupos técnicos dos quatro Países 

para estudar as medidas a serem tomadas nos setores respectivos, visando assegurar a 

consecução dos objetivos e permitir o bom funcionamento do Mercado Comum. Na ordem, 

foram criados os seguintes subgrupos, de um a onze: Assuntos Comerciais; Assuntos 

Aduaneiros; Normas Técnicas; Política Fiscal e Monetária; Transporte Terrestre; Transporte 

Marítimo; Política Agrícola; Política Industrial e Tecnológica; Política Agrícola; Política 

Energética; Coordenação de Políticas Macroeconômicas; e Relações Trabalhistas de Emprego 

e de Seguridade Social. 

Assim, por exemplo, no âmbito do subgrupo 1, as delegações começam 

assumindo o compromisso de comunicar todas as medidas não tarifárias que possam 

constituir barreiras ao comércio regional e partem para a harmonização da nomenclatura 

aduaneira; no subgrupo 2, cria-se uma equipe especial para traçar um plano de implantação de 

aduanas integradas. 
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Avanço significativo é constatado com a assinatura do Protocolo de Ouro Preto, 

que adapta a estrutura do MERCOSUL ao seu próprio crescimento e evolução. Além do 

Conselho e do Grupo do Mercado Comum, já avaliados, surgem a Comissão do Comércio do 

MERCOSUL, a Comissão Parlamentar Conjunta, o Foro Consultivo Econômico Social, e a 

Secretaria Administrativa do MERCOSUL. Após o Protocolo de Ouro Preto, além das tarefas 

originais o Grupo do Mercado Comum passa a criar, modificar ou extinguir subgrupos de 

trabalho e órgãos, negociar e assinar acordos com terceiros países e organizações 

internacionais. O Protocolo de Brasília para a Solução de Controvérsias estabelece a 

intervenção do Grupo, quando Estados-Membros não lograrem resolver uma controvérsia, 

cabendo-lhe pôr fim às diferenças. 

Os novos órgãos criados, cada qual com funções definidas e da maior 

importância, buscam ampliar o campo de ação e dar praticidade às ações decisórias do 

MERCOSUL. Assim, as Secretarias Administrativas, que atendia ao Grupo do Mercado 

Comum, especificamente, passam a prestar serviços a todos os demais órgãos, cabendo-lhes 

executar o arquivo da documentação do MERCOSUL, publicar e difundir decisões e 

resoluções, laudos arbitrais de decisões de controvérsia e outros atos do Conselho ou Grupo e 

traduzir para os idiomas espanhol e português todas as decisões dos órgãos com capacidade 

decisória, dentre outros. O Protocolo de Ouro Preto avança ainda, no processo ao atribuir ao 

MERCOSUL personalidade jurídica de Direito Internacional, podendo, assim, no uso de suas 

atribuições, praticar os atos necessários à realização de objetivos, em especial alienar bens 

móveis e imóveis, comparecer em juízo, conservar fundos e fazer transferências. Os Estados-

Membros obrigam-se a dar cumprimento em seus territórios, das normas emanadas dos 3 

órgãos com capacidade decisória: o Conselho, o Grupo e a Comissão de Comércio, todos do 

Mercado Comum, após a aprovação. Para a tomada de decisões o Protocolo mantém a regra 

do consenso e da obrigatoriedade da presença de todas as Partes. 
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A implantação do MERCOSUL, como espaço econômico comum entre os 

signatários, que implica a neutralidade das fronteiras políticas com relação aos custos das 

operações econômicas, sem proteção dos governos, foi desencadeada. Em última análise, este 

fato consiste em transpor ao nível internacional a concorrência existente no nível interno. É 

sabido que os resultados não podem ser imediatos e a exposição súbita da economia a outros 

países não depende apenas de regulação do mercado, mas também de políticas 

macroeconômicas, condições eqüitativas, reciprocidade e equilíbrio. Surgem resistências 

isoladas, naturais em tais processos, porém há consenso sobre os resultados positivos da 

integração econômica. A formação de um bloco coeso, com maiores possibilidades de 

inserção no mercado mundial, além da auto-suficiência nacional e regional, persegue 

mecanismos de estímulo à produção complementar e às exportações para terceiros países. A 

queda de barreiras comerciais e a abertura do mercado, se, por um lado, ampliam as vantagens 

ao consumidor, via qualidade, variedade e preço, por outro, ameaçam monopólios de certos 

segmentos tradicionais, impedindo-os de cobrar preços injustificáveis. 

A consolidação do Mercado Comum, nos quatro Países, tende a fazer com que o 

estado reduza o gigantismo que o caracterizou no passado, para exercer com maior eficiência 

as funções de coordenação e controle de metas de longo prazo e o apoio à iniciativa privada, 

para adaptar-se às novas realidades de um mercado integrado. Os desafios a serem superados, 

longe de trazer desânimo, foram motivo de aproximação, criatividade e diálogo. As metas 

globais demandam grande trabalho nas diversas áreas de integração. 

 

2.5 Estágio Atual do Mercosul 

 O processo de reestruturação produtiva sugere três considerações sobre o estágio 

atual do MERCOSUL. A Associação Brasileira de Estudos de Integração, em sua “Cartilha do 
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MERCOSUL – 1997” menciona algumas das principais atividades em andamento, na 

evolução do processo interativo:  

 a política cambial, a ser coordenada de forma a evitar seu uso como 

instrumento desleal de concorrência; 

 a política agrícola, a ser conduzida harmonicamente na busca da auto-

suficiência e para evitar a concorrência ruinosa entre os produtos e a melhoria 

na posição com terceiros países; 

 a política industrial, na obtenção de tecnologia externa, integração dos parques 

industriais e a complementaridade das economias;  

 a política fiscal, na busca da neutralidade e não discriminação, assim como 

condições adequadas de concorrência; 

 a política comercial, para assegurar proteção contra práticas desleais e como 

instrumento de obtenção de metas de longo prazo e, 

 a política de transportes, para privilegiar a integração física do Cone Sul, a 

redução de custos nas trocas e um eficiente sistema integrado de escoamento 

da produção no abastecimento aos mercados externos. 
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O MERCOSUL busca integrar-se com novos mercados como a Comunidade 

Econômica Européia, o NAFTA e a ALCA.  

A Comunidade Econômica Européia, criada em 1957, pelo Tratado de Roma, é 

composta originalmente por seis países. Na década de 60, os países membros reduzem, 

gradualmente, os níveis tarifários e implementam uma Tarifa Externa Comum (TEC) para 
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regular as relações internacionais com outras nações. Os choques do petróleo (1973-1979) 

causam sérios desajustes internos, retrocessos e levantam barreiras protecionistas, cujos 

efeitos negativos começam a ser alterados em 1987, com a assinatura do Ato Único Europeu, 

definindo a criação de um Mercado Comum Europeu para 1992. A CEE passa a ser 

denominada União Européia (UE) e estabelece como metas principais: 

 a união econômica e monetária; para isso os países membros devem atingir 

níveis adequados de inflação, déficit público, taxa de juros e saldo nas contas 

nacionais. 

 livre mobilidade de bens, capitais, pessoas e serviços na região. 

 Aproximação econômica comercial com os países do Leste europeu. 

 Aprofundamento do relacionamento com terceiras nações. 

A última meta permite que os laços entre o MERCOSUL e a União Européia 

tendam a se estreitar. 

Em 1992, os Países do MERCOSUL assinam, com a Comissão das Comunidades 

Européias, um Acordo Institucional que visa à cooperação no campo técnico. O crescente 

interesse entre os dois Blocos leva à assinatura, em 1994, da “Declaração Conjunta Solene”, 

definindo um compromisso mútuo de aproximação entre a UE e o MERCOSUL visando à 

possibilidade de um futuro acordo de livre comércio. As negociações prosseguem. O Acordo 

– Quadro de Cooperação Econômica e Comercial - firmado em Madri, em dezembro de 1995, 

além das reuniões da I Comissão Mista MERCOSUL/ União Européia, em Bruxelas, em 

junho de 1996, e da Subcomissão Comercial, Belo Horizonte, em novembro de 1996, 

evidenciam avanços. Seria ingênuo querer uma integração de porte, no presente, em 

decorrência dos contrastes econômicos entre as Nações dos dois Blocos e a conjuntura vivida. 

Há necessidade de tempo para as devidas adaptações e desenvolvimento do MERCOSUL 

para poder competir com a UE em melhores condições. Por outro lado, o relacionamento 
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externo é prioritário para os dois Blocos, e numa economia globalizada é interessante a 

aproximação, visando a uma futura integração. 

O NAFTA (North American Free Trade Agreement) parte do Tratado de Livre 

Comércio entre os Estados Unidos e o Canadá e previa uma área de livre comércio entre as 

duas Nações, que possuem padrão social semelhante e nível tecnológico elevado. Por razões 

especiais e grande esforço dos EUA e México, este País é incluído em 1993, numa iniciativa 

inédita de integrar países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os resultados não são 

auspiciosos ao México. A aproximação entre o MERCOSUL e o NAFTA, apesar de parecer 

atrativa, mostra-se difícil e, particularmente, desinteressante ao Brasil, que perderia espaço na 

Região, pela irradiação comercial do NAFTA. 

A implantação de uma Área de Livre Comércio nas Américas é uma obra ousada 

e tentadora. Surgiria o maior bloco econômico do mundo, com os 34 países envolvidos, 

causando impacto considerável no comércio continental. O PIB da ALCA está acima de 9 

trilhões de dólares e a população gira em torno de 758 milhões de pessoas. 

As negociações avançam, porém os países do MERCOSUL têm se mostrado 

cautelosos com o processo de integração das Américas. Na reunião, nenhum prazo foi fixado, 

anterior a 2005. O chanceler brasileiro resumiu a situação:  

Não estamos nesta reunião para alcançar qualquer resultado a qualquer peso. Não 
estamos procurando sucessos espetaculares, que poderão ser passageiros. As 
posições se mantiveram praticamente inalteradas no Encontro dos Chefes de Estado, 
em Santiago do Chile, abril de 1998, cuja não aprovação do “fast-track”, ou “via 
rápida” pelo senado norte-americano, beneficiou a posição brasileira que liderava o 
Bloco latino-americano.Resta, porém, a certeza de que a integração das Américas 
terá sua vez, seu tempo, cabendo a cada país ou bloco econômico ganhar tempo e 
preparar-se da melhor forma para a abertura do comércio continental. 

 

O MERCOSUL representa uma primeira etapa na gradual inserção internacional 

do Bloco. Serve de laboratório para testar procedimentos, legislações e normas, na busca de 

experiências para passos mais ambiciosos e seguros no porvir. É de se supor que os mesmos 

objetivos estejam animando os demais Estados-Membros que, unidos, terão melhores 
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oportunidades de sucesso nas relações com outros países e blocos econômicos. A decisão 

política das lideranças dos Membros do MERCOSUL já desencadeia energias que, 

certamente, suscitam discussões acerca dos destinos dos respectivos Países, no  milênio que se 

inicia. O Brasil, independentemente da classificação atribuída às nações, busca e tem obtido 

melhores posições no cenário internacional, a despeito dos óbices e pressões de toda ordem, 

impostos por tantos que, de forma velada ou não, se preocupam com o País. 

Neste contexto, o MERCOSUL, nascido da visão de estadistas e fato portador de 

futuro, surge como marco histórico na transformação da América do Sul. A redução de 

tensões sub-regionais, a adesão de novos países, a obtenção de experiências, o fortalecimento 

econômico e político do Grupo, dentre outras metas, são condicionantes que permitem que se 

passe da regionalização à globalização em condições mais favoráveis ao autodestino das 

Nações envolvidas. O tratamento equivalente aos parceiros e a condução do processo sem 

pretensões hegemônicas, têm dado ao Brasil, naturalmente, o comando das diretrizes futuras. 

Isto porque, na aldeia global em que se vive, não há como ficar à margem. Resta a escolha de 

atuar como agente ou como espectador. A globalização tem vantagens para poucos e 

desvantagens para muitos. O processo beneficia sobremodo seus idealizadores. Impera a 

competição desigual à cooperação, o lucro ao bem comum.  

O Brasil se propõe a passar, na virada do milênio, de coadjuvante a ator principal 

no cenário internacional. O MERCOSUL serve de ensaio para que o País se encontre, nos 

possíveis descaminhos apresentados pela globalização? Ou sucumbe diante da ALCA?  
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3 METODOLOGIA 
 
 
3.1 Quanto ao Método 

Desenvolvemos este estudo a partir do método dialético3. O termo, derivado de 

diálogo4, não tem sido empregado, na história da filosofia, com um único significado, que  se 

possa determinar e esclarecer de uma vez por todas. Pelo contrário, recebe significados 

diferentes, “diferentemente  aparentados entre si e não redutíveis uns aos outros ou a um 

significado comum” (ABBAGNANO, 1977, p. 252). 

Tomamos a dialética na concepção de Hegel, que com  a sua preocupação com a 

história, a torna “uma descrição prática do progresso cotidiano do mundo” (BRONOWSKI; 

MAZLISCH, 1960, p.495). 

Dessa forma, entendemos que o mundo cotidiano está sempre em situação de mudança 

e, porque o processo dialético se move sempre em direção a uma síntese superior, as 

mudanças no mundo são mudanças para melhor. O processo dialético, assim, não é apenas 

uma progressão: é, por natureza própria, um progresso. 

Nessa linha, Hegel considera que a história é o grande transformador, o grande motor; 

é a justificação de todos os acontecimentos da existência; é o operar, a realização física do 

espírito de todos os homens.E se os homens fazem história, é com o objetivo de que a história 

faça estados; a história torna-se uma divindade na qual Hegel vê a realização de todos os 

sonhos conservadores da velhice, tanto quanto os sonhos radicais da juventude: 

A história é sempre de grande importância para um povo; quando por meio dela se 
torna consciente do movimento de progresso do seu próprio espírito, que a si mesmo 
se expressa em leis, usos, costumes e feitos. A história apresenta um povo com a sua 
própria imagem numa condição que, desse modo, se torna para ele objetivo. 
(HEGEl, apud BRONOWSKI; MAZLISCH, 1960, p. 496).     

 
 
 
                                                           
3 do gr.dialektikê arte de discutir , particularmente por meio de  perguntas e respostas. In MACHADO, José Pedro. 
Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. 2º volume. Terceira Edição. Lisboa: livros Horizontes LtDA., 1977: 333.  
4 do gr. “diálogos, conversa, do lat. dialogu-, mesmo sentido”. In MACHADO, José Pedro. Dicionário Etimológico da 
Língua Portuguesa. 2 volume. Terceira Edição. Lisboa: livros Horizontes LTDA, 1977: 334.  
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Vale ressaltar que a história, no sentido hegeliano, não é simplesmente uma 

memória do passado. É progresso, uma evolução, exprime o processo dialético de mudança. 

Nessa linha, adotamos a dialética como método de investigação da realidade e, a partir daí, 

identificamos alguns princípios comuns a toda abordagem dialética: 

a) princípio da unidade e luta dos contrários; 

b) princípio da transformação das mudanças quantitativas em qualitativas; 

c) princípio da negação da negação. 

Desses princípios deriva uma conclusão metodológica: para conhecer realmente a 

história  da globalização no Brasil, é preciso estudá-la em todos os seus aspectos, em todas as 

suas relações e em todas as suas conexões. Fica evidente, também, que a dialética é contrária 

a todo conhecimento rígido. Toda a história é vista em constante mudança. 

Finalmente, a escolha do método dialético se justifica, pois “sua concreção 

histórica milita contra a quantificação e a matematização de   um lado, e, de outro, contra o 

positivismo e empirismo” (MARCUSE, 1969, p.141).  

 

3.2 Delineamento da Pesquisa  

 

Quanto ao delineamento, trata-se de uma pesquisa documental, pois se vale de 

materiais que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Dessa forma, 

consideramos os documentos de primeira mão, que não receberam qualquer tratamento 

analítico como documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, discursos, contratos e os 

documentos de segunda mão que, de alguma  forma, já foram analisados como relatórios de 

pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas, dentre outros (GIL, 1995, p. 73). 
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3.3 Coleta de Dados 

O material pesquisado é o conjunto de publicações acerca da globalização, no 

caso específico da ALCA e suas relações com o Brasil, disponíveis nas bibliotecas da 

Universidade, nas bibliotecas públicas do Estado, na Internet, em registros estatísticos, 

documentos  e nos meios de comunicação de massa. Vale ressaltar que os documentos de 

comunicação de massa,  como os jornais, revistas, por exemplo, constituem importante fonte 

de dados para a pesquisa social, possibilitando que o pesquisador passe a conhecer os mais 

variados aspectos da sociedade atual, além de lidar com o passado histórico. No entanto, esses 

documentos foram  tratados com muito cuidado. 

 

3.4 A Análise e a Interpretação  

Após a coleta de dados, pretendemos partir para a análise, com o objetivo de 

organizar e sumariar os dados de tal forma que possibilitem o fornecimento de  respostas ao 

problema proposto  A interpretação, por sua vez, tem como objetivo a procura do sentido mais 

amplo das respostas, feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos 

(GIL, 1995, p. 166). 

