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A história tem ensinado que as relações entre os países capitalistas, especialmente 

no  que  se  refere  às  questões  comerciais,  não  são  movidas  pela  busca  de  acordos 

mutuamente  vantajosos,  mas  por interesses objetivos.  Os países que não entendem este 

preceito  costumam  pagar  um  preço  muito  alto.  Em  vários  momentos,  bandeiras 

aparentemente simpáticas foram levantadas para consolidar o poder de nações no mundo. O 

império romano costumava invadir os países, sob o pretexto de levar a civilização para os 

povos bárbaros.    A Inglaterra  se  utilizou  do livre-cambismo e  do livre-comércio  para 

construir sua hegemonia  mundial por mais de um século e agora os Estados Unidos se 

utilizam do pretexto  da integração  continental  para  transformar  o continente  americano 

num domínio exclusivo yanque.

Realmente,  o que se esconde por trás da Área de Livre comércio  das Américas 

(ALCA),  não  é  nenhum  objetivo  de  integrar  o  continente,  para  construir  seu 

desenvolvimento, mas um projeto estratégico norte-americano no sentido de ampliar suas 

fronteiras econômicas e sua posição de potência hegemônica mundial, num mundo onde 

não  existe  mais  o  contraponto  socialista.  Um dos  passos  dessa  estratégia  é  exercer  o 

domínio completo do continente - econômico, político e militar -  de forma a construir uma 

plataforma  sólida  e  disciplinada  para  enfrentar  possíveis  contestações  dos  outros  pólos 

imperialistas, que também reorganizam-se diante do processo de globalização. 

Para  os  países  periféricos  da  região,  a  implantação  da  ALCA  significa  uma 

recolonização  sofisticada,  uma  vez  que  essa  integração,  nos  moldes  ditados  por 

Washington, transformará cada país das Américas em Estados norte-americanos informais. 

Trata-se agora de uma nova forma de anexação, para a qual não é mais necessário as frotas 

e os canhões como no passado, mas mecanismos mais sofisticados de dominação imperial, 

como o poder econômico e político das transnacionais, o Fundo Monetário Internacional, o 

Banco Mundial, o Conselho de Segurança das Nações Unidas

 A tendência geral é a perda do que ainda existe de soberania: desmantelamento dos 

Estados Nacionais e privatização do que ainda resta de empresas públicas; as corporações 

transnacionais  consolidarão  suas  posições  nos  ramos  produtivos  e  em  que  ainda  não 

dominam; as moedas nacionais tenderão a ser substituídas pelo dólar, a exemplo do que já 



acontece com o Equador, o Panamá e, disfarçadamente, com a Argentina; será redefinido o 

papel das forças armadas nacionais, que passarão a exercer o papel de polícia, afinal as 

forças de deslocamentos rápidos, estruturadas nos Estados Unidos serão suficientes para 

resolver  qualquer  disputa  na  região;  ampliar-se-á  o  desemprego,  a  miséria  e, 

conseqüentemente,  a  repressão  ao  movimento  social,  em função da  retomada  das  lutas 

sociais.

Nesse  contexto,  o  Brasil  representa  um caso  particular,  pois  a  ALCA não  será 

implantada sem a adesão do Brasil.  Afinal,  o que interessa realmente ao grande capital 

americano é o mercado brasileiro e as grandes estatais que ainda não foram privatizadas. É 

por isso que o presidente George Bush vem pressionando fortemente o governo brasileiro 

no sentido de aceitar a ALCA antes do prazo inicial de 2005. Essa aceitação do Brasil seria 

um forte  instrumento  de  pressão  junto  ao  Congresso  americano  para  aprovar  o  Trade 

Promocion Authority (TPA), antes conhecido como “fast track”, que autoriza o presidente a 

negociar acordos comerciais. Independentemente das querelas do Congresso americano, o 

Brasil,  caso  se  incorpore  à  ALCA,  nos  termos  até  aqui  conhecidos,  sofrerá  maiores 

conseqüências que o conjunto dos países da América (exceto Canadá a México, que fazem 

parte do NAFTA).

