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10B - ALCA - ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS AMERICAS 
 
1. - Antecedentes 
 
1.1 - A criação da NAFTA  
a) A política de livre comércio do Estados Unidos :  
- derrubada das barreiras comerciais externas para aproveitamento das 
   vantagens dos EUA  (competitividade industrial, comercial, tecnológica e  
   financeira) 
- protecionismo interno disfarçado: barreiras tarifárias contingenciais (baseadas 
   em alegações de anti-dumping,  combate  ao crime ambiental, defesa de direitos  
   humanos (trabalho infantil, baixos salários)  e barreiras não tarifárias  como  
   entraves (certificados, licenças) e proibições de importações (baseadas em 
   alegações de necessidade de proteger a saúde pública) ; 
- protecionismo a setores específicos (agricultura, cimento, cítricos, açúcar,  
   carnes, etc.) via tarifas contingenciais 
- reserva do mercado de compras governamentais para empresas locais; 
b) A resistência interna à participação do México na  NAFTA: 
- baixos salários mexicanos carreará  investimentos americanos para o México 
   (exportação de empregos) 
- indústria maquilladoras na fronteira do EUA oferecem concorrência desleal 
   à indústria americana (baixos salários, falta de leis contra agressão ao  
   ambiente  tornam preços mais baixos) 
- Resultado do NAFTA :  México é o segundo maior comprador de produtos  
   americanos,  depois do Canadá e à frente do Japão, com $75 bilhões em 
importações dos  EUA, mas com superávit de $14 bi); 
c) O convite ao Chile para aderir a NAFTA (feita na “Cúpula”  de Miami; 
- resistência interna semelhante à do México 
- negociação impedida pela não aprovação da “via rápida” (fast-track) 
 
1.2 -  A criação da ALCA  e os problemas com o Mercosul 
a) A “Cúpula”  de Miami (1994) e a resistência interna nos EUA 
b) A negativa do autorização fast-track”(via rápida) pelo Congresso dos EUA; 
c) A tentativa de anular  o Mercosul (evitar surgimento de bloco rival, sem  
    liderança do EUA):  
d) A tentativa de implantar a ALCA o mais rápido possível (para não perder  
    oportunidade)  
d) A posição divergente do Brasil e do Mercosul: 
-  prolongamento do processo de integração, visando fortalecimento do Mercosul; 
-  a criação da SAFTA, visando integração sul-americana; 
-  negociação conjunta de barreiras tarifárias e não-tarifárias (tudo ou nada); 
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1.3 - Acordos da Cúpula de Santiago (Abril/1998): 
a) Objetivo: Concluir negociações para ALC até 2005; 
b) Acordo equilibrado e abrangente (tudo acordado ou nada acordado); 
c) Negociações transparentes e baseadas no consenso; 
d) O Mercosul (e outros acordos sub-regionais) coexistirão com a ALCA; 
e) Grupos de negociação: agricultura, subsídios, anti-dumping, direitos 
compensatórios,  investimentos, serviços,  propriedade intelectual, compras 
governamentais, políticas de concorrência e solução de controvérsias; 
 
2. Avaliação da Situação 
 
2.1 - Desinteresse do Brasil:   
 Segundo Gilberto Dupas, do Instituto de Altos Estudos da USP, o Brasil tem 
três razões para não se entusiasmar com a ALCA: 
a) O Brasil é um negociante global cujo comercio com outras regiões do mundo 
     seria prejudicado com a vantagem dada aos EUA via ALCA; 
b) Dentro da ALCA, o Brasil perderia investimento externo, que se orientaria  
    para os países da América do Norte (em virtude da inexistência de barreiras) 
c) O Brasil não ganha nada com a remoção das barreiras nos EUA, pois essas 
    barreiras já são suficientemente baixas (sua redução a zero não faria muita 
    diferença) 
 
2.2 - Maria da Conceição Tavares (citada pela Interpress Service): “O Brasil   
tem um mercado industrial e agrícola que não é complementar em relação ao 
mercado americano. Portanto, não pode competir com o mercado norte -
americano.”  O seu déficit com os EUA que somente pode aumentar com sua  
adesão a ALCA.”  Verdade? 
 
2.3 - SE, atualmente, Brasil/Mercosul não têm condições de concorrer com EUA 
- A abertura tornará isso possível ou sucateará o país? 
- É possível uma abertura gradual,destinada a fortalecer o país no curto prazo 
- É possível fazer fugir dos país fortes  e eficientes, fazendo um bloco de países 
   fracos e ineficientes? Se não bem assim, como é que é?  
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