 

3.5 Delimitação do Estudo 

O estudo se volta para o acompanhamento histórico do conceito de globalização, 

desde a descoberta do Brasil e dos países formadores do MERCOSUL, penetrando na análise 

do projeto ALCA até outubro de 2001. 

 

3.6 Tempo Verbal 

Optamos pelo presente histórico, por permitir uma “aproximação” maior entre o 

leitor e os fatos. 
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3.7 Resultados Esperados 

Esperamos com o estudo mostrar que o conhecimento histórico: é perspectivista, 

ou seja, afasta de si o passado e quer entendê-lo no seu tempo e lugar, mas não assimilá-lo ou 

reduzi-lo ao presente; é individuante, porque individualizado por dois parâmetros 

fundamentais o cronológico e o geográfico; pelo material documentário da História e  pelos 

critérios de opção historiográfica na medida em que tende a evidenciar um fato entre os 

outros, sublinhar-lhe a importância e, portanto, o seu caráter singular e único; é, ainda, 

seletivo (Abbagnano, 1977, p. 485) e, a partir desses resultados, mostrar que a ALCA é 

apenas um dos cenários possíveis do diálogo da globalização entre brasileiros e norte-

americanos, cujas agendas bilaterais extensas abrangem interesses conflitantes e metas 

convergentes.  

 

3.8 Limitações do Método 

O método pode ser limitado por fontes secundárias não-fidedignas, o que, na 

medida do possível pode ser minimizado pela verificação cuidadosa dessas fontes. 
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4  ALCA: perspectivas e entraves para o Brasil 
 
 
4.1 A Conjuntura 
 

O primeiro aspecto a observar sobre o significado da ALCA para a economia 

brasileira é o declínio do mercado americano como fonte de absorção das exportações 

brasileiras. Depois de uma fase de crescimento, entre 1975 e 1985, a entrada de produtos 

brasileiros no mercado norte-americano começa  a perder força, no período em que os Estados 

Unidos consolidam sua posição de potência hegemônica mundial (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

O desequilíbrio das relações bilaterais Brasil-Estados Unidos tem sido objeto de 

vários estudos recentes (ABREU, 1995; MARKWALD et al, 1995; MOTTA VEIGA; 

MACHADO, 1997). 

Como observam Markwald et al (1995, p. i): 

as relações econômicas Brasil-EUA têm-se caracterizado pela existência de 
assimetrias que abrangem tanto o comércio de bens quanto o de serviços. Nos 
últimos anos, os EUA lograram expandir suas vendas ao mercado nacional a um 
ritmo superior à taxa de crescimento das importações brasileiras; por outro lado, a 
expansão das exportações brasileiras para os EUA foi menor, quando comparada  
com o desempenho do Brasil nos demais  mercados, o que contribuiu para reduzir a 
participação das exportações brasileiras no total das importações norte-americanas. 
No conjunto, este desempenho implicou a redução gradual do saldo no comércio 
bilateral durante o período 1990-94 e a reversão da balança comercial, com  déficit 
para o Brasil no ano de 1995. 

 
 

TABELA 1 - Distribuição Geográfica do Comércio Exterior Brasileiro 
 
   

PARCEIRO 
1975 

Exp.    Imp. 

1980 

Exp.   Imp. 

1985 

Exp.  Imp. 

1990 

Exp.  Imp. 

1995 

Exp.   Imp. 

EUA 15        25 17       19 27      20 24         21 19        21 

UE 30        26 31       16 27      15 31         21 27        24 

ALADI 14        16 17        11 09      12 10          17 21        20 

RESTO DO MUNDO 41        43 35       54 37      53 35         41 33        35 

TOTAL 100      100 100     100 100   100 100       100 100       100 

Fonte: Fundo Monetário Internacional. Direction of Trade Statistics. Vários Números 
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A queda na competitividade das exportações brasileiras acentua-se nos últimos 

anos com a sobrevalorização cambial advinda do Plano real e o horizonte de curto prazo que 

tem marcado a política de comércio exterior  desde meados de 1994. Registram-se, entre julho 

de 1994 e setembro de 1996, a mudança de 11.183 itens das 13.428 posições tarifárias que 

formam o Sistema Harmonizado brasileiro. Desses itens,  939 sofrem mais de  três variações 

(BAUMANN et al.,1997). Vale ressaltar que os bens de capital e insumos intermediários 

estão entre os mais afetados, tendo as regras de importação modificadas mais de cinco vezes.  

Estas mudanças, dados os vínculos  de encadeamento desses setores significam preços  

relativos instáveis para toda a economia. 

Os compromissos firmados no Mercosul, na ALCA e na Organização Mundial do 

Comércio e motivos domésticos apontam para uma volatilidade transitória. Em médio prazo, 

a política comercial brasileira será, provavelmente, similar à das economias industrializadas, 

cujo traço fundamental é a estabilidade das normas de acesso aos mercados.Entretanto, 

enquanto permanecem  incertas as condições de concorrência, as empresas estabelecidas no 

País, não podem avaliar corretamente suas estruturas de custo e, em particular a relação π, 

entre custos de produção e custos de transação.  

Dois fatores adicionais explicam as atuais assimetrias das relações Brasil-EUA: 

as barreiras americanas aplicadas a alguns produtos da pauta brasileira de exportações, como 

aço, suco de laranja, têxteis, açúcar e calçados e  a abertura da economia brasileira que, além 

de haver  estimulado as importações, encerra a maioria dos litígios que marcam  os anos 80, 

relativos à propriedade intelectual, à lei da informática, aos entraves burocráticos da CACEX 

e aos regulamentos sobre similar nacional. Nesse contexto, o projeto ALCA implica: 

intensificação do crescimento das importações; estabelecimento de prazos para a atualização 

tecnológica das empresas brasileiras  sob pena de serem excluídas do mercado e a eventual 

remoção das barreiras comerciais americanas. 
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Vale lembrar que, independentemente de tratados comerciais, regionais ou 

multilaterais, EUA e Brasil sempre terão uma agenda bilateral extensa, abrangendo interesses 

conflitantes e metas convergentes. Do lado brasileiro, a estratégia negociadora será, 

constantemente,  marcada pela dicotomia entre os atrativos do acesso ao mercado  e as 

tecnologias da potência hegemônica versus  os riscos da destruição de capacidade produtiva  

doméstica. A ALCA é apenas um dos cenários possíveis desse diálogo, com a peculiaridade 

de forçar a quantificação  dessas opções. 

O aspecto seguinte, a notar na tabela 1, é a importância   dos fluxos comerciais do 

Brasil com a União Européia e o resto do mundo, cuja participação no total das transações do 

País tem sido superior a 60% ao longo dos últimos vinte anos. Trata-se de uma peculiaridade 

que distingue a ALCA de outras iniciativas regionais. Isto porque, tanto o Brasil quanto os 

EUA, as duas principais economias do projeto, são países cujos parceiros comerciais são 

diversificados. Ademais, convém observar que a competitividade das principais indústrias  

exportadoras de ambos os países mostra-se particularmente sensível às economias  de escala a 

serem geradas pela integração hemisférica, ilustrando a lógica dos processos  de 

regionalização da produção e globalização de mercados.Dessa forma, o acesso ao mercado 

europeu, o diálogo com certos parceiros estratégicos como o Japão, e o fortalecimento da 

OMC como fórum multilateral de negociações são prioridades efetivas dos dois países líderes 

da ALCA. Estas características não asseguram que os governos irão adotar as estratégias mais 

adequadas aos seus respectivos interesses nacionais. Indicam, no entanto, que as contradições 

potenciais entre regionalismo e multilateralismo não são relevantes no caso ALCA. 

O terceiro fato, registrado na tabela 1, é o crescimento do comércio com os países 

membros da ALADI nos últimos dez anos. Desde meados da década de 80, o governo 

brasileiro vem revendo, gradualmente, sua política externa em relação aos países vizinhos. As 

décadas de isolamento, quando as restrições burocráticas  advindas do modelo  de substituição 
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de importações  com as limitações políticas  impostas pelos governos militares se 

acumulavam, as condições de intercâmbio na região tornam-se ainda mais perversas na 

primeira metade dos anos 80, devido ás medidas adotadas pelo Brasil durante a crise da dívida 

externa. Entre 1981 e 1985, as importações brasileiras dos países membros da ALADI são 

reduzidas à metade e, em conseqüência, as exportações também caem na mesma proporção. 

Essas medidas contribuem para acentuar a recessão doméstica  e a propagá-la  no Continente. 

Em 1985, a ALADI absorve, apenas, 9% das exportações brasileiras e gerou 12% das 

importações (TABELA 1).    

Tal como no caso da agenda bilateral com os EUA, a ALCA é apenas uma das 

configurações possíveis para os vínculos futuros do Brasil com os países vizinhos. A 

avaliação dessas perspectivas compreende o exame do comportamento da economia brasileira 

como fonte geradora de investimentos diretos e de mecanismos de transferência de 

tecnologia: o escopo dos arranjos que irão sustentar a estabilidade monetária no hemisfério; a 

evolução do projeto Mercosul e o marco institucional que irá regular o funcionamento dos 

mercados domésticos. 

 

4.2 Desempenho Exportador e Integração Hemisférica 

As tabelas 2 e 3 apresentam alguns contrastes entre a União Européia e a ALCA, 

com base nos indicadores relativos ao tamanho e ao nível de desenvolvimento  industrial dos 

países que participam  desses esquemas de integração. Na Europa, não importa tanto medir a 

hierarquia dos Estados-membros, por dados de população, produto interno bruto (PIB), ou 

tamanho do Parque Industrial: os resultados são, praticamente, idênticos, com distorções 

mínimas. Ali, outras assimetrias são mais expressivas como, por exemplo, os níveis de 

desenvolvimento industrial da Espanha, Portugal e Grécia, inferiores aos dos demais 

parceiros. Também importa a assimetria de tamanho, pois as quatro economias maiores 
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representam, aproximadamente, 80% do PIB e da produção industrial da comunidade. 

Entretanto apesar das assimetrias, quando comparada às disparidades existentes no mundo, e 

na ALCA em particular, a homogeneidade do mercado comum europeu é notável (ARAÚJO 

JÚNIOR, 1998). 

 
TABELA 2 -União Européia: Tamanho Relativo dos Estados Membros (1993) 

 
 

País População PIB Indústria 
Alemanha 23.2 27.5 28.2 
França 16.7 17.4 17.7 
Itália 16.4 14.9 14.7 
Reino Unido 11.3 8.2 8.6 
Espanha 4.4 4.6 4.6 
Bélgica/ Luxemburgo 3.0 3.3 3.6 
Dinamarca 1.5 2.0 1.7 
Portugal 2.8 1.6 1,0 
Irlanda 1.0 0.7 0.9 
Grécia 3.0 1.1 0.7 
Total  100 100 100 

FONTE: Eurostat, Basic Statistics of the Community, 1993. 
    
 
 

 
TABELA 3 -ALCA: Tamanho relativo das principais economias (1995) 

 
 

País População PIB Indústria 
EUA 34.9 76.2 72.7 
Brasil 21.1 7.6 9.6 
Canadá 3.9 6.2 7.6 
Argentina 4.6 3.1 3.3 
México 12.2 2.7 2.9 
Colômbia 4.9 0.8 0.8 
Venezuela 2.9 0.8 0.7 
Chile 1.9 0.7 0.8 
Outros 13.6 1.9 1.6 
Total    100,0 100,0 100,0 

FONTE: Banco Mundial World Development Report, 1997. 
 
 

A ALCA é uma espécie de antítese do modelo europeu. Seu traço fundamental é 

a presença dos EUA que, além de haver consolidado sua posição de potência hegemônica 

mundial, vem atravessando, nos anos 90, um momento de grande crescimento com pleno 

emprego, preços estáveis e intenso dinamismo  tecnológico em todas as áreas da economia: da 

agricultura à produção de software, de serviços bancários ao controle de qualidade  dos bens 
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vendidos em supermercados. Além dos EUA, participam da ALCA sete economias de 

tamanho intermediário, listadas na tabela 3, das quais apenas duas – Canadá e Chile – 

cumprem os três requisitos básicos para uma negociação comercial bem sucedida que ocorre  

quando os agentes  econômicos  nacionais já incorporaram  aos parâmetros  de suas decisões  

cotidianas o equilíbrio da taxa de câmbio, a estabilidade  dos preços domésticos e a 

regularidade das normas de comércio exterior. Nos outros cinco países, tal como na maioria 

dos demais 26 membros da ALCA, as decisões econômicas ainda são tomadas com base na 

memória de crises recentes, ou sob a expectativa de conclusão de reformas econômicas em 

curso, ou, ainda sob o impacto da sobrevalorização cambial. Essas incertezas acentuam as 

resistências usuais aos processos de liberalização comercial, dificultando a formulação das 

estratégias negociadoras nacionais (ARAÚJO JÚNIOR, 1998).   

Vale lembrar que não se podem exagerar as assimetrias estruturais da ALCA, 

além dos desníveis conjunturais como atesta a tabela 3. A população norte-americana 

corresponde a 34,9% do hemisfério, mas geram 76,2% do PIB e 72,7%  dos bens industriais. 

A população brasileira, por sua vez, é cinco vezes superior à canadense, mas o tamanho do 

mercado interno é similar nos dois países. O México tem três vezes mais habitantes do que a 

Argentina, porém, apresenta produção doméstica inferior, devido às disparidades monetárias 

existentes entre as duas economias. Dentre os 34  países membros da ALCA, os quatro países 

maiores contribuem com 93,2% da produção industrial (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 
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TABELA 4 - Principais Indústrias Exportadoras do Hemisfério Ocidental 
(bilhões de dólares) 

 
 
 

Indústria Argentina Brasil Canadá Chile Colômbia Equador México Venezuela USA Total 

011/012 Carnes 0,6 1,0 1,0      4,8 7,4 
041 Trigo 0,7  2,6      4,1 7,4 

054/056 Vegetais   0,7    1,3  2,4 4,4 
057 Frutas    0,8 0,5 0,6 0,5  3,2 5,6 
059 Suco de laranja  1,0        1,0 
0,61 Açúcar  1,0        1,0 
0,71 Café  2,6   2,1     4,7 
0,81 Rações Animais 1,3 2,2  0,5     3,4 7,4 

121/2 Fumo  1,0       6,7 7,7 

222 Sementes e 
frutos oleaginosos 0,9 1,3 1,2      4,7 8,1 

421 Ceras e Gorduras  1,5 0,9       1,1 3,5 

246/51;634/5;64
1/2 

Madeira, Celulose 
e  
Papel 

 
 
 

2,8 23,7 1,5 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

18,3 46,3 

281; Divisão 67 Ferro e Aço 0,5 6,4 3,4    1,0 0,7 3,9 15,9 
283/682 Cobre    1,5 4,3     1,7 7,5 

321/2 Carvão   1,6      2,9 4,5 
333/4 Petróleo 1,5 0,7 7,2  1,2 1,3 7,0 12,5 4,0 35,4 

Divisão 34 Gás Natural e 
Manufaturado 

 
 

  
6,1 

       
6,1 

Divisões  
51/2; 59 

Produtos 
Químicos 

 
0,5 

 
1,4 

 
3,7 

    
1,4 

  
24,5 

 
31,5 

Divisão 58 Plásticos   0,8      3,8 4,6 
684 Alumínio    3,5     0,7 2,8 8,2 

                     
971 

Ouro não -
monetário 

   
2,6 

      
5,6 

 
8,2 

Divisão 71 
Equipamentos 
para Geração de 
Energia 

 
 
 

 
1,3 

 
3,7 

 
 
 

   
3,3   

20,3 
 

28,6 

Divisão 77  
Maquinaria 
Elétrica 

  
0,9 

 
4,6 

    
9,5 

  
44,3 

 
59,3 

                 
764 

Equipamentos 
para 
Telecomunicaçõe
s 

   
2,6     

2,3   
14,0 

 
18,9 

                          
723 

 

Equipamentos 
para Construção 
Civil 

  
0,5 

 
 
 

      
6,7 

 
7,2 

728 
Outros Eq. para 
Indústrias 
Especiais 

  
 
 

 
1,0 

      
6,5 

 
7,5 

742/3 Bombas  0,7 0,7    0,6  6,8 8,8 
 

752 
Eq. Para 
Processamento de 
Dados 

   
1,6 

    
1,2 

  
17,7 

 
20,5 

874 Instrumentos de 
Controle 

  1,0      11,2 12,2 

                       
759 

Acessórios para 
Máquinas de 
Escritório 

 
 
 

  
2,9 

    
0,7 

  
12,4 

 
16,0 

784 Autopeças 0,5 1,4 7,5    2,3  21,6 33,3 
792 Aviões   2,3      29,1 31,4 
761 Televisores       2,7  0,8 3,5 

762/3 Rádio e Eq.Som       1,3  1,1 2,4 
781/3 Veículos  1,5 32,1    5,9  21,7 61,2 
821 Mobiliário   2,1    0,8  3,1 6,0 

Divisão 84 Confecções   0,8    1,7  5,5 8,0 
851 Calçados  1,6        1,6 

541 Produtos  
Farmacêuticos 

        3,8 3,8 

898 Instrumentos 
Musicais 

       
0,6 

  
5,9 

 
6,5 

 Total 8,0 31,4 122,5 7,1 3,8 1,9 44,1 13,9 330,4 563,1 
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O quadro acima permite perguntar: que fatores tornariam sustentável a formação 

de um bloco econômico unificado a partir de um conjunto tão heterogêneo de parceiros? A 

tabela 4 lista as exportações, em 1994, de um conjunto de indústrias selecionadas  de acordo 

com os seguintes critérios: para os países da América Latina, foram incluídos todos os ramos 

com vedas exteriores superiores a um bilhão de dólares anuais no período 1990-1994. Para o 

Canadá e os EUA, os vinte maiores exportadores nesse período. Foram identificados nove 

países exportadores e 40 indústrias, 11 das quais operam no setor agro-industrial, 10 no ramo 

de insumos básicos, 11 em bens de capital e componentes, e 08 em bens de consumo durável. 