A integração desigual

Por que a integração nos moldes norte-americanos é prejudicial ao País? O primeiro 

ponto a ser abordado é a comparação entre as duas economias e o dinamismo tecnológico 

de suas empresas. A economia dos Estados Unidos possui um Produto Interno Bruto de 

cerca de US$ 9 trilhões, com uma renda per capita de cerca de 30 mil dólares. Já o PIB 

brasileiro  é  de cerca de US$ 500 bilhões  e uma renda per capita  de 3 mil  e  duzentos 

dólares, portanto cerca de 18 vezes menor que o dos EUA. Somente pela dimensão das 

duas economias já pode-se perceber que os problemas que estarão colocados, especialmente 

quando se leva em conta que este integração está sendo feita sem a consulta aos cidadãos 

brasileiros. Para se ter uma idéia, a integração européia, para chegar ao ponto em que se 

encontra levou várias de debates e recentemente plebiscitos em vários países para se saber 

se assinariam o Acordo de Maastrich, que consolidou a integração e a moeda única.

Se  desagregarmos  esses  números  e  verificarmos  o  porte  das  empresas  dos  dois 

países,  poderemos verificar  mais  concretamente  o significado da integração.  De acordo 



com o último levantamento realizado pela UNCTAD (organização das Nações Unidas para 

o Comércio e o Desenvolvimento), das cinco maiores corporações transnacionais do mundo 

quatro são norte-americanas (GE, GM, Ford, Exxon). Para se ter uma idéia, os ativos destas 

quatros companhias,  somam US$ 910 bilhões de dólares, quase o dobro do PIB brasileiro 

e, com certeza maior que o PIB da maioria absoluta dos países do mundo. Somente as 

vendas  globais  destas  quatro  empresas  (internas  e  externas)  somam  US$  515  bilhões, 

portanto maior que o PIB brasileiro. Estendido estes números para o conjunto da economia 

norte-americana, é fácil compreender o perigo que significa esta integração.

Mas a superioridade da economia  norte-americana não pode ser vista apenas  do 

ponto de vista  quantitativo.  Do ponto  de vista  qualitativo,  as  empresas  americanas  são 

muito mais superiores que as brasileiras, pois uma das particularidades do grande capital 

oligopolista é concentrar a tecnologia de ponta nas suas empresas matrizes. É por isso que 

cresce cada vez o abismo tecnológico entre as nações da periferia e as dos países centrais. 

Dessa  forma,  poder  econômico  e  sofisticação  tecnológica  vão  proporcionar  a  essas 

corporações um poder de competitividade profundamente desigual em relação às empresas 

brasileiras, cujo resultado a médio prazo será a absorção ou o fechamento das empresas que 

ainda possuem alguma autonomia nacional.

Como  a  estratégia  norte-americana  busca  assegurar,  através  da  ALCA,  a  maior 

liberdade de ação possível para suas corporações, é lógico que procurarão realizar acordos 

que inviabilizem a regulação estatal da economia, retirando assim do Estado o poder de 

investir,  fiscalizar  ou  mesmo  legislar  contra  o  capital  estrangeiro.  Estarão  assim 

escancaradas  as  portas  para  que  as  corporações  transnacionais  ampliem  seu  espaço 

econômico no País. Aliás, esse objetivo eles sequer escondem: basta ler o artigo  ( FSP: 

22/04/01)  do general  Colin  Pawell,  o  homem forte  do governo Bush,  para entender  as 

verdadeiras razões da ALCA: “Nós poderemos vender mercadorias, tecnologias e serviços 

americanos  sem obstáculos  ou restrições,  dentro de um mercado único de mais  de 800 

milhões de pessoas, com uma renda total superior a US$ 11 trilhões, abrangendo uma área 

que vai do Ártico ao Cabo Horn”.   

A hipocrisia do livre comércio

A  propaganda  alardeada  pelos  órgãos  de  comunicação  brasileiros,  quase  todos 

ligados aos interesses dos Estados Unidos, e pela elite colonizada, é a de que a  integração 



visa a prosperidade dos países dos países e que o Brasil terá enormes vantagens com  a 

eliminação progressiva de todas as barreiras impostas à livre circulação de mercadorias e 

investimentos entre as nações do continente. Citam como exemplo os Estados Unidos, um 

país com um grande grau de abertura de sua economia e extraordinário desenvolvimento. 