A tabela 4 também registra exportações superiores a 500 milhões de dólares em 1994, mas 

somente para essa seleção de indústrias e  países (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

Vale ressaltar que apenas quatro países da região possuem pautas de exportação 

realmente diversificadas: EUA, Canadá, Brasil e México. Além disso, 21 das indústrias 

exportadoras  são fabricantes de bens de capital, componentes  e insumos básicos,  cujas 

transações internacionais são diretamente associadas ás decisões de investimento e aos 

processos de geração e difusão de progresso técnico. Isto significa que, independentemente de 

suas eventuais disputas bilaterais e de seus compromissos técnicos com os projetos de 

integração sub-regional, esses quatro países tem interesses convergentes na formação de um 

mercado hemisférico que lhes permita elevar a eficiência de suas  indústrias estratégicas 

(ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

 

4.3 Integração Regional Crescimento Econômico 

    O setor de insumos básicos desempenha um papel nos processos de 

integração.Isto porque as inovações tecnológicas repercutem imediatamente no resto da 

economia, através dos mecanismos de encadeamento “para frente do sistema produtivo”. 

Nessa linha, a liberalização do comércio desses bens promove dois círculos virtuosos de 
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crescimento de produtividade. Nos países exportadores, o dinamismo é sustentado pelo 

aproveitamento das novas economias de escala advindas  da ampliação  do mercado, enquanto 

que, nos países importadores, a eliminação dos focos  de ineficiência sistêmica estimula um 

processo similar de difusão tecnológica. Nessa linha, o papel desempenhado pelos produtores 

de insumos básicos é o de assegurar que os benefícios da integração regional não fiquem 

restritos a uma única alteração nos índices de produtividade e incluem uma elevação 

permanente nas taxas de crescimento econômico da região (ROMER, 1990). 

A indústria de bens de capital cumpre um papel similar, mas através de 

mecanismos distintos, em virtude dos vínculos especiais que as exportações dessa indústria 

tem com outros três componentes básicos dos processos de integração: os fluxos de 

investimento, a prestação de serviços e a transferência de tecnologia. A compra de maquinaria 

pode visar objetivos variados, como o de manter o rendimento das linhas de produção 

vigentes, ampliar a capacidade instalada, ou introduzir uma nova tecnologia, mas, em 

qualquer caso, está, sempre associada a um projeto de investimento. Além dos serviços de 

manutenção e assistência técnica ao consumidor, a produção de equipamentos gera 

oportunidades de emprego para uma ampla gama de atividades nas áreas de engenharia de 

produtos, operações financeiras e análise de sistemas, dentre outros.  Isto porque, toda 

máquina incorpora uma tecnologia que delimita o padrão de crescimento de produtividade nas 

indústrias usuárias. Nessa linha, o comércio internacional de bens de capital promove o 

crescimento econômico através de dois efeitos complementares no País exportador, 

estimulando a difusão de novas tecnologias, através da demanda de componentes e serviços, 

gerando efeitos de encadeamento “para trás”, no País importador, beneficiando, dessa forma, 

as indústrias usuárias com a transferência de tecnologia, ou seja, de efeitos de encadeamento 

“para frente” (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 
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O tema do progresso técnico tornou-se consensual, em primeiro lugar,  no sentido 

de que a inovação tecnológica passou a ser tratada como variável central do processo de 

crescimento, com o  atributo de ser a principal fonte criadora de oportunidades de 

investimento que, uma vez realizadas, estimulam  a busca de novas mudanças. Em segundo, a 

interação particular existente entre os investimentos provados de P&D e o gasto público em 

educação e ciências básicas. A geração do progresso técnico depende do concurso de ambas 

as  variáveis. A taxa de crescimento econômico, de longo prazo, não será sustentável, se 

alguma delas estiver aquém dos níveis mínimos necessários para manter o dinamismo da 

relação entre o avanço do conhecimento científico e os lucros schumpeterianos das empresas 

inovadoras. Em terceiro, todas as indústrias intensivas em tecnologia se beneficiam de 

economias de escala, porque cada inovação corresponde a um determinado volume de gastos 

em P&D, realizado no passado, que se transformou em conhecimento, que poderá ser usado 

sem ônus, indefinidamente, enquanto não for superado por outras inovações. Dado que estes 

são eventos aleatórios, o processo de crescimento industrial corresponde necessariamente à 

formação de estruturas setoriais diversificadas, marcadas pela presença de concorrência 

oligopolista, cujo desenho particular, sempre transitório, dependerá da combinação entre a 

natureza das safras tecnológicas vigentes, o tamanho dos mercados e as barreiras à entrada de 

novos competidores (ARAÚJO JÚNIOR, 1998).      

Em síntese, para que o projeto da ALCA seja capaz de harmonizar os interesses 

assimétricos envolvidos na formação de um mercado hemisférico, torna-se indispensável que 

os países grandes da região cumpram seu papel de fontes geradores de conhecimento, 

assegurando a continuidade dos fluxos de investimentos diretos e de transferência de 

tecnologia, únicos mecanismos capazes de corrigir assimetrias entre parceiros comerciais 

(ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 
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4.4 Administração da Estabilidade Monetária 

O preço mais importante de qualquer economia é a taxa de câmbio, em virtude de 

cumprir simultaneamente três funções básicas: define o poder de compra da moeda doméstica 

no mercado internacional e, conseqüentemente, o nível médio de afluência da população 

nacional em relação ao resto do mundo; afeta a competitividade internacional da indústria 

local  domésticos e influi no comportamento dos preços e na   atratividade dos ativos 

financeiros domésticos. Vale ressaltar que nenhum governo tem o poder de eleger 

permanentemente uma dessas funções em detrimento das demais. Uma taxa de câmbio 

apreciada pode elevar o padrão de vida de um País, ao mesmo tempo em que desestimula as 

exportações e, eventualmente, ajuda a combater a inflação doméstica através do barateamento 

das importações. Este tipo de estratégia termina, em geral, com uma crise no balanço de 

pagamentos do País. Uma taxa de câmbio depreciada pode gerar superavits comerciais por 

longos períodos, mas através de transferência indevida  de recursos  ao resto do mundo e do 

empobrecimento desnecessário da população nacional (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

Dessa forma, a busca do equilíbrio estável se torna o objetivo essencial em longo 

prazo. Ocorre que, também, neste caso, nenhum governo tem poder unilateral para assegurar a 

realização desta meta, em um mundo com ampla liberdade no movimento de capitais, ou, em 

outras palavras, a estabilidade dos preços domésticos é condição necessária, mas não 

suficiente, para garantir a estabilidade da taxa de câmbio: “por isso, no sistema multilateral de 

comércio recém-inaugurado, sob a égide da Organização Mundial do  Comércio e dos novos 

acordos de integração regional, as questões monetárias se tornarão crescentemente 

prioritárias”  (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

 
4.5 Regimes de Câmbio e Harmonização de Políticas Macroeconômicas  
 

O risco cambial, principal fonte de incerteza para as transações internacionais, 

minimiza-se, quando as taxas reais de câmbio de um conjunto de países são mantidas estáveis 
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e existem indicadores confiáveis de que a situação será duradoura. Diante de mercados 

externos, mais transparentes, os fluxos comerciais tendem a se tornarem mais regulares, em 

virtude do número de contratos com prazos mais longos para o suprimento rotineiro de bens e 

serviços. Podemos, pois, afirmar que foi a estabilidade monetária das principais economias da 

OECD, durante os últimos anos, que permitiu a rápida difusão, naqueles países, de novos 

modelos de gestão empresarial, baseada em terceirização, comércio intra-industrial e parcerias 

tecnológicas. Em um ambiente de instabilidade macroeconômica, o processo de 

reestruturação produtiva teria sido inviável, porque as inovações tecnológicas da indústria de 

informática não se teriam convertido em custos de transação declinantes (ARAÚJO JÚNIOR, 

1998). 

Nessa esteira, a estabilidade cambial surge como requisito básico para o 

encaminhamento de todas as demais providências necessárias à constituição de um espaço 

econômico unificado. Como exemplo, podemos citar a experiência européia dos últimos trinta 

anos, onde cada etapa da formação do mercado corresponde a um arranjo cambial particular. 

Nos anos 70, o mecanismo de coordenação, conhecido como “serpente”, permite que o 

processo de integração avance sob uma conjuntura internacional adversa, marcada pelo fim do 

sistema de paridades fixas, criado em Bretton Woods. Nos anos 80, o arranjo passa a chamar-

se “Sistema Monetário Europeu” (SME), um regime de bandas cambiais que gera a 

estabilidade necessária para a implantação do projeto “Europa 92” que, finalmente, abole as 

barreiras remanescentes aos fluxos de bens e serviços, capitais e cidadãos no interior da 

comunidade (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). Finalmente, no início do terceiro milênio, sob a 

égide do Tratado de Maastricht e do Instituto Monetário Europeu, os governos lançam o 

“euro”, moeda comum, tornando a comunidade uma economia unificada. 

A experiência européia ratifica a idéia de que a estabilidade cambial não é um 

resultado direto da decisão política de adotar um regime de taxas fixas ou de bandas, mas de 



 71

uma efetiva harmonização de políticas monetárias e fiscais. Esta harmonização compreende o 

seguinte: compromissos confiáveis quanto aos instrumentos de combate à inflação no âmbito 

regional; transparência dos sistemas fiscais e tributários dos países membros; convergência 

das políticas nacionais de  subsídios, isenções fiscais e incentivos regionais  ou setoriais; 

dedicação exclusiva dos Bancos Centrais às funções típicas  de autoridade monetária e 

simetria dos mecanismos  de ajuste de balanço de pagamento (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

As relações entre regimes cambiais e harmonização de políticas nacionais podem 

ser analisadas a partir da tipologia de Kenen (1989), que estabelece três níveis de 

comprometimento entre os governos: a consulta, a colaboração e a coordenação. No primeiro 

nível, as transações entre os governos se resumem à troca de informações, sem qualquer 

compromisso quanto ao seu uso, como vem ocorrendo nos grupos de trabalho da ALCA e em 

certos tópicos do MERCOSUL. No segundo nível, os governos tomam medidas visando 

objetivos  consensuais, mas que não implicam restrições sobre suas políticas nacionais. Como 

exemplo, podemos citar o estágio atual do Protocolo de Defesa da Concorrência do Mercosul. 

No terceiro nível, os governos se comprometem a alterar suas políticas a fim de subordiná-las 

a certas metas supranacionais. Como observou Kenen (1989, p. 13): “international monetary 

history has been full of consultation and a good deal of collaboration but there has been very 

little full-fledged coordination”.     

A tipologia de Kenen (1989) pode ser ampliada, pois existem pelo menos quatro 

formas distintas de coordenação de políticas cambiais, que correspondem a uma hierarquia de 

obrigações crescentes entre governos. A primeira forma consiste no estabelecimento de 

aparatos institucionais similares para regular os mercados de câmbio das economias 

envolvidas no projeto de integração. Isto evita que, em um País vigore um regime de taxas 

múltiplas; em outro, um câmbio flutuante, dentro de faixas controladas pelo banco Central e, 

em um terceiro, a economia esteja dolarizada, como tem acontecido na América Latina.   A 
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segunda forma de coordenação, um pouco mais rígida, implica o compromisso de que as 

paridades cambiais oscilem  entre limites acordados, como no caso do regime da “serpente”, 

que  antecedeu  ao SME. A terceira forma baseia-se na atuação conjunta dos Bancos Centrais 

para sustentar a  cotação de alguma moeda que esteja sofrendo pressões especulativas, ou para 

superar desequilíbrios  de balanço de pagamentos  entre as economias da região. Por fim, a 

quarta forma é a da unificação monetária, com o desaparecimento das moedas nacionais  e a 

unificação monetária, com o desaparecimento das moedas nacionais e a fundação de um 

Banco Central Regional (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

 

4.6 O Sistema Monetário das Américas 

Existem três obstáculos principais, no caso da ALCA, à criação de um sistema 

monetário regional, capaz de assegurar, simultaneamente, a estabilidade macroeconômica em 

longo prazo e a competitividade internacional  das economias latino-americanas envolvidas 

naquele projeto. O primeiro é de caráter circunstancial, mas pode gerar sérias resistências à 

adoção de qualquer compromisso de coordenação de políticas entre os países da região num 

futuro próximo. Trata-se do fato de que a maioria dos programas de estabilização 

macroeconômica ainda em curso na América Latina baseia-se  no uso de âncoras cambiais 

para conter o crescimento  dos preços domésticos. Vale lembrar que uma taxa de câmbio 

nominal fixa implica a volatilidade e a sobrevalorização da taxa real de câmbio durante todo o 

período da estabilização. Nessa linha, mesmo nos casos bem sucedidos, o governo estará 

impossibilitado de  aplicar políticas  consistentes para promover a competitividade e conter os 

déficits comerciais  - como subsídios às exportações, restrições às importações, programas de 

incentivos regionais  ou setoriais, e outros tipos de isenções fiscais que significam obstáculos 

adicionais à integração regional (ARAÚJO JÚNIOR, 1998).  
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Por outro lado, uma forma de superar essas contradições é através da adesão a um 

projeto monetário regional com credibilidade suficiente para permitir a  remoção gradual da 

âncora cambial. Como observaram Miller et al. (1989, p. 2): 

An agreement to cooperate will not be credible in the absence of an enforcement  
mechanism. Negotiating Exchange-rate rules of a formal exchange-rate arrangement 
can be understood as an investment in credibility. Nation invest political and 
economic capital when they join an exchange-rate arrangement like the European 
Monetary System. If they fail to coordinate their policies so as to maintain their 
member ship, that  investment is lost, generally at the expense  of the politicians 
responsible. Hence establishing an exchange-rate arrangement can be understood as 
a precommitment to policy coordination 5.   

 
 

Paradoxalmente, o dólar não reúne as condições necessárias para cumprir o papel 

de âncora nominal de um eventual Sistema Monetário das Américas (SMA). Dado que o 

governo americano não teria interesse em coordenar sua política macroeconômica com os 

demais parceiros da ALCA, um SMA ancorado no dólar imporia duas limitações a esses 

países. Por um lado, teriam que ceder incondicionalmente  a soberania monetária, sem a 

contrapartida de cooperação macroeconômica. Na melhor das hipóteses, poderiam estabelecer 

algum mecanismo de consulta que não envolve  qualquer compromisso entre os governos.  

Por outro lado, em situações de desequilíbrio nas transações regionais, os custos do 

ajustamento recairiam exclusivamente sobre os países devedores (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

Tal situação gera uma oportunidade única para quatro países: Argentina, Brasil, 

Canadá e México que, se fixassem um compromisso de harmonizar  suas políticas cambiais, 

suas moedas poderiam servir de  âncora inicial para a formação do SMA. Os países latino-

americanos alinhariam suas moedas  a esta cesta quadripartida que, por sua vez,  flutuaria  em 

relação ao dólar . Uma das conseqüências imediatas desse acordo seria a de elevar  as 

negociações monetárias regionais  ao segundo nível de tipologia de Kenen (1989). Nesse 

                                                           
5 um acordo para cooperar não será acreditável na ausência de um mecanismo de execução. A negociação de regras de trocas 
de taxas,  ou um arranjo de trocas de taxas formal pode ser entendida como um investimento em credibilidade. A Nação 
investe capital político e econômico quando une um arranjo de troca de taxa como o Sistema Monetário europeu. Se as 
nações não coordenam as políticas para manter os seus membros, o investimento está perdido, geralmente às custas dos 
políticos responsáveis. Estabelecer um arranjo de troca de taxas, conseqüentemente, pode ser entendido como um 
compromisso anterior à  coordenação política (p. 2).    Tradução do Autor. 
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estágio, os membros da ALCA disporiam de um mecanismo eficaz de cooperação entre a 

região e o governo americano, tornando viável o estabelecimento de metas de longo prazo que 

orientariam a convergência gradual das políticas macroeconômicas do hemisfério. 

O terceiro obstáculo é de natureza fiscal. Um traço comum nas economias do 

século XX traduz-se no conflito entre a demanda por recursos públicos e o poder de tributação 

do Estado. A capacidade de resolver esse problema de forma transparente torna-se, no fim do 

século,  o principal marco divisor entre  nações desenvolvidas e em desenvolvimento, como 

nota Steinmo (1993, p. 14): 

In the late twentieth century, every OECD democracy relies on a small number of 
taxes which to generate the vast bulk of government revenues. Just five taxes 
(personal income, corporate profits, general consumption, property, and social 
security charges) today contribute an average of 79.5% of total government revenues 
in ECD nations. Most of these taxes did not exist a hundred year ago. Modern 
democracies not only rely on broadly similar types of taxes, but have also tended  to 
change, adapt and reform  their tax system at almost exactly the same times and in 
roughly similar ways throughout the twentieth century  6.    
 
 

No Brasil, tal como na maioria das economias latino-americanas, a 

estratégia de crescimento, baseada na substituição de importações permite escamotear o 

dilema fiscal por várias décadas. Um dos principais pretextos - proteger a indústria local 

- através de transferências de rendas no interior da sociedade sem afetar o orçamento 

fiscal. Outros mais evidentes são os subsídios implícitos nas operações do Banco do 

Brasil, Banco Central, BNDES, bancos estaduais e demais agências públicas. Por fim, 

tais expedientes eram complementados pela longa lista de ações governamentais, 

tornadas viáveis em épocas de inflação, como a superestimação de receitas tributárias, o 

atraso na liberação de verbas, a aprovação de incentivos fiscais,  compensados por 

                                                           
6 No recente século XX, toda democracia da OECD confia em um número pequeno de impostos para gerar o vasto número de 
rendas governamentais. Cinco impostos (renda pessoal, lucros incorporados, consumo geral, propriedade, e seguro social 
carrega) hoje contribuem com uma média de 79.5% das  rendas totais do governo  em nações de OECD. A maioria destes 
impostos não existia há cem ano atrás. Democracias modernas não só confiam em tipos amplamente semelhantes de 
impostos, mas também tendem a mudar, adaptar e reformar os seus  sistemas de imposto em quase exatamente os mesmos 
momentos e de modos aproximadamente semelhantes ao longo do século XX (p.14)Tradução do Autor. 
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impostos adicionais que, por sua vez, criam oportunidades para novas formas de 

renúncia fiscal (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

O Plano Real, na fase pós-1994, pode servir de exemplo de como são 

incipientes os instrumentos de controle do gasto público no Brasil. Observamos que, 

nos nove primeiros meses de 1997, a renúncia fiscal nas importações foi de cerca de 5 

bilhões de reais (GAZETA MERCANTIL, 21.11.97). Na mesma época, o Relatório da 

Administração do Banco do Brasil registra 11,3 bilhões de reais de “prejuízos fiscais e 

diferenças intemporais”, no período encerrado em 30.06.97. Em contraposição, o 

governo anuncia a intenção de promover um ajuste fiscal de 20 bilhões de reais para 

enfrentar a emergência advinda da queda  da bolsa de Hong Kong. 

O exposto permite-nos inferir que o projeto da ALCA só será sustentável a partir 

do momento em que os 34 países membros estiverem preparados para administrar os 

mecanismos de manutenção da estabilidade monetária na  região. Caso contrário, acreditamos 

que ele será arquivado após a primeira crise de balanço de pagamentos. Entretanto, a maioria 

dos países latino-americanos ainda está por concluir as reformas econômicas iniciadas no 

passado recente, e o assunto de políticas cambiais sequer foi incluído na pauta de negociações 

(ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

 

4.7 Mercosul e ALCA 

A visão sobre as relações do Brasil com seus  vizinhos do Cone Sul vem sendo 

debatida desde muito. Assim é que o presidente Ernesto Geisel, em depoimento ao CPDOC, 

acerca de um diálogo com o presidente Sarney afirma: 

Acho ótimo nos relacionarmos bem com a Argentina. Essa história de querer criar 
antagonismo entre o Brasil e a Argentina é bobagem. Temos que tratar de viver bem, 
ser bons vizinhos. Contudo, não podemos atrelar os interesses do Brasil aos da 
Argentina. O interesse do Brasil está, como já tive a oportunidade de dizer, no 
Hemisfério Norte, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na França, na 
Alemanha no Japão. É para lá que temos que nos virar. Lá vamos conseguir 
tecnologia, mercados, investimentos e financiamentos. O Brasil é um país muito 
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grande, já tem uma expressão importante no mundo, não só pela extensão de seu 
território, mas também pelo seu desenvolvimento que está ai desabrochando, pela 
sua produção agrícola e industrial e tem que se virar para o Hemisfério Norte para 
crescer mais. Com a Argentina nós não vamos conseguir nada para crescer 
(D’Araújo; Castro, 1997, p.449). 

  

Mais adiante, o mesmo Geisel declara: “Por isso eu sou cético, não acredito 

muito no êxito do MERCOSUL” (D’ARAÚJO; CASTRO, 1997, p. 450). A perspectiva das 

relações internacionais do País com o Cone Sul do presidente Geisel tem sido compartilhada 

por segmentos  da elite brasileira há muitos anos. De acordo com esses especialistas, o projeto 

de integração só seria  exeqüível após o fim do processo inflacionário nos dois países. Além 

disso, os benefícios potenciais da integração seriam irrelevantes para o Brasil, dado do 

diminuto volume de intercâmbio bilateral que havia sido de, apenas um bilhão de dólares em 

1985. Por fim, as prioridades do comércio exterior brasileiro deveriam ser concentradas em 

melhorar o acesso aos mercados dos países industrializados, por motivos similares àqueles 

enfocados pelo presidente Geisel: ganhos de escala, consumidores sofisticados e dinamismo 

tecnológico (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

Ainda em 1985, em setembro, o governo brasileiro também redefine suas 

relações comerciais com outro país do Cone Sul, o Uruguai. Através da atualização do 

Programa de Expansão Comercial – PEC – um antigo protocolo inoperante até então, 

praticamente toda a oferta potencial  exportável daquele País passa a entrar no Brasil com 

isenção de imposto de importação. Com exceção de uma breve notícia na “Gazeta Mercantil”, 

a imprensa brasileira ignora o evento, marcado apenas por alguns telegramas mal humorados 

de associações empresariais às autoridades econômicas que afirmavam a inutilidade do novo 

PEC, com a agravante de que o Uruguai iria se transformar numa plataforma de operações 

triangulares que visariam explorar o mercado brasileiro com produtos oriundos de terceiros 

países (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 
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Apesar, porém, dessas avaliações iniciais, em 1989, o comércio com a Argentina 

e o Uruguai alcança um patamar correspondente ao dobro dos níveis vigentes em 1985 e, na 

década de 90, o dinamismo desse processo foi mantido, em virtude de duas inovações 

concomitantes: a reforma comercial do governo Collor e o projeto MERCOSUL. Atualmente, 

embora o estágio de integração esteja aquém daquele anunciado no Tratado de Assunção e 

ratificado parcialmente no Protocolo de Ouro Preto, o MERCOSUL é uma entidade  

acreditada internacionalmente. Por outro lado, apesar dos surtos de protecionismo ad-hoc do 

governo Fernando Henrique Cardoso, é remota a possibilidade de um retrocesso ao regime 

comercial que vigorou até o final dos anos 80 (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

O ceticismo que, há 10 anos, impregnava as opiniões contrárias à integração com 

os países do Cone Sul reincide no momento no debate sobre as relações entre a ALCA e o 

MERCOSUL. Em primeiro lugar, porque a ALCA só deveria ser implementada depois que o 

MERCOSUL tivesse sido consolidado e estendido aos demais países da América do Sul. 

Portanto, a integração hemisférica não seria consistente com os interesses nacionais em  curto 

prazo. Na mesma esteira, um segundo tipo de argumento sugere que o processo de negociação 

deveria ser longo e com resultados imprevisíveis, pois uma parte da indústria brasileira não 

conseguiria enfrentar a concorrência norte-americana, como notaram Machado; Motta Veiga 

(1997, p. 11): 

A prioridade secundária = conferida pelo Brasil ao projeto ALCA reflete a 
existência de uma convergência de percepções, tanto da parte do governo quanto dos 
agentes econômicos, de que o setor produtivo nacional ainda estaria digerindo os 
impactos da abertura comercial e, portanto, não estaria apto a promover os ajustes 
necessários – e a contar com fatores de ordem sistêmica capazes de gerar condições 
satisfatórias- para o enfrentamento  da concorrência dos produtos de origem norte-
americana.  

 
 

Na mesma linha, Abreu (1997, p. 11) observa que: 

A adoção de um cronograma conservador para a integração hemisfério norte parece, 
portanto capaz de merecer o apoio de amplo espectro da opinião pública no Brasil. 
Os interesses demandantes de proteção naturalmente não verão com bons olhos a 
erosão adicional da margem tarifária e não-tarifária de que se beneficiam os 
produtos nacionais. Por outro lado, pelo menos parte dos críticos do protecionismo, 
mesmo que em princípio favoráveis à liberalização, terá preocupações quanto à 
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capacidade da economia digeri-la a médio  prazo e/ ou quanto às suas características 
preferenciais, isto é discriminatórias. 
 

 

Em terceiro lugar, há os que propõem que a área de livre comércio fique restrita à 

América do Sul, para preservar um certo grau de independência em relação aos EUA. 

Essas propostas advêm de preocupações razoáveis com a instabilidade 

macroeconômica e a ausência de regras duradouras de comércio exterior que limitaram a 

difusão, no Brasil, das novas estratégias empresariais causadas pelo declínio dos custos de 

transação ao longo dos últimos anos. Esses fatos levaram a que grandes empresas instaladas 

no País continuem a operar com vetores de produção inadequados aos padrões tecnológicos 

contemporâneos e, de fato, não estariam preparadas para enfrentar uma redução adicional da 

proteção, especialmente em relação à economia americana. Além disso, é inequívoco que o 

acesso aos mercados e às tecnologias dos países da OECD seja fundamental, para sustentar a 

competitividade  e a expansão internacional da indústria brasileira, como argüiu o presidente 

Geisel.  

O processo de reestruturação produtiva sugere três considerações sobre o estágio 

atual do MERCOSUL. A primeira leva a que o extraordinário crescimento das transações 

regionais desde 1985, pode ser caracterizado como um fenômeno de geografia econômica. Os 

reduzidos volumes do comércio exterior brasileiro com os países vizinhos até meados da 

década passada constituíam uma anomalia que contrastava com o grau de desenvolvimento da 

economia regional, sobretudo na área compreendida entre as cidades de Buenos Aires e São 

Paulo. Dessa forma, uma vez eliminadas as barreiras proibitivas, as empresas do 

MERCOSUL começaram a realizar os montantes de transações compatíveis com o nível de 

afluência da região (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

O segundo aspecto se traduz na ausência dos três fatores que, em conjunto, 

asseguram a continuidade desse processo no longo prazo: o equilíbrio da taxa de câmbio, a 
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estabilidade dos preços domésticos e a regularidade das normas de comércio exterior. Isto 

significa que existe ainda um amplo comércio potencial a ser explorado, pois, a partir do 

momento em que tais fatores existirem no MERCOSUL, as empresas da região começarão a 

adotar o comportamento previsto, com a conseqüente expansão das oportunidades de mercado 

(ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

 O terceiro aspecto é que o MERCOSUL é, em princípio, complementar às 

demais modalidades de inserção internacional de seus membros, tanto no âmbito da ALCA, 

como no plano multilateral, ou seja, o futuro do MERCOSUL depende mais da consistência  

de suas políticas internas do que  de desafios externos. Até agora, a expansão comercial do 

MERCOSUL deve-se à remoção de tarifas aduaneiras e entraves burocráticos às importações, 

que tornou inócuos alguns equívocos cometidos pelos governos na implementação do projeto, 

como as escaladas ad hoc da tarifa externa comum, os prazos irrealistas do Tratado de 

Assunção e a ausência de instrumentos para disciplinaras políticas domésticas. Dessa forma, 

podemos afirmar que o avanço da integração entre os países, nos próximos anos dependerá  

da revisão desses pontos citados. 

A harmonização das políticas de concorrência, porém, vale lembrar, consta da 

agenda do MERCOSUL desde a assinatura do Tratado de Assunção, em março de 1991.  De 

acordo com seu primeiro artigo, o Tratado envolve: 

A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes - de 
comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de 
serviços, alfandegária, de transportes e comunicações e outras que se acordem-, a 
fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados Partes e, 
portanto, o compromisso [...] de harmonizar suas legislações, nas áreas pertinentes, 
para lograr o fortalecimento do processo de  integração (TRATADO DE 
ASSUNÇÃO, MARÇO DE 1991). 
 
 

Sob este marco ambicioso, os países do MERCOSUL assinaram, em Fortaleza, 

em dezembro de 1996, um protocolo que fixa as diretrizes para uma política de concorrência 

comum na região. A implementação desse protocolo implica, segundo Araújo Jr. (1998, p. 

35), entre outras inovações institucionais que: 
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[...] no futuro próximo, todos os países membros terão um órgão autônomo responsável pela 
defesa da concorrência, que a legislação nacional abrangerá toda a economia, que o órgão 
responsável pela concorrência terá força suficiente para contestar outras políticas públicas, se 
necessário e que os países membros terão visões comuns sobre a interação política de 
concorrência e outras ações governamentais. Em conformidade com a filosofia do Mercosul, 
o protocolo não cria organismos supranacionais e a efetividade das medidas dependerá do 
poder de fiscalização dos órgãos nacionais. 
 
 

Até o presente momento, vale enfatizar, as legislações nacionais sobre 

concorrência são heterogêneas no MERCOSUL. Uruguai e Paraguai não possuem leis sobre 

essa matéria; na Argentina e no Brasil, apesar de existirem, seus desenhos, normas de 

cumprimento e finalidades gerais diferem sensivelmente. Na Argentina, o regime de 

concorrência compreende apenas a prevenção de práticas desleais.  No Brasil, a Lei 8.884, de 

11 de julho de 1994, tornou o Conselho Administrativo de defesa Econômica (CADE) uma 

autarquia com poderes para observar que as condições de concorrência não sejam distorcidas 

por outras ações do governo, como, por exemplo, os processos de privatização e os 

regulamentos de monopólios naturais. Além disso, aquela lei estabeleceu normas para 

controlar as concentrações econômicas, as práticas anticompetitivas passaram a ser definidas 

de maneira mais ampla, e o CADE começou a trabalhar com parâmetros mais precisos para 

avaliar tais práticas. A rigor, portanto, a legislação brasileira, em contraste com as demais  do 

MERCOSUL, é a única que reúne as condições mínimas para obedecer aos compromissos 

firmados no Protocolo de Fortaleza (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

Nessa linha, o protocolo procura impedir práticas concertadas entre empresas 

concorrentes, bem como abusos individuais do poder econômico  que visem restringir a 

competição nos mercados  do MERCOSUL. Suas disposições se aplicam a atos executados 

por qualquer pessoa, física ou jurídica, privada ou pública, inclusive empresas estatais e 

monopólios naturais, desde que essas práticas tenham efeitos extraterritoriais. A lista inclui, 

dentre outras, colisão de preços, destruição de insumos e produtos acabados, divisão de 

mercado, adulteração de licitação, acordo exclusivistas, recusa a negociar e preços predatórios 

(ARAÚJO JÚNIOR, 1998).   
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Os órgãos executores do Protocolo são a Comissão de Comércio do Mercosul 

(CCM) e o Comitê para a Defesa da Concorrência (CDC). A função da CCM é julgar, 

enquanto a CDC responde pela investigação e avaliação dos casos. Modelados pela lei 

brasileira, o processo e o julgamento dos casos são conduzidos em três estágios. O processo é 

iniciado perante a autoridade responsável pela fiscalização da concorrência de cada país a 

pedido da parte interessada. O órgão de concorrência, após a determinação inicial de que a 

prática tem implicações para o MERCOSUL, pode submeter o caso à CDC para uma segunda 

determinação. As duas avaliações deverão seguir uma regra de análises de motivos, em que se 

devem fornecer a definição do mercado relevante e provas da conduta e dos efeitos 

econômicos. Com base nessa avaliação, a CDC decide se a prática viola o Protocolo e 

recomenda as sanções ou outras medidas a serem impostas. O parecer da CDC é submetido à 

CCM, para o julgamento final por meio de uma Diretriz.   Como parte desses procedimentos, 

o Protocolo contém disposições sobre medidas preventivas e garantias de cessação. Este 

mecanismo permite que o acusado elimine a  prática investigada em conformidade com certas 

obrigações assumidas junto à CDC. O acompanhamento dessas medidas e o cumprimento das 

sanções recaem no âmbito da competência das autoridades nacionais de concorrência 

(ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

Esse sistema contém limitações óbvias. Por definição, as normas do Protocolo só 

se aplicam a práticas que tenham conseqüências de âmbito regional no MERCOSUL. No 

entanto, como os órgãos nacionais, a CDC e a CCM são independentes ao julgar, em cada 

estágio, qualquer decisão pode, em princípio, ser anulada na fase seguinte, e a própria 

definição do que seja o âmbito regional pode se tornar ambígua em casos específicos. Em 

cada etapa, as entidades podem aplicar critérios diferentes para definir o mercado relevante. 