No entanto, se observarmos mais concretamente a chamada abertura da economia norte-

americana, particularmente no que se refere ao Brasil, veremos que os norte-americanos são 

muito eficientes na defesa dos interesses de seu País e de suas empresas e não têm nenhum 

escrúpulo  em romper  com acordos  internacionais  para  defender  seus  interesses.  Agora 

mesmo, o governo Bush decidiu não assinar o Protocolo de Kyoto, o acordo que abole as 

armas química e bacteriológicas;  o que restringe a venda de armas e agora está construindo 

um escudo nuclear rompendo o acordo que tinha com a antiga União soviética. Tudo isso 

na defesa de sua economia.   O governo brasileiro bem que poderia ter esse sentimento 

nacional.

O  governo  norte-americano  costuma  também  alardear  que  as  alíquotas  de 

importação de seu País estão por volta de 6%, um nível de abertura bastante expressivo. No 

entanto, no comércio com o Brasil ver claramente que esse é apenas um índice de fachada. 

Pois o governo desenvolveu um conjunto de mecanismos, como barreiras não-tarifárias e 

subsídios para proteger sua agricultura. Por exemplo, os EUA impõem tarifas altas para um 

conjunto de produtos brasileiros, como soja,  suco de laranja, calçados, artigos de couro, 

têxteis, fumo e produtos siderúrgicos. Além disso, impõem cotas restritivas para o açúcar, 

produtos que contêm álcool etílico e barreiras fitossanitárias que inviabilizam a exportação 

de  frutas,  vegetais   e  carne  bovina.  Resultado  dessas  restrições  é  que  as  exportações 

agrícolas brasileiras para os Estados Unidos caíram 20,5% entre 1989 e 2000.  Talvez seja 

por isso que a agricultura é um dos setores que os Estados Unidos querem deixar de fora do 

acordo.

O governo norte-americano gosta de criticar os países que subsidiam sua atividade 

econômica, mas esquece os 13 programas oficiais de subsídios à produção e exportação de 

produtos  agrícolas,  o  que  termina  representando  mais  um instrumento  adicional  para  a 

concorrência  com  os  produtos  brasileiros.  Paladinos  da  “livre  concorrência”,  os  EUA 

dificultam o acesso de estrangeiros ao importante mercado de compras governamentais; 

limitam os investimentos estrangeiros em telecomunicações (20 a 25%), companhias aéreas 



(49%). Proíbe a prática de cabotagem por navios construídos ou reconstruídos foram dos 

Estados Unidos; e emenda de 1998 permite  que o presidente norte-americano suspenda 

qualquer operação de investimento estrangeiro que julgue lesiva à segurança nacional, entre 

outros.

As conseqüências sociais

Uma boa amostra do que pode acontecer com a economia brasileira, é verificar o 

que se passa com a economia mexicana. Esse país era exportador de arroz, algodão e batata. 

Hoje importa esses produtos. Afinal, com a abertura econômica torna-se difícil concorrer 

com a agricultura subsidiada norte-americana. Do ponto de vista dos trabalhadores, uma 

das conseqüências da integração do México ao NAFTA foi uma queda geral dos salários na 

indústria de 20,6%. Isso sem falar da enorme redução do poder de barganha do movimento 

sindical. Essa é uma boa idéia do que pode acontecer com o Brasil.

Outro exemplo significativo desse tipo de integração pode ser visto pela política de 

abertura  econômica  do  governo Fernando Henrique  Cardoso.  No período  entre  1994 e 

1997, as exportações  brasileiras  para os Estados  Unidos cresceram 5,22%, enquanto as 

importações  oriundas  desse  mesmo   País  aumentaram  116,52%.  Mesmo  depois  da 

desvalorização  do real,  a  balança  comercial  brasileira  com os Estados  Unidos continua 

deficitária.  Nesse  período,  como  todos  puderam  observar,  ocorreu  uma  quebradeira 

generalizada de empresa do setor têxtil, brinquedos, autopeças, calçados, o que gerou um 

desemprego recordo na economia. Em alguns períodos a desocupação no município de São 

Paulo chegou a 20% da força de trabalho e até hoje ainda se encontra num patamar de 17%. 