Nessa linha, os órgãos nacionais poderão, por hipótese, usar critérios restritivos para a 

definição de mercado e encerrar a investigação. Também é possível que ocorram contrato no 
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caso de os critérios aplicados serem permissivos. Problemas similares podem surgir na 

avaliação das provas e dos efeitos econômicos da prática, e mesmo que os órgãos nacionais 

apliquem critérios adequados, a CDC pode adotar outras definições e abordagens. Por fim, 

embora se espere que os pareceres da CDC sejam adotados pela CCM, esta última tem 

autonomia suficiente para seguir uma orientação diversa (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

O Protocolo, também, estabelece metas explícitas para a harmonização das 

políticas e leis internas sobre a concorrência. Segundo as normas ali acordadas, os países 

membros adotarão: 

No prazo de dois anos (sic) regras comuns para o controle de atos e contratos, de 
qualquer natureza, que possam limitar, ou de algum modo prejudicar, o livre 
comércio, ou, ainda, resultar na dominação do mercado regional  relevante de bens e 
serviços, inclusive o que resulta de concentração econômica, com vistas a impedir 
seus possíveis efeitos anticompetitivos no MERCOSUL (Capítulo X, art.32).  
 
 

Apesar do irrealismo desses prazos, o Protocolo de Fortaleza aborda temas 

fundamentais para a consolidação do MERCOSUL. A implantação de um marco regulador 

das condições de concorrência torna-se indispensável  não apenas para que as empresas da 

região cumpram as funções schumpeterianas, discutidas anteriormente, mas também  

sobretudo para que os governos  disponham de instrumentos  que lhes permitam formular 

estratégias coerentes de negociação internacional (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

Toda negociação internacional compreende dois processos superpostos. No plano 

doméstico, diferentes grupos de interesse pressionam o governo a adotar políticas que lhes 

sejam favoráveis. No plano internacional, os governos procuram firmar acordos que sejam 

instrumentais às suas prioridades domésticas e minimizem a resistência dos parceiros 

comerciais. As negociações entre países soberanos e democráticos só se tornam efetivas na 

medida em que incorporam ambos os processos (PUTNAM, 1988). Em vários estudos sobre a 

economia política das relações internacionais, esta dinâmica tem sido tratada através da 

“teoria de jogos superpostos” (PUTNAM, 1988; ALT; EICHNGREEN, 1990; GROSMAN; 

HEPMAN, 1995). 
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Neste tipo de jogo, cada jogador enfrenta, ao mesmo tempo, dois conjuntos de 

adversários em partidas distintas, mas as estratégias adotadas numa partida condicionam as 

possibilidades de escolha na outra.  Uma das contribuições importantes da “teoria dos jogos 

superpostos” é a de mostrar que é possível manter um sistema multilateral de comércio aberto 

entre nações submetidas periodicamente a pressões protecionistas (Tavares de Araújo, 1995). 

Para que esse resultado seja Alcançado, é preciso que a agenda de negociações seja exaustiva 

na inclusão dos temas pertinentes em jogo, como no exemplo, descrito por Araújo Jr. (1998), 

a seguir: 

Imagine um conjunto de países em crescimento com preços estáveis e sujas taxas de 
câmbio sejam mantidas em equilíbrio através de um arranjo multilateral eficiente. 
Nesta ambiente, não haverá demandas protecionistas advindas de distúrbios 
macroeconômicos, como recessão ou sobrevalorização cambial, mas apenas aquelas  
geradas pelo progresso técnico ou induzidas por metas nacionais estratégicas. O 
governo dispõe de liberdade para atender a essas demandas com os instrumentos 
usuais administrando em cada caso um conjunto particular de benesses que pode ser 
de três tipos: substituição de importações, reestruturação de indústrias decadentes e 
promoção de novas tecnologias.  
Cada uma dessas políticas estabelece um vetor de custos – a ser absorvido pelos 
consumidores domésticos e os exportadores do resto do mundo – e um vetor de 
rendas, distribuídas entre produtores locais e do exterior. A configuração desses 
vetores depende dos instrumentos de promoção escolhidos pelo governo e das 
políticas que estiverem sendo implementadas  pelos parceiros comerciais naquele 
momento. Por exemplo, se, ao invés de usar tarifas, o governo negociar um acordo 
de “restrição voluntária de exportações” (VER),  com seus parceiros comerciais , 
uma parte das rendas de proteção será transferida aos exportadores do resto do  
mundo. Neste caso, dependendo da elasticidade da demanda por importações nos 
setores protegidos, é possível formular estratégias industriais cujos custos sejam 
absorvidos exclusivamente pelos consumidores nacionais, sem que o bem-estar no 
resto do mundo seja prejudicado. 
Suponha que, num momento inicial o País esteja importando f  unidades anuais de 
um determinado produto ao preço b e o governo decida restringir as compras 
externas a um máximo de g unidades. Para Alcançar essa meta, o governo negocia 
um acordo VER com os exportadores daquele bem, provocando uma elevação dos 
preços domésticos de b para a. Daí em diante, os exportadores passarão a perder 
anualmente um montante de receitas, mas terão, como recompensa, novas rendas 
protecionistas correspondentes. 

 
  

Assim, de acordo com esse autor, um governo democrático, interessado em 

preservar o interesse nacional, em um ambiente de relativa liberdade comercial, enfrenta 

simultaneamente dois conjuntos de limitações. Por um lado terá que avaliar periodicamente a 

legitimidade das demandas setoriais por proteção e decidir se elas são compatíveis com a 

manutenção do bem-estar da comunidade no longo prazo. Por outro, terá que considerar os 



 84

vínculos das políticas domésticas com os interesses internacionais, examinando não somente 

os impactos  daquelas políticas sobre o resto do mundo, mas também os custos e benefícios  

advindos de políticas implementadas pelos parceiros comerciais. 

Dessa forma, nos termos da “teoria dos jogos superpostos”, o governo define sua 

conduta em duas etapas que se repetem continuamente. No plano doméstico, as autoridades 

calculam os custos a serem impostos aos consumidores durante a vigência das medidas sob 

consideração, o custo fiscal líquido dessas medidas (tarifas menos isenções fiscais) e as 

rendas de proteção eventualmente transferidas  ao exterior. O valor atual desse vetor de custos 

é, então, comparado com os benefícios esperados: ampliação da capacidade produtiva, 

fortalecimento da base tecnológica nacional, crescimento do mercado de trabalho, melhoria da 

qualidade de vida etc. E, em princípio, são selecionados os projetos com valores atuais 

positivos quanto aos benefícios líquidos, pois as etapas do jogo são conduzidas de forma 

transparente, o que garante que o governo não se tornará prisioneiro de estratégias 

clientelistas e que as medidas protecionistas cujos custos forem restritos ao território nacional, 

não serão objeto de pressões internacionais. No plano internacional, o governo formula uma 

agenda de negociações que visa dois objetivos principais: assegurar o desempenho exportador 

da indústria nacional e convencer os parceiros comerciais de que as políticas nacionais não 

estão gerando conseqüências externas adversas. O resultado dessas negociações fornecerá as 

bases pelas quais o governo reavalia sua conduta doméstica que, por sua vez, dá origem a uma 

nova rodada de negociações (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

A “teoria dos jogos superpostos” descreve com bastante fidelidade as condutas 

adotadas por vários países da OECD nas últimas décadas. O exemplo australiano é um dos 

mais notáveis. No início dos anos 70, o governo daquele País promoveu um debate público 

para escolher a estratégia nacional mais conveniente diante da rodada de negociações 

multilaterais do GATT que estava em vias de começar (Rodada de Tóquio, de 1973/ 1979). 



 85

Vale lembrar que a polêmica sobre o conceito de interesse nacional tem uma longa tradição na 

Austrália, onde, desde 1921, a  Comissão  de Tarifas já publicava estudos sobre custos e 

benefícios advindos de medidas protecionistas. O artigo clássico de Max Corden sobre esse 

tema, escrito em 1957, é inspirado na ampla evidência empírica contida no Relatório Brigden 

que analisa a estrutura da tarifa australiana em 1929 (CORDEN, 1985). 

Dessa forma, em 1974, o Parlamento aprova por consenso a criação da Industriae 

Assistance Commision (IAC), uma entidade autônoma com o mandato explícito de promover 

a transparência das políticas domésticas, através da divulgação sistemática de informações 

sobre os impactos macroeconômicos das políticas setoriais, bem como estudos sobre as fontes 

de competitividade dos diferentes segmentos da economia australiana, natureza das barreiras à 

entrada e demais características de concorrência vigentes no País. O primeiro relatório anual 

da IAC, cobrindo o período 1973/1074, define da seguinte forma as atribuições da comissão: 

In summary, the Commission’s role is to advise the Government on how individual 
industries, and industry in general, should be encouraged to develop in Australia. In 
providing this advise, it is required to have regard to the interests of the community 
as a whole, and relate its advice to the generally accepted economic and social 
objectives of the community. The Commission is concerned primarily with the long 
term development of industries, rather than with the fluctuations which may occur in 
their rate of development from one year to another, due to temporary changes in 
their business environment. The principles and objectives in the Industries 
Assistance Commission Act provide the general policy basis for the long term 
development of Australian Industries (RATTIGAN et al., 1989:98-9).7  
 

 
Nas décadas seguintes, apesar de uma leve alteração na sigla da instituição, 

denominadas, agora de Industry Commission (IC) as atribuições não se modificam como 

atesta o relatório de 1995: 

The Commission’s work is aimed at assisting governments to determine where and how they 
can sustain and build on past efforts to improve the performance of the Australian economy. 
The Commission also seek’s enhance industry and community understanding of the benefits 

                                                           
7 Em resumo, o papel da Comissão é aconselhar o Governo de que forma indústrias individuais, e indústria em geral, 
deveriam ser encorajadas a se desenvolver na Austrália. Para tanto, aconselha-se ter consideração como um todo aos 
interesses da comunidade, e relacionar seu conselho para os objetivos econômicos e sociais geralmente aceitos da 
comunidade. A Comissão se preocupa principalmente com o termo desenvolvimento longo de indústrias, em lugar de com as 
flutuações que podem acontecer na taxa de desenvolvimento delas de um ano para outro, devido a mudanças temporárias no 
ambiente empresarial delas. Os princípios e objetivos nas  Indústrias da Comissão de Assistência  do Ato provêem a base de 
política geral para o termo desenvolvimento longo de Indústrias australianas (RATTIGAN et al., 1989:98, p.-9).   
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and cost of the changes Australia needs to make to increase growth and living standards   (IC, 
1995, 25)8.  

 
 

Há diversos formatos institucionais alternativos capazes de preservar 

simultaneamente a coerência das políticas nacionais e a legitimidade dos interesses setoriais. 

Como exemplo, podemos citar o caso dos EUA, onde a divisão de funções entre a Casa 

Branca e o Congresso na execução da política comercial visa justamente perseguir esse 

objetivo. As regras da política comercial só podem ser alteradas no Congresso, mas as 

mudanças podem ser preparadas pelo Executivo, através de autorizações específicas e 

temporárias, conhecidas como fast-track, como observa Blinder (1997): 

When the U.S. government negotiates a trade agreement, many issues are on the table. 
Because it is certain that any  agreement  will create both winners, and losers, the relevant 
interest group are mobilized for battle. If Congress were to vote on each component of a  trade 
pact individually, politics –as-usual would probably pick any proposed agreement apart- 
leaving our trade negotiators in an untenable position. So Congress typically grants the 
administration fast-track  negotiating authority for a limited period of time, and under certain 
stipulations. When negotiations are complete, Congress votes yes or no on the entire package 
with no amendments permitted. (At least that’s the idea; the reality is somewhat less tidy) 
25)9. 

 

No caso do Brasil, apesar da abertura da economia e da estabilidade dos preços 

domésticos, o governo não dispõe, ainda, dos instrumentos necessários para formular 

estratégias eficientes de negociação internacional. A reforma comercial de 1990 abole o 

marco institucional que, durante mais de 30 anos, havia administrado as importações no País, 

mas não restabelece  os mecanismos  reguladores  do comércio exterior que são usuais nas 

economias abertas. Dessa forma, algumas práticas típicas do período anterior continuaram 

vigorando, como, por exemplo, a de mudar tarifas através de portarias ministeriais e a 

                                                           
8O trabalho da Comissão é apontado para ajudar os governos a determinarem  onde e como eles podem sustentar e podem 
construir a partir de esforços passados para melhorar o desempenho da economia australiana. A Comissão também busca 
aumentar a  indústria e a comunidade entendendo os benefícios e custos às mudanças que a Austrália precisa fazer para  
aumentar o crescimento e os padrões de vida (IC, 1995. p.25). Tradução do Autor.  
9  Quando o governo norte-americano negocia um acordo de comércio, muitos assuntos estão em pauta. Porque é certo que 
qualquer acordo criará algum aborrecimento para ambos vencedores, e perdedores, o grupo de interesse pertinente é 
mobilizado para batalha. Se Congresso fosse votar individualmente em cada componente de um pacto de comércio, política -
como-habitual-  provavelmente escolheria qualquer acordo proposto separadamente - deixando nossos negociadores de 
comércio em uma posição insustentável. Assim, o  Congresso tipicamente faz concessões à administração rápido, ao mesmo 
tempo,  que negocia autoridade para um período limitado de tempo, e sob certas condições.. Quando as negociações estão 
completas, o Congresso vota sim ou nenhum no pacote inteiro sem emendas permitidas. (Pelo menos essa é a idéia; a 
realidade é um pouco menos clara) (p.125). 
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ausência de critérios para medir custos de proteção. Ademais, as regras tornaram-se voláteis. 

No passado, os empresários tomavam suas decisões com base no princípio de que as 

importações seriam complementares à produção doméstica. Agora, estão submetidos à 

competição externa através de regras que mudam seguidamente (KUME, 1996; MOREIRA; 

CORREA, 1996; BAUMMANN ET AL., 1997). 

Na época da política de substituição de importações, a mudança de tarifas através 

de portarias tem um motivo operacional, dado que o governo regulava o abastecimento 

doméstico, procurando ajustar os preços dos bens importados aos da produção nacional, 

assegurando, assim, a norma da complementaridade. Isto ocorre até 1990, quando as 

importações são administradas pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil 

(CACEX) com base em normas decididas pela Comissão de Política Aduaneira (CPA), um 

organismo colegiado subordinado ao Ministro da Fazenda. A CPA era composta de 13 

representantes de órgãos governamentais, dentre os quais a CACEX, o Ministério de Indústria 

e Comércio, Receita Federal, BNDES, Itamaraty, Ministério da Agricultura, banco Central, 

SUDENE e SUFRAMA e três representantes indicados pelo setor privado (técnicos das 

Confederações Nacionais da Indústria, Comércio e Agricultura), além do Secretário 

Executivo representante do Ministro da Fazenda.  A CPA reunia-se mensalmente para discutir 

os pareceres elaborados pela secretaria técnica e as eventuais alterações nas alíquotas do 

imposto de importação, bem como em outras normas do comércio exterior, eram 

transformadas imediatamente em Portarias do Ministério da Fazenda.   A manutenção dessa 

prática  numa economia aberta serve, apenas, para atender interesses clientelistas, além de  

dificultar o ajustamento da indústria local às novas condições internacionais de concorrência  

(ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

A atual política brasileira de comércio exterior, portanto, sofre de três 

deficiências que a distinguem daquelas que são usuais nas economias avançadas. A primeira é 



 88

que o País não dispõe de uma Lei de Comércio que assegure uma perspectiva de longo prazo 

às condições de concorrência no mercado doméstico e defina os mecanismos de cooperação 

entre o Executivo e o Legislativo para mudar tarifas e outros instrumentos de regulação. A 

segunda é que não existem mecanismos de supervisão e acompanhamento das medidas em 

vigor, tornando erráticos os períodos de vigência e submetendo-os apenas aos interesses dos 

beneficiários. Finalmente, a terceira se traduz na escassez e na fragmentação das informações 

disponíveis ao público que propiciariam um debate sobre a definição dos interesses nacionais 

(ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

Efetivamente, a deficiência mais importante parece ser a terceira, pois, como 

sugere a experiência internacional, faz-se imprescindível superar o problema da informação, 

para que se definam os parâmetros das duas outras questões. Com base nos elementos da 

“teoria dos jogos superpostos”, podemos identificar três conjuntos dedados relevantes para 

circunscrever o interesse nacional. O primeiro seria um relatório periódico descrevendo as 

medidas de proteção vigentes, assim como seus impactos no País e no exterior. O segundo 

revelaria o perfil de competitividade da economia e seus fatores explicativos, destacando os 

setores aptos a acompanhar o ritmo do progresso técnico internacional e justificando as 

medidas do primeiro relatório.O terceiro, por sua vez, mostraria as conseqüências sobre a 

economia brasileira provenientes de medidas implementadas no resto do mundo. Nessa linha, 

poderíamos considerar três exemplos ilustrativos: a Zona Franca de Manaus, o regime 

automotriz e as tarifas de importação sobre produtos da indústria de informática. No primeiro 

caso, poderíamos confrontar os benefícios regionais criados pela Zona Franca de Manaus e os 

lucros extraordinários das empresas ali sediadas com os das distorções provocadas na 

estrutura produtiva brasileira e os danos sobre os parceiros do MERCOSUL. No segundo 

caso, os incentivos concedidos às montadoras deveriam ser cotejados com as conseqüências 

sobre os preços e a qualidade dos veículos nacionais, o funcionamento da indústria de 



 89

autopeças e a oferta de empregos diretos e indiretos. No entanto, no terceiro caso, cujos 

efeitos são mais difusos, seria necessário  estabelecer preliminarmente uma tipologia de 

impactos e a hierarquia dos setores afetados, com base na sensibilidade da estrutura de custos 

das diferentes indústrias às mudanças na relação π, entre custos de produção e custos de 

transição (ARAÚJO JÚNIOR, 1998).   

Ao lado dos problemas domésticos, surgem restrições externas à formulação de 

uma estratégia nacional eficiente no âmbito da ALCA, advindas do formato da agenda de 

negociações  aprovada na reunião de Cúpula de Santiago. O escopo atual das negociações 

hemisféricas vai bem além da eliminação das barreiras comerciais e abrange vários aspectos  

das relações econômicas internacionais, como investimentos, serviços, compras 

governamentais, antidumping  e direitos compensatórios, normas técnicas, política de 

concorrência e propriedade intelectual. Trata-se, em suma, de criar uma área de livre 

comércio, composta por mercados nacionais transparentes e cujas condições de concorrência 

sejam similares (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

Vale registrar que grande parte das negociações da ALCA não será conduzida de 

acordo com o paradigma mercantilista, usual nos acordos comerciais. Em todos os temas 

relativos à regulação dos mercados domésticos, como legislação sobre investimentos diretos, 

normas técnicas, propriedade intelectual e política de concorrência não é factível a abordagem  

convencional de intercambiar concessões, como no caso de tarifas aduaneiras  e outras 

barreiras comerciais. Como o objetivo é promover a transparência dos mercados e a 

convergência das condições de concorrência, a negociação implica três etapas. Na primeira, 

cada governo necessita, antes de definir sua estratégia, do apoio dos demais para saber como 

funcionam as leis e instituições nos respectivos países, seus méritos e limitações. Na segunda, 

esse conhecimento vai servir de base para avaliar a adequação do marco regulador doméstico 

aos objetivos da integração, bem como os custos de uma eventual  alteração das leis e das 



 90

agências reguladoras. Finalmente, na terceira etapa, os governos estarão preparados para 

formular os mecanismos de convergência, às modalidades de cooperação entre as agências e 

os cronogramas para as metas comuns (ARAÚJO JÚNIOR, 1998).  

De acordo com Araújo Jr. (1998, 45): 

Esse exercício é particularmente oportuno para o Brasil e outros países latino-americanos que 
se encontram envolvidos num ciclo de reformas econômicas inacabadas, posto que constitui 
uma fonte adicional de pressões em prol da coerência das condutas governamentais e do 
cumprimento de compromissos políticos anunciados em momentos eleitorais. O exemplo da 
política de concorrência é ilustrativo: esse é um tema que só adquiriu relevância na América 
Latina nos últimos anos, após o início de programas de abertura comercial e ajuste fiscal. Tal 
como ocorreu no Brasil, vários países estão reformulando suas leis  de defesa  da concorrência 
e estabelecendo órgãos autônomos como o nosso CADE, com a finalidade de fiscalizar a 
conduta dos agentes econômicos, promover a eficiência produtiva e assegurar os direitos dos 
consumidores. São metas louváveis, mas árduas de atingir em sociedades acostumadas ao 
clientelismo, à paralisia do sistema judiciário e a políticas econômicas inconsistentes. Para 
essas agências, as negociações da ALCA oferecem a oportunidade para um contato mais 
estreito com as congêneres de outros países, trocas de experiências, avaliação dos impactos 
prováveis de determinadas decisões, adoção de procedimentos já testados em outros contextos 
e, sobretudo, para reduzir os custos de aprendizagem na administração de instituições novas.    

 
 

A tabela 5 apresenta 11 riscos e 10 oportunidades que o projeto ALCA pode oferecer à 

economia brasileira. Os riscos advêm de quatro fontes principais: atraso tecnológico de certos 

segmentos da indústria nacional, inconsistência das políticas governamentais, 

heterogeneidade dos países que participam do projeto e, o formato atual da agenda de 

negociações. As oportunidades localizam-se em quatro áreas: melhoria da qualidade do gasto 

público brasileiro, fortalecimento do marco regulador das condições de concorrência, novas 

funções a serem cumpridas pelo governo e o setor privado no plano internacional e a 

recuperação da competitividade da indústria nacional. 
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TABELA 5 -Matriz de Riscos e Oportunidades 

Tema Riscos Oportunidades 
1. Fundamentos Econômicos Várias firmas brasileiras ainda operam 

com valores de produção inadequados 
e não estão preparadas para enfrentar 
uma redução da proteção. 
 
Fatores institucionais impedem a 
redução dos custos  de transição no 
Brasil 

A integração hemisférica gera pressões para 
acelerar a reestruturação das firmas 
instaladas no Brasil. 
 
 
Maior transparência das condições de 
concorrência nos mercados que integram a 
ALCA. 
 

2.Inserção Internacional da Economia 
Brasileira 

O projeto da ALCA supõe que o Brasil 
tenha regras estáveis de comércio 
exterior: taxas de câmbio equilibradas 
e alíquotas de importação duradouras. 

Recuperação da competitividade as 
exportações brasileiras no mercado 
americano. 
 
Consolidação dos vínculos econômicos na 
América do Sul. 

3. Interesses Exportadores  Entre os membros da ALCA, os 
interesses na formação de um mercado 
unificado são assimétricos. 
 
Apenas 4 países da região têm pautas 
de exportação diversificada.  

Elevação dos gastos públicos em ciência e 
tecnologia. 
 
Criação das condições que estimularão o 
setor privado a cumprir suas funções 
schumpeterianas. 
 

4. Estabilidade Monetária  Vários países da América Latina usam 
âncoras cambiais para combater a 
inflação. 
 
O dólar não é a âncora  adequada para 
um eventual Sistema Monetário das 
América (SMA). 
 
O Brasil não tem o controle fiscal 
requerido para a coordenação 
macroeconômica da região.  
 

Se Argentina, Brasil, Canadá e México 
harmonizassem suas políticas cambiais, suas 
moedas serviriam de âncora inicial para 
formar o Sistema Monetário das Américas 
(SMA) e orientar  a convergência das 
políticas macroeconômicas  no hemisfério. 

5. Projeto Mercosul Até agora, a expansão comercial no 
Mercosul não foi afetada pelas 
deficiências  de seus mecanismos 
institucionais, mas o avanço da 
integração requer a superação dessas 
limitações. 

Apesar do irrealismo das metas do 
Protocolo de Fortaleza, a implantação de um 
marco regulador da concorrência é 
fundamental para a consolidação do 
Mercosul. 

6. Agenda das Negociações A atual agenda da ALCA contém três 
lacunas: a questão monetária, as ajudas 
estatais e C&T. Essas lacunas 
impedem que as assimetrias do 
hemisfério sejam tratadas  
adequadamente. 
 
O Brasil não dispõe de instrumentos 
para formular estratégias eficientes de 
negociação internacional. 
 

As negociações da  ALCA estimulam a 
transparência e a coerência das políticas 
domésticas. 
 
 
 
 
 
A negociação dos temas relativos à 
regulação dos mercados domésticos abre 
novas oportunidades de cooperação técnica  
no hemisfério. 

FONTE: ARAÚJO JR. Op. Cit., p. 47. 
 
 

O atraso da indústria brasileira vem sendo demonstrado durante todo o estudo. 

Podemos observar que, em nenhum momento de 1983 a 1998, as firmas instaladas no País 

dispõem de condições adequadas para realizar  o ajuste estrutural demandado. Na década de 
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80, estão submetidas à crise da dívida externa, à instabilidade cambial aos sucessivos pacotes  

antiinflacionários, ao fechamento da economia e à política de reserva de mercado na indústria 

da informática . Em 1990, são removidos os dois últimos óbices, permanecendo, porém, o 

desequilíbrio macroeconômico. Depois de 1994, apesar do alívio pelo fim da inflação, 

emergem as  dificuldades advindas da apreciação cambial e da volatilidade das regras de 

comércio exterior (ARAÚJO JÚNIOR, 1998). 

O longo período inflacionário torna impraticáveis estudos mais precisos sobre o 

desempenho da indústria nesta fase. Assim, de 1987 em diante, sequer é possível obter 

indicadores confiáveis para variáveis  básicas como o valor  da produção industrial, conteúdo 

importado e coeficientes de exportação (Haguenauer, Markwald & Pouchet, 1997). A análise 

do intervalo compreendido entre janeiro de 1986 e janeiro de 1996, usando apenas as 

estatísticas oficiais do IBGE, mostra, segundo esses autores, discrepâncias de até 50% nessas 

variáveis, em momentos de picos inflacionários, como o de março de 1990. Estas evidências 

acentuam a importância estratégica dos sistemas de informações, como instrumentos 

auxiliares das posições negociadoras do Brasil, tanto no âmbito da ALCA, quanto nos demais 

foros internacionais (ARAÚJO JÚNIOR, 198). 

Estas limitações, todavia, não impedem análises conclusivas sobre dois pontos 

fundamentais: a mudança do padrão histórico de crescimento do País. Após o segundo choque 

do petróleo em 1979 e a redefinição das condições de concorrência no mercado doméstico  

promovida pela reforma  comercial do governo Collor. A tabela 6, elaborada por Bonelli & 

Gonçalves (1997), descreve a evolução do PIB, da agricultura e da indústria no século XX. 

Em contraste com as elevadas taxas de expansão que haviam vigorado entre 1930 e 1980, a 

produção industrial sofre uma contração anual média da ordem de 2% a.a. entre 1990 e 1996. 

A tendência histórica que, até 1980, havia sido de 7,1% para a indústria, de 3,7% para a 

agricultura e 5,7% para o PIB, recua, em seguida, para 6,0% , 3,6% e 5,0 %, respectivamente.   
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TABELA 6 – Taxas Médias Anuais de Crescimento Econômico Brasileiro no Século XX 
 

Períodos PIB Agricultura Indústria 
1900-1910 4,2 3,0 5,5 
1910-1920 4,2 3,8 6,2 
1920-1930 4,5 3,9 3,8 
1930-1940 4,4 2,4 7,5 
1940-1950 5,9 3,1 9,0 
1950-1960 7,4 4,4 9,1 
1960-1970 6,2 4,4 6,9 
1970-1980 8,6 4,7 9,0 
1980-1990 1,6 2,4 -0,2 
1990-1996 2,8 4,1 2,0 
1900-1980 5,7 3,7 7,1 
1900-1996 5,0 3,6 6,0 

FONTE: BONELLI; GONÇALVES (1997). 
 

  

Após uma pesquisa sobre os fatores que promoveram as transformações registradas na 

tabela 6 e, depois de as comparar com a evidência internacional disponível, Gonçalves; 

Bonelli (1997, p. 51-52), chegam ao seguinte diagnóstico: 

Se adotarmos simultaneamente uma visão de longo prazo e uma perspectiva  
comparativa internacional, é possível concluir que o desenvolvimento industrial 
brasileiro atravessou um extenso e difícil processo de ajustamento durante o período 
1980-97[...]. A despeito das longas dificuldades desse longo processo, [...] a 
dimensão relativa do setor industrial brasileiro bem como, até certo ponto, sua 
própria estrutura, mostraram-se engajadas em um movimento de convergência, 
observado em escala mundial, e que tem aproximado o setor industrial nos mais 
diversos países aos padrões evolução por nós stimado [...]. Nosso viés industrialista, 
nítido em 1980, materialização da herança das políticas de  desenvolvimento  da 
etapa substitutiva de importações, foi quase  totalmente eliminado em 1994, com a 
aproximação do share  industrial brasileiro daquele previsto pelo padrão normal de 
desenvolvimento. Ao mesmo tempo, observou-se uma redução relativa das 
indústrias tradicionais, compensada pelo avanço de segmentos dinâmicos como o 
setor de Material Elétrico e o de Material de Transporte. Ambos movimentos 
aproximam a estrutura industrial brasileira daquela observada nas grandes 
economias desenvolvidas. 

 
 

Vale ressaltar, porém, que a reforma comercial de 1990 produziu todas as 

conseqüências previstas pela teoria econômica: diminuição do poder de mercado das firmas 

estabelecidas no País, quedas de preços e melhorias  de qualidade advindas  do crescimento 

da produtividade e reduzido impacto agregado na oferta de trabalho.  

O estudo de Moreira e Correa (1996) mostra que a abertura da economia 

promove o declínio generalizado das margens de lucro na indústria, uma substancial  elevação 
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dos coeficientes importados e uma razoável correção do viés anti-exportações que, 

anteriormente,  existia na economia.  

A tese de doutorado de Fonseca (1996) revelou que o ritmo das inovações na 

indústria automobilística brasileira, desde 1960,  entre 1990 e 1994 indica uma preocupação 

das montadoras com a melhoria da qualidade sem precedentes na história do  País. 

Moreira e Najberg (1997), ao examinarem a evidência empírica sobre os efeitos 

da abertura no mercado de trabalho, encontram os deslocamentos setoriais de curto prazo, 

previstos na teoria, mas não identificam qualquer contração duradoura na oferta agregada de 

empregos. 

A tabela 7, compilada por Moreira & Correa (1996), descreve a evolução dos 

índices de produtividade  do trabalho por gêneros da indústria  de transformação entre 1990 e 

1995. Os autores afirmam que este índice superestima os ganhos  de produtividade da mão-

de-obra, pois atribuem a esta os benefícios provenientes das alterações  no conteúdo 

importado da produção nacional; e o correto seria usar, no numerador, o valor adicionado em 

lugar do valor bruto da    produção. De acordo com Bonelli & Gonçalves (1997), a diferença  

seria significativa: ao invés de um crescimento médio anula da ordem de 8,3% para o 

conjunto da indústria de transformação, o valor adicionado  pro unidade de emprego teria se 

expandido apenas à taxa de 7,2% a.a. nesse período. Dessa forma, a maior parte do aumento 

da eficiência foi devida à redução dos níveis de integração vertical da indústria nacional e não 

à contribuição do fator trabalho. Entretanto, essa imperfeição do índice aplicado por Moreira 

& Correa (1996) serve, justamente, para esclarecer um ponto fundamental sobre o ajuste 

estrutural realizado pela indústria brasileira na última década do século XX que apontam para 

o fato de que todas as firmas estabelecidas no País estarem procurando seguir as condutas 

adotadas por suas congêneres no resto do mundo, no sentido de redefinir seus vetores de 

produção de acordo com as normas impostas pela revolução tecnológica na indústria da 
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informática. De fato, entre 1900 e 1995, cerca de 68% dos ganhos de eficiência do conjunto 

da indústria foram devidos a esse tipo de esforço, mais intenso nos setores mais sofisticados 

tecnologicamente, como os de equipamentos elétricos e material de transporte. 
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TABELA 7- Índices de Produtividade do Trabalho: 1990-1995 

Gênero da Indústria 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Minerais não metálicos 100 
 

114 106 118 134 146 

Metalurgia 100 113 125 145 143 142 

Mecânica  100 100 97 119 142 137 

Material Elétrico e de Comunicação 100 111 109 140 
 

173 192 

Material  de Transporte 100 113 121 146 168 177 

Papel e  Papelão 100 116 116 125 136 138 

Borracha 100 114 115 144 146 150 

Química 100 109 119 140 173 192 

Farmacêutica 100 102 103 109 122 118 

Perfumaria,  Sabões e  Velas  100 102 102 118 112 122 

Matérias-Plásticas 100 123 134 128 136 149 

Têxtil 100 108 116 128 143 164 

Confecções e Calçados 100 111 124 127 133 149 

Produtos Alimentares  100 91 83 96 101 93 

Bebidas 100 103 107 116 137 140 

Fumo 100 109 76 90 129 156 

Indústria de  Transformação 100 110 115 130 143 150 

Fonte: MOREIRA & CORREA. Op. Cit.  