Isso porque o Brasil ainda possui tarifas médias de cerca de 12%: imaginem quando todas 

as tarifas forem liberadas.

A ocupação do mercado brasileiras pelas grandes corporações transnacionais dos 

Estados Unidos poderá ter reflexos profundamente negativos na atividade das pequenas e 

médias empresas,  que não suportarão a concorrência com as empresas norte-americanas e 

serão absorvidas ou irão à falência. Esse processo seria complementado negativamente com 

a privatização do que ainda resta do setor estatal brasileira (Petrobrás, Banco do Brasil e 

Caixa Econômica Federal, entre outros), completando assim um círculo de ferro sobre a 

economia brasileira.



Para os trabalhadores, a exemplo do que vem acontecendo no México, a conjuntura 

seria  a  mais  adversa  possível.  Se  com  o  neoliberalismo,  o  governo  já  avançou 

avassaladoramente  sobre direitos  e garantias  dos trabalhadores,  com expressiva redução 

salarial, a nova conjuntura vai ampliar ainda mais o apetite voraz do grande capital. Sob o 

pretexto de diminuir o custo Brasil (O Brasil não exporta mais em função do alto custo da 

mão de obra), ocorreria uma baixa ainda maior dos salários, de forma a que as mercadorias 

brasileiras pudessem competir no exterior. Junto com a baixa dos salários, viria o aumento 

da jornada de trabalho,  em função do estímulo às horas extras para compensar os baixos 

salários. Dessa forma, ampliariam-se os bolsões de pobreza e o nível de violência urbana 

nas grandes metrópoles.

A integração também traria consigo um maior afastamento do Estado da economia, 

o que viria reduzir a  pó a capacidade de fiscalização ou intervenção do Estado para corrigir 

desigualdades regionais ou sociais.  Um dos objetivos que o grande capital internacional 

ainda  não  logrou  completamente  foi  transformar  sua  legislação  nativa  em  legislação 

mundial,  o  que  tem sido  tentado  constante  pelos  Estados  Unidos.  O natimorto  Acordo 

Multilateral  de Investimentos,  que acabava  com a soberania  dos  Estados,  não pode ser 

emplacado, mas com a ALCA o continente americano, dominados pelos Estados Unidos, 

seria um grande laboratório para sua implementação.  

É importante constatar que a idéia de integração com na ALCA surge num momento 

em  que  o  Mercosul  dá  provas  concretas  de  que  a  integração  regional  entre  Brasil, 

Argentina, Paraguai e Uruguai tem beneficiado esses países, promovido as exportações e 

realizado  de  maneira  eficiente  as  complementaridades  dessas  economias.  Portanto,  o 

Mercosul  começou  a  ser  questionado  pelas  grandes  corporações  dos  Estados  Unidos  e 

agora abertamente sabotado.  O governo americano vem procurando de todas  as formas 

criar divisões, intrigas e desconfianças entre os parceiros, de forma a detonar o Mercosul, 

que hoje é considerado um grande obstáculo à formação da ALCA.

Vale ressaltar ainda que esta integração está sendo proposta ao Brasil num momento 

em que  o  continente  está  com sua  economia  bastante  debilitada  em função  das  crises 

econômicas  do  modelo  neoliberal.  No  caso  do  Brasil,  as  duas  últimas  décadas  de 

estagnação, aliado às crises econômicas, às privatizações e ao desastre da política neoliberal 

dos anos 90  deixaram a economia muito frágil diante dos desafios da globalização. Para os 



países da América, a integração subordinada poderia ser comparada aos arranjos de Bretton 

Woods, do qual os Estados Unidos saíram com o controle das instituições multilaterais 

como o FMI e o Banco Mundial, além de detentor de moeda universal, o que o transformou 

em banqueiro do mundo.

Para o Brasil, a questão da ALCA coloca para nosso povo um dos mais importantes 

desafios da história contemporânea: construir um modelo de desenvolvimento que resgate 

para a cidadania as dezenas de milhões que hoje vivem na marginalidade social, ou render-

se às pressões dos Estados Unidos e aceitar uma integração subordinada. 
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