 
A tabela 7 permite-nos afirmar que, se forem corrigidas duas inconsistências 

básicas de política econômica no Brasil: a desvalorização cambial e a ausência de normas no 

comércio exterior, além de preenchidas as lacunas existentes na agenda da ALCA, o projeto 

de integração hemisférica certamente interessa à sociedade brasileira (ARAÚJO JÚNIOR., 

1998). 

No entanto, não podemos deixar de enfocar as incertezas quanto ao futuro do 

comércio multilateral. O sistema mundial de comércio conclui o ano de 1999, sob o impacto 

do fracasso da Terceira Reunião Ministerial de Organização Mundial do Comércio, que tinha 

como objetivo o lançamento de uma nova rodada de negociações multilaterais, a chamada 

“Rodada  do Milênio”. 
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Podemos citar três grandes categorias de justificativas como responsáveis por 

este fracasso: aspectos relacionados ao sistema decisório da OMC, que refletem problemas  de 

falta de transparência e eqüidade na participação dos países  com pesos diferentes no 

comércio mundial: a rigidez das posições negociadoras  dos atores mais relevantes, sugerindo 

que as negociações  atingem o seu núcleo duro; um ambiente político e econômico adverso  a 

novas iniciativas de liberalização, alimentado pelas crises financeira e  cambial, iniciada em 

1997, pelos impactos negativos sobre as expectativas de crescimento dos mercados 

emergentes e pelo crescimento do espaço ocupado pelas visões protecionistas nos países do 

ODCE. 

As incertezas quanto ao futuro do multilateralismo que surgem como resultado 

do fracasso do Seattle ensejam expectativas de que as iniciativas regionais ganhem novo 

impulso. Estas percepções têm dominado as avaliações de diversos países do continente 

americano. No entanto, a mesma rigidez que dificulta os avanços em Seattle deverá se 

reproduzir  nas negociações regionais. 

Na primeira metade do ano 2000, os avanços expressivos no processo de acesso 

da China à OMC e o recomeço, ainda que difícil, das negociações sobre agricultura e serviços 

ano âmbito da OMC são sinais de que o multilateralismo está vivo. Existe um renovado 

esforço de um conjunto relevante de países no sentido de convencer os parceiros para que 

sejam retomadas as negociações para o lançamento da “Rodada do Milênio”. Entre os 

principais patrocinadores deste esforço estão a União Européia, o Japão e os países da APEC. 

O governo brasileiro apóia esta idéia ainda que discretamente. 

Vale ainda lembrar que os produtos brasileiros sofrem crescente concorrência de 

países membros do bloco da União Européia como Portugal, Espanha e Grécia. Esta 

concorrência tende a crescer com o alargamento do bloco para o Leste Europeu que ocupa 

grau de prioridade na agenda da Comunidade (Trevisan, 2001). 
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O Bloco vem enfrentando grandes dificuldades para obter consenso em torno da 

revisão da Política Agrícola Comum. Apesar de serem crescentes as pressões dos países, onde 

a participação dos produtos agrícolas no PIB é pequena, como a Alemanha, a resistência dos 

países produtores tem sido efetiva, o que não permitiria vislumbrar uma melhoria do acesso 

para os produtos agrícolas  e agro-industriais  brasileiros no curto prazo (TREVISAN, 2001). 

A União Européia firma dois acordos de livre comércio em 1999 com a África do 

Sul e o México. Em relação à África do Sul, a motivação é, essencialmente, política e tem 

como objetivo dominante apoiar o processo de democratização do País e o fortalecimento da 

economia sul-africana. No caso do México, a principal motivação tem caráter econômico e 

responde ao fato de que os europeus sofreram uma forte perda de mercado e influência na 

economia mexicana após a entrada do México e no NAFTA. Em comum, as negociações dos 

dois acordos mostram claramente as dificuldades latentes para avançar na liberalização de 

produtos agrícolas nos acordos com a União Européia (TREVISAN, 2001).. 

Em contrapartida, a União Européia parece querer retomar as negociações com o 

Brasil o mais rápido possível. Ao perceber que um mercado estratégico como o do 

MERCOSUL pode vir a se firmar  como parceiro dos EUA na ALCA, a UE parece querer 

correr atrás  do tempo perdido  e vem se tornando aliada de países em desenvolvimento como 

o Brasil e, para isso, vem buscando um Acordo de Livre Comércio com  o MERCOSUL. 

A negociação ganha impulso, depois da reunião da cúpula do MERCOSUL, onde 

os chefes de Estado decidem acelerar as conversas com os europeus. A questão dos subsídios 

agrícolas bancados pelos países europeus é uma das principais dificuldades dessa negociação. 

Existe uma grande resistência em reduzi-los e os produtores do MERCOSUL consideram-se, 

nesse contexto, prejudicados em uma área em que são competitivos. Até agora, não há 

avanços nesta área e os dois lados sequer se entendem em relação ao método de negociação. 
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De qualquer forma, o interesse da UE já está evidenciado e as formas de negociação 

discutidas. 

Ao mesmo tempo, observamos uma revitalização de práticas protecionistas em 

alguns países  do hemisfério. Os EUA têm intensificado iniciativas de defesa comercial.no 

México e os países do MERCOSUL também, intensificam, nos dois últimos anos do século 

XX,  o recurso a medidas de controle de importações. Além do Canadá, os países do Caribe, 

da América Central  e o Chile têm revelado  grande interesse no projeto de conformação da 

ALCA. Os países andinos têm mantido uma postura mais reservada, mas que não pode ser 

interpretada como de restrição ao processo de integração. As maiores reticências ficam a 

cargo do México, EUA e Brasil (LEO, 2001).   

As dificuldades vividas pelos países membros do MERCOSUL no biênio 98/99 

deixam à mostra a grande fragilidade  da União Aduaneira diante da crise  externa e de seus 

impactos sobre as economias domésticas. Ao final de 1999, as opções disponíveis eram três: 

avançar com o MERCOSUL com o objetivo de viabilizar sua sobrevivência  de longo prazo, 

superando as condicionantes  macroeconômicas  e o risco de diluição  frente às perspectivas  

de conformação da ALCA; abandonar definitivamente o projeto enfrentando os reflexos em 

termos de credibilidade internacional e assumindo o ônus de desistir da estratégia de  

integração estabelecida  em fins da década passada ou congelar as negociações, o que 

representaria a retirada do MERCOSUL como prioridade  da Agenda Negociadora e assistir 

ao gradual retrocesso dos compromissos já assumidos (RODRIGUES; LOPES, 1999). 

No Brasil, a opção governamental em relação à primeira estratégia é resultante da 

convicção de que restaurar a confiança no MERCOSUL significa reforçar a credibilidade 

internacional pós-desvalorização do real, ampliar a atratividade do País como receptor de 

investimentos estrangeiros  e confirmar o adensamento das posições brasileiras nos foros de 

negociação internacional, principalmente, na ALCA  (RODRIGUES; LOPES, 1999).    
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Na Argentina, em que pese a crise, domina a percepção de que as oportunidades  

propiciadas pelo bloco superam os custos do processo de integração. A rápida superação da 

crise e o retorno a uma trajetória de crescimento no Brasil, combinados com a  capacidade  de 

alguns setores empresariais, em lograr acordos de administração de comércio, contribuem 

para cristalizar a visão de que o avanço na integração será benéfico para a economia 

argentina. Além disso, abandonar o MERCOSUL poderá trazer fortes prejuízos para a 

credibilidade externa do País em momento tão delicado. 

No caso do Uruguai, o debate sobre custos e benefícios da integração ganha mais 

espaço após o início do período eleitoral. Apesar disso, o reconhecimento da interdependência 

econômica do País em relação ao Brasil e à Argentina parece ter funcionado como argumento 

suficiente para manter o MERCOSUL no menu de política externa do Uruguai. Ainda, assim, 

o País tem se esforçado para ampliar sua influência na agenda do bloco e tem adotado 

posturas mais rígidas nas últimas negociações. O Uruguai também procura manter elevado 

grau de influência na definição das posições negociadoras comuns do bloco para a ALCA. 

Quanto ao Paraguai, as graves dificuldades políticas e econômicas que o País 

vem sofrendo nos últimos anos funcionam, por si mesmas,  como elementos de confirmação 

da estratégia MERCOSUL. A contribuição do Brasil e da Argentina à superação da crise 

política e o aceno com maior apoio econômico no âmbito da cooperação Brasil-Paraguai tem 

papel decisivo na adesão do País à proposta de relançamento do MERCOSUL. 

Quanto às negociações da ALCA, podemos dizer que as posições do 

MERCOSUL, defendendo o single undertaking, recusando a adoção de acordos internos e 

elegendo as medidas de facilitação de negócios como indicadoras de avanços concretos até o 

ano 2000, são vitoriosas (LEO, 2001).  

Até o ano 2000, prevalecia a percepção de que o processo avança mais 

lentamente do que se previa. As dificuldades para as economias latino-americanas, trazidas 
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pelas crises financeiras da Ásia, da Rússia e, posteriormente, do Brasil; a persistente ausência 

do fast-track   para o executivo norte-americano e a intensificação das conversas em torno do 

possível lançamento da “Rodada do Milênio” da OMC pareciam ter reduzido o ímpeto do 

processo (LEO, 2001). 

No entanto, a Reunião Ministerial da ALCA, realizada em Toronto, em 

novembro de 1999, representa um claro ponto de inflexão neste processo. Naquela ocasião, os 

Ministros instruem os Grupos de Negociação a preparar um esboço de texto sobre os seus 

respectivos capítulos. Os esboços foram remetidos ao Comitê de Negociações Comerciais até 

dezembro de 2000. Dessa forma, ainda que observemos resistências em alguns países e, em 

especial nos EUA, Brasil e México e que tenhamos avançado pouco na discussão de como 

tomar em conta, nas negociações, as disparidades  de tamanho e de níveis de desenvolvimento 

dos países envolvidos,  a reunião de Toronto marca a entrada da ALCA em sua terceira fase: a 

das negociações stricto sensu (LEO, 2001). 

Embora o avanço das negociações seja indicativo de que o processo ganha vida 

própria, o fato de o Executivo norte-americano ter fracassado duas vezes  em sua tentativa de 

obter o fast-track é um sintoma de que o sucesso do processo de integração hemisférica não é 

irreversível. Este sintoma continua presente, quando se toma em consideração a evolução do 

quadro de influência na formulação das estratégias comerciais dos Estados Unidos, em que 

ganham peso os interesses sindicais e de ONGs, ambos portadores de posições protecionistas 

no que se refere ao comércio internacional. 

O descolamento entre o progresso dos trabalhos levados a cabo pela estrutura de 

negociações da ALCA e o processo de obtenção dos consensos internos nos países em torno 

do projeto, em especial no âmbito do Congresso norte-americano traz incertezas que devem 

ter impacto sobre a estratégia negociadora brasileira,dentre os quais podemos destacar: 

• Os EUA optaram por transladar os temas da Agenda Contenciosa Bilateral com o Brasil 
para o âmbito da ALCA. Isto significa que os avanços em termos de eliminação de 
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obstáculos e barreiras comerciais à entrada dos produtos brasileiros no mercado norte-
americanos estão a depender do sucesso do empreendimento. 

• Na última tentativa do executivo norte-americano de obtenção do fast-track , os textos em 
debate no Congresso impunham restrições em termos de cobertura do acordo que 
implicavam prejuízos para os interesses negociadores brasileiros. 

• As negociações  entre Executivo e Congresso para a obtenção do fast-track  podem 
conduzir à obrigatoriedade  da introdução de temas ambientais e laborais no Acordo para 
angariar o apoio dos sindicatos  e ONGs . Não é clara a extensão dos compromissos que 
serão exigidos nestas áreas. 

• A ausência de fast-track contribui para que os trabalhos avancem em ritmos desiguais 
entre aos grupos  de negociação. Em áreas onde é nítido o interesse norte-americano, 
como é o caso de serviços, as negociações são mais dinâmicas, enquanto temas como 
antidumping e agricultura, onde o Brasil concentra interesses demandantes, os progressos 
são escassos. 

 
 

No caso do México, as resistências resultam do fato de que o País já pagou 

preço elevado para ter acesso ao NAFTA e tem investido fortemente na negociação de 

acordos comerciais com, praticamente, todas as regiões do hemisfério. Dessa forma, a entrada 

em vigor da ALCA viria a erodir as preferências no acesso aos mercados da região já 

garantidas aos produtores mexicanos. 

Apesar das incertezas, a estrutura montada, para levar a cabo as negociações é 

abrangente e obedece a calendários e programas de trabalho pré-estabelecidos. A orientação 

política é dada pelos Ministros Responsáveis pelo Comércio e as negociações são 

coordenadas pelo Comitê de Negociações Comerciais, formado pelos Vice-Ministros. Nove 

grupos de negociação foram criados além de outros comitês especiais. O processo conta ainda 

com uma Secretaria Administrativa e com o apoio do Comitê Tripartite, formado pela OEA, 

BID e CEPAL, que provê apoio técnico e financeiro para as negociações. 

O interesse despertado pelas negociações da ALCA no meio empresarial, tanto 

em termos hemisféricos como em nível nacional, é expressivo. No âmbito hemisférico, 

assiste-se a um esforço de busca de influência desde a Cúpula de Miami. Capitaneado por 

representantes empresariais dos EUA e de países da América Central e do Caribe, um grupo 

de empresários inicia a criação de uma Rede Empresarial de Integração  Hemisférica que tem  

se mantido ativa, debatendo os temas da integração e as formas de ampliar a influência  dos 

empresários  sobre o andamento das negociações. 
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Por outro lado, desde a Primeira Reunião Ministerial, em Denver, os encontros 

de Ministros são precedidos por foros empresariais que foram ganhando autonomia e 

produzindo extensos documentos de recomendações. Para lidar com as crescentes demandas 

por respostas formais às recomendações apresentadas por empresários  e com as demandas de 

participação de trabalhadores e representantes de outros segmentos da sociedade civil. Os 

Ministros criaram, em Costa Rica, em março de 1998, um Comitê de Representantes 

Governamentais para a Sociedade Civil. Este Comitê recebe os documentos e os encaminha 

aos negociadores para que tenham  curso as recomendações ao setor privado.  

No âmbito interno, as negociações da ALCA ensejam uma importante guinada 

nas relações entre governo e setor privado em matéria de negociações comerciais 

internacionais. Despertados pela experiência de baixa participação nas fases iniciais de 

negociação do MERCOSUL e pelos riscos e oportunidades que uma empreitada desta 

envergadura poderia trazer para o setor produtivo brasileiro, os empresários organizam-se na 

“Coalizão Empresarial Brasileira” para apresentar  contribuições e buscar influenciar  

decisivamente as estratégias negociadoras formuladas pelo governo (LEO, 2001). 

Este movimento apresenta seus primeiros resultados no processo preparatório 

para a Reunião Ministerial e o Foro Empresarial que se realizam em Belo Horizonte em maio 

de 1997. Desde então, os canais de comunicação têm-se entre governo e setor privado 

mantido no que se refere à definição de posições negociadoras. 

Na mesma esteira, o acordo MERCOSUL -UNIÃO EUROPÉIA guarda uma 

série de ambigüidades, necessárias para garantir a adesão de todos os países da União 

Européia de um lado e à falta de clareza sobre os interesses do MERCOSUL do outro 

(Trevisan, 2001).Como salientam Rodrigues; Lopes (1999, p.8), logo na “consideração do 

acordo, ao mesmo tempo em que se fala da importância de um regionalismo aberto, também 

se menciona a necessidade de levar em conta a sensibilidade de alguns produtos”.  
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Não está claro o que se deve entender por sensibilidade. Da mesma forma, o 

Acordo Quadro não firma compromissos em torno da criação de uma área de livre comércio e 

é ambíguo em termos da cobertura setorial da liberalização comercial. Por outro lado, abre um 

grande leque de iniciativas de cooperação nos campos de normas e reconhecimento  de 

conformidade, procedimentos aduaneiros, estatísticas, propriedade intelectual e cooperação 

empresarial. 

Nos dois anos seguintes à assinatura do Acordo, pouco vimos em termos de 

evolução dos trabalhos, para dar consecução às diretrizes estabelecidas. A atitude reticente de 

parte dos representantes europeus tem sido, por diversas vezes, alvo de observações por parte  

de negociadores brasileiros, interessados em dar demonstrações de que o processo  avançava 

como contraponto às negociações da ALCA. Também, o lançamento formal das negociações, 

durante a Cúpula Presidencial, realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1999, é precedido de 

momentos de grande hesitação. Poucos dias antes da Reunião, havia sérias dúvidas quanto à 

viabilidade de geração de consenso na Europa em torno do Projeto e de sua extensão. 

Finalmente, anunciou-se o início das negociações para a formação de uma área de livre 

comércio entre as duas regiões, com respeito ao princípio de single undertaking e ao artigo 

XXIV do GATT, o que define a abrangência do Acordo em termos de cobertura do comércio 

de bens. No entanto, não se determinou uma data para a conclusão das negociações, o que 

contribui para que não haja clareza quanto ao horizonte de tempo que este empreendimento 

poderá tomar (TREVISAN, 2001).   

A decisão européia é, de alguma forma, impulsionada pela pressão exercida 

pelos empresários. Ao final de 1997, começa a ganhar espaço a iniciativa para a criação de 

Foro Empresarial Mercosul-Europa que teria como objetivo fomentar as relações econômicas 

entre os dois blocos, impulsionar os compromissos do Acordo Quadro e identificar medidas 

de facilitação de negócios. Criado nos moldes do Trasantlantic Business Dialogue e liderado, 
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do lado europeu, por empresários alemães, o Foro é formado por empresários que se reúnem 

com representantes dos governos para apresentar suas conclusões (TREVISAN, 2001). 

A primeira reunião do Foro realiza-se em fevereiro de 1999 no Rio de Janeiro, 

marcada por um forte ativismo dos empresários europeus. Desde, então, os empresários 

europeus têm-se mantido ativos, organizando grupos de trabalho, elaborando informativos e 

buscando interlocutores do lado do  MERCOSUL, para  garantir a continuidade  do processo. 

Os interesses em obter um acesso mais fácil para produtos europeus, especialmente nos 

setores químico, automobilístico, máquinas e equipamentos e de telecomunicações têm sido 

claramente explicitados. É, também, evidente o interesse em influenciar a regulamentação do 

setor de telecomunicações, a harmonização de normas e regulamentos técnicos, a abertura de 

segmentos de serviços, em especial financeiros e em discutir acesso a compras 

governamentais (TREVISAN, 2001). 

Os empresários do MERCOSUL, por sua vez, têm maiores dificuldades em 

definir uma agenda de demandas que não esteja centrada em aspectos de liberalização de 

produtos agrícolas e agro-industriais. Os interesses brasileiros prendem-se, basicamente, aos 

seguintes objetivos: 

• Reduzir significativamente as barreiras ao acesso de produtos agrícolas  e 

agro-industriais  ao mercado europeu. 

• Reduzir os subsídios às exportações e à produção agrícola na UE. 

•  Evitar que a ALCA produza um desvio de comércio e de investimentos em  

relação à Europa. 

• Ampliar o poder de barganha do bloco nas negociações hemisféricas, 

sinalizando para os demais membros da ALCA com avanços no front 

europeu.  
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Estes interesses, no entanto, não facilitam a construção de uma agenda positiva 

do Brasil em relação à UE. Em especial, deve merecer atenção a divergência entre os 

interesses agrícolas  e industriais  nas negociações comerciais  com a UE. A conquista de 

mercados para estes setores terá, como contrapartida, a abertura do mercado brasileiro, para 

os produtos europeus nos segmentos de maior valor agregado (TREVISAN, 2001). 

Vale, ainda, enfatizar a Agenda de Relançamento do MERCOSUL, construída a 

partir de um balanço do “Programa de Ação até o ano 2000”. A necessidade de construção de 

uma nova Agenda de Negociações, capaz de priorizar temas e direcionar os esforços de 

negociação para a superação de crises, como a vivida  pelo Bloco, assim como a imposição do 

tratamento de certos temas que constam da Agenda  Externa do MERCOSUL (especialmente 

em função dos trabalhos da ALCA) podem ser apontadas como as principais orientações para 

essa nova empreitada (TREVISAN, 2001). 

Nessa linha, a reunião do Grupo Mercado Comum do MERCOSUL deixa 

registrado como prioridade  de trabalho os seguintes temas: 

• Acesso a mercados. 

• Agilização de trâmites em fronteira. 

• Incentivos aos investimentos, à produção e à exportação, incluindo zonas 

francas, admissão temporária e outros regimes especiais. 

• Tarifa Externa Comum. 

• Defesa Comercial e da concorrência. 

• Solução de controvérsias. 

• Incorporação da normativa do MERCOSUL. 

• Fortalecimento institucional do MERCOSUL. 

• Relações externas. 

• Financiamento para o desenvolvimento. 



 107

• Avaliação do cumprimento das pautas de trabalho dos Subgrupos de Trabalho, 

Comitês Técnicos e Reuniões Especializadas. 

Destacamos, ainda, a decisão de criação do “Subgrupo de Trabalho n,º 12”  sobre 

“Investimentos“ (Resolução GMC 13/ 01) que se incumbirá de parte desta agenda e a 

prioridade, inicialmente, aos trabalhos dos seguintes foros: 

• Grupo de Serviços. 

• Grupo ad-hoc de Compras Governamentais 

• Comitê Técnico 5 de Políticas da Concorrência 

• Grupo ad-hoc de Açúcar. 

Um passo importante neste novo esforço é a Reunião entre Ministros das 

Relações Exteriores, da Defesa e da Economia da Argentina, que resultou na Declaração de 

Buenos Aires, que registra o compromisso de retomar os mecanismos de consulta sobre 

coordenação das políticas macroeconômicas. 

Não podemos deixar de observar as dificuldades por que passam os sócios do 

MERCOSUL na busca de negociar em conjunto acordos comerciais com a Comunidade 

Andina e o México, no marco da ALADI, entre 1997 e 1999. Estas dificuldades provocam o 

abandono das iniciativas conjuntas e no avanço de novos arranjos bilaterais.  O fracasso em 

definir posições comuns em negociações com países latino-americanos sinaliza para a 

preocupação com os trabalhos de coordenação no âmbito da ALCA, além de contribuir para 

manter as imperfeições da União Aduaneira, com perfurações na Tarifa Externa Comum.A 

decisão, anunciada, em julho de 2000, do Conselho Comum do MERCOSUL, de voltar a 

renegociar estes acordos  em conjunto, fixando o prazo de 31 de dezembro de 2001 como 

meta para a conclusão das negociações aponta para a  necessidade de os governos 

recuperarem o tempo perdido nos últimos anos.  
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5  CONCLUSÃO 
 

O estudo permite concluir que a ofensiva dos EUA para acelerar a formação da 

ALCA tem estimulado a discussão interna sobre a natureza desse processo e suas possíveis 

implicações para o Brasil, deixando evidenciado que, para o País, a ALCA não é uma questão 

de prazos e nem de negociação de questões pontuais  que possam interessar alguma empresa 

ou setor da sociedade. Os alcances da ALCA não se esgotam na formação de uma área de 

livre comércio. Pelo contrário, representa um acordo global que pretende abordar muito mais, 

incluindo os serviços, os sistemas financeiros, as compras governamentais e os investimentos, 

ou seja, visa aprofundar os processos de desregulamentação econômica e financeira impostos 

à América Latina, no vácuo produzido pela crise da dívida externa dos anos 80, os quais, em 

um quadro de assimetrias econômicas e tecnológicas, como o que existe entre os EUA e 

países da região, tendem a favorecer claramente a economia norte-americana.    

Nessa linha, podemos responder ao problema do estudo afirmando que a ALCA 

teria, numa primeira visão, um impacto destrutivo para o Brasil, pois, ao contrário do que 

ocorre nos EUA, onde sindicatos, organizações ambientalistas e congressistas  pressionam 

para evitar iniciativas do governo de promover uma liberalização sem controle (fast-track), no 

Brasil, a opinião  pública tem-se mantido alijada e o Congresso, omisso.  

Vale lembrar que o Brasil possui uma estrutura industrial e agrícola não-

complementar aos EUA e com níveis de produção de integração produtiva, desenvolvimento  

tecnológico e escalas de produção, substancialmente menores, o que o coloca numa clara 

posição de inferioridade para competir com a indústria norte-americana. Como exemplo, vale 

citar os subsídios à agricultura norte-americana. Em 2000, o governo americano pagou aos 

agricultores daquele País US$ 32,3 bilhões, dos quais US$ 22 bilhões foram diretamente aos 

produtores. Este volume gigantesco de subsídios destinado à agricultura tem conseqüências 

graves no mercado internacional a US$  1,26 por bushel, quando, normalmente, esse produto 
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deveria ser normalizado a US$ 5 por bushel. Essa é uma questão que o Brasil precisa 

enfrentar. A agricultura brasileira é uma das maiores e mais modernas do mundo, 

necessitando de acesso  ao mercado norte-americano. Produtos competitivos como o açúcar, o 

café, o cacau, o suco de laranja, entre outros, podem adquirir amplas fatias no mercado dos 

EUA, com o fim dos subsídios. 

Nessa linha, uma liberalização do comércio hemisférico, antes de chegar à 

eliminação total de tarifas e outras barreiras não-tarifárias, teria um impacto altamente 

destrutivo sobre a indústria nacional, mesmo no caso daquelas que já se “ajustaram” à maior 

concorrência das importações, decorrente da atual política de liberalização, inclusive as que 

operam no âmbito do MERCOSUL  que sequer suportariam a redução de tarifas diante do 

baixo nível de proteção interna e externa da indústria e da agricultura no País e no próprio 

MERCOSUL. 

Sobreviveriam algumas filiais norte-americanas com plantas de menor escala e 

óbvias vantagens locais, advindas de um “re”-arranjo na divisão  regional do trabalho 

intrafirma, depois de fortes deslocamentos nas correntes  de comércio e investimento,  

desfavoráveis à posição brasileira na economia internacional. 

O  estudo permite afirmar que o problema principal  do comércio com os EUA 

não são as tarifas. Estas são baixas. O problema são as barreiras não-tarifárias, incluindo a 

legislação antidumping e a complexa rede de subsídios não explícitos que constituem  a 

espinha dorsal do sistema de proteção comercial norte-americano.  

E os resultados da reunião de Buenos Aires indicam que os EUA não estão 

dispostos a abrir mão desses instrumentos que, apoiados numa legislação detalhada e 

complexa e em instituições consolidadas, dão ao País uma enorme margem de manobra para 

“ajustar” a liberdade de comércio aos seus interesses e necessidades conjunturais. 
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Vale ressaltar, mias uma vez, que a concretização  da ALCA dará origem a um 

dos maiores blocos econômicos do Planeta. Os 34 países do continente americano somam 

uma população de quase 800 mil habitantes e um PIB de US$ 11,5 trilhões. Nessa linha, a 

ALCA permitirá maior acesso aos mercados industriais norte-americanos como o de aço, 

calçados, têxteis, vestuário, couro, material de transportes e segmentos de alimentos 

processados, como o de suco de laranja, cujos setores da economia brasileira estariam 

concorrendo com países de desenvolvimento intermediário como o México, a Venezuela, a 

Colômbia e a Argentina e não com a economia norte-americana que, há muito tempo, tornou-

se importadora desses produtos. Na verdade, a indústria norte-americana, hoje, concentra-se 

nos segmentos de alta tecnologia, como informática, telecomunicações, química fina, fibras 

óticas, aeronáutica de grande porte e outros setores de alta relação capital/ trabalho que não 

concorrem com a indústria nacional.  

De um modo geral, ainda, em relação aos demais países componentes do bloco, a 

ALCA apresenta grandes desafios, advindos, como já vimos, das enormes diferenças 

econômicas, sociais e políticas dos países componentes do bloco. É necessário que se 

implementem políticas que garantam o mínimo de homogeneidade ás economias. Também 

ajudas  governamentais entrelaçadas  são essenciais  para diminuir o grau de heterogeneidade 

econômica entre os países que vão compor o bloco. 

O impacto interno nas economias dos países do bloco traz preocupação. Nessa 

esteira, simulações recentes têm mostrado que, no Brasil, o impacto das três negociações em 

curso ALCA, MERCOSUL E UNIÃO EUROPÉIA, pode gerar mudanças em potencial que 

favoreceriam as  Regiões Sul e Sudeste, aumentando, ainda mais, a desigualdade  regional 

brasileira. 

A ameaça de desestabilização interna e externa em muitas economias do bloco 

persiste. As acentuadas diferenças em termos monetários, fiscais e cambiais, na região, podem 
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dificultar a reunião de condições macroeconômicas adequadas para evitar crises de balanço de 

pagamentos. Este fato pode comprometer  o andamento do processo da ALCA. 

Por outro lado, a ALCA pode ser favorável ao  Brasil em termos concorrenciais. 

Trata-se, porém, de um empreendimento difícil e de grandes riscos que exigirá  que o Brasil 

faça a sua lição de casa: calibrar as taxas de juros aos níveis internacionais, eliminar os 

gargalos no setor de transporte e qualificar mão-de-obra são medidas fundamentais para o 

setor produtivo brasileiro poder competir e aumentar sua participação de apenas 1% no 

comércio mundial. 

O exposto permite inferir que o debate brasileiro se apresenta com duas posições 

extremas. De um lado, estão os que só apontam vantagens na participação brasileira. 

Defendem a abertura incondicional da economia, como se este fato fosse suficiente para criar 

empresas competitivas e multiplicar as oportunidades econômicas. Do outro, estão os que 

sustentam que o Brasil não está preparado para a integração hemisférica. 

O governo brasileiro, em princípio, opõe-se a novos acordos de abertura 

incondicional. Ademais, rejeita uma integração nos moldes do NAFTA. Isto porque o 

comércio nacional é mais diversificado que o mexicano, em termos geográficos. Por sua vez, 

a idéia  de que o País não esteja preparado para maior abertura também não pode ser aceita. 

Os que se opõem à ALCA consideram que a indústria brasileira não é competitiva, o que 

traduz  uma inverdade, pois muitas empresas nacionais têm se mostrado competitivas, embora 

necessitem de condições internas e externas mais favoráveis  a uma concorrência equilibrada. 

Nessa linha, urge que se criem essas condições tanto pela negociação externa quanto pela 

realização de reformas internas, iniciando pela reforma tributária.  No entanto, se a percepção 

negativa persistir, os produtores dispostos a lutar no mercado internacional perderão 

excelentes oportunidades. Os consumidores e trabalhadores brasileiros também serão 

prejudicados. Empresários que não arriscarem ganharão. 
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Nessa linha, para o Brasil, nas atuais condições, podemos afirmar que a ALCA 

representa mais riscos do que oportunidades, que não se apresentam equilibrados. Para se 

tornar competitivo no mercado internacional, além dos graves entraves de infra-estrutura e 

energia, o País  precisa enfrentar três outros  problemas cruciais: o primeiro referente ao custo 

da produção e ao chamado custo Brasil; o segundo na busca de produção de bens com valor 

agregado e, finalmente, a agregação em produtos exportáveis e de consumo de exigências 

sanitárias, ambientais, sociais e de qualidade  a partir de programas governamentais  em 

parceria com o setor privado que visem ao atendimento dessas exigências. 

Dessa forma, sugerimos que o País enfrente suas dificuldades internas, defina 

seus interesses internacionais e os negocie nos fóruns da ALCA e da OMC, buscando aliados 

e parceiros em outros países, resistindo às pressões norte-americanas. 

Em síntese, se o Brasil não precisa aceitar a ALCA como ela se apresenta, 

precisa, no entanto, construir alternativas  para que ela se compatibilize com os interesses 

estratégicos nacionais, ou seja, com a preservação da nossa capacidade e autonomia para 

construir nosso próprio futuro, tendo, com referência  as necessidades e preferências 

econômicas, sociais, políticas  e culturais do povo brasileiro. 

Convém lembrar que quase 50% do comércio externo brasileiro já se realizam na 

zona da ALCA, sendo que, no caso dos manufaturados, essa taxa de participação alcança 

66%. 

O exposto leva-nos a afirmar, mais uma vez, que, embora a consolidação da 

ALCA dependa da adesão brasileira, o País não depende da ALCA para desenvolver seu 

comércio externo. Pode fazê-lo desenvolvendo uma política ativa   de negociação com outros 

países e blocos econômicos, fortalecendo o MERCOSUL e ampliar sua abrangência para 

aproximá-lo da integração sul-americana. 
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A opção pelo método dialético, acreditamos, permitiu que se evidenciasse a 

importância da história como o “grande transformador”, como queria Hegel, como a 

“justificativa de todos os acontecimentos da existência”. Ao mesmo tempo, a diversidade da 

bibliografia enfocada levou a uma análise e interpretação dos fatos mais cuidadosa, pois a 

pesquisa voltou-se para a procura do sentido mais amplo das respostas. 

Finalmente, acreditamos ter podido evidenciar que o conhecimento histórico é 

perspectivista e, nesse sentido, o estudo da ALCA afasta de nós o passado e leva-nos a 

entendê-la no seu tempo e lugar, sem, contudo, reduzi-la ao presente. Isto porque, a história 

continua a mostrar os problemas estruturais brasileiros, mas agora podemos ver uma luz no 

fim do túnel e, na medida em que já ocupamos um lugar no mundo globalizado, discutir, 

negociar, quiçá impor nossas opiniões nos foros internacionais; é individuante,  porque 

individualizado pelo parâmetro cronológico e o geográfico, pelo material documentário e 

pelos critérios de opção historiográfico, o conhecimento histórico, neste estudo, evidencia o 

projeto ALCA, dentre outros, como o MERCOSUL, o NAFTA e a UE , sublinha-lhe a  

importância, o seu caráter único e, desse cenário,     surge a certeza de que a ALCA é apenas 

um dos cenários possíveis de diálogo da globalização entre brasileiros e norte-americanos.   
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