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RESUMO

A presente monografia enfaca a integrayao comercial entre as Estados Unides,
Canada e Mexico, iniciado par ocasiao da assinatura do Tratado de Livre Comercio
da America do Norte (NAFTA) em 1994. 0 estudo tem por objetivo salientar os
impactos socia is que 0 referida processo de integrac;;ao teve sabre a Mexico. A
escolha do objeto de estudo foi influenciada, primeiramente, par se tratar de urna
questao pertinente as Rela90es internacionais Contemporaneas, mas tambem pelo
fato de apresentar um caso que pod era muito bem servir de exemplo para a politica
externa brasileira, quando fcrem aprofundadas as negociay6es do Brasil na sua
inser9iio no projeto ALCA. Para esta pesquisa monografica, foram levantados dados
sabre 0 conceito de integrayao econ6mica entre parses, tipos de integrayao,
caracteristicas e objetivos do NAFTA, bem como, de que maneira este Acordo de
livre Comercio da America do Norte impactou 0 Mexico na esfera social, visto que,
dos tras parses participantes do acordo, ° Mexico e 0 que apresenta maiores
problemas nessa area, devido a sua disparidade econ6mica e per isso, 0 que mais
enfrentou obstaculos na integrayao. Os desdobramentos da pesquisas conduziram a
constatar;:l!Io de que, muito embora, em teo ria, a integrar;:a,o economica internacional
possa servir ao desenvolvimento de paises subdesenvolvidos como 0 Mexico, na
pratica os custos sociais tem-se revel ado muito mais visiveis.
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ABSTRACT

The focus of this study ;s to examine the economic relationships created by the 1994
North American Free Trade Agreement (NAFTA) between the United States,
Canada, and Mexico. The primary objective of the study, however, is to emphasize
the effects of the aforementioned agreement on Mexico. Although the theme of this
study was chosen mainly because of its pertinence to Contemporary International
Relations, it was also chosen because it could serve as an example for Brazilian
external politics in such situations as Brazil's insertion into the ALCA program. In this
study, topics discussed include the concept of economic integration between
countries, different types of integration, and the characteristics and objectives of
NAFTA Also discussed was the NAFTA's more negative social impacts on Mexico
during the integration process than on the two other more politically, socially, and
economically established countries involved in the agreement. While in theory
economic integration is meant to aid in the development of underdeveloped countries
such as Mexico, in actuality, the social repercussions of such an integration outweigh
its benefits.
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RESUMEN

La presente monografia enfoca la integracion comercial entre los Estados Unidos,
Canada y Mexico, iniciado con la firma del Tralado de Libre Comercio de America
del Norte (NAFTA) en 1994. EI estudio tiene por objetivo analizar los impactos
sociales que el referido proceso de integraci6n tuvo sobre Mexico. La elecci6n del
objeto del estudio estul/o influenciada, primeramente, par tratarse de una cuesti6n
pertinente a las Relaciones Internacionales Contemporimeas, pero tambiem par el
hecho de presentar un caso que podra muy bien servir de ejemplo para la politica
externa Brasilera, cuanda fueran profundizadas las negociaciones del Brasil en su
insercion en el proyecto ALGA. Para esta investigacion monografica, fueron
levantados datos sabre el concepto de integracion economica entre paises, tipos de
integracion, caracteristicas y objetivos de NAFTA, como tambiem, de que manera
este Acuerdo de Libre Comercio de America del Norte impacto en Mexico en la
esfera social, teniendo en cuenta que, de 105 tres paises participantes del acuerdo,
Mexico es el que se encuentra en la asimetria de los otros dos y por eso, es et que
mas enfrento obstaculos en la integracion. Los desdoblamientos de las
investigaciones condujeron a constatar de que la integraci6n econ6mica
internacional pueda servir at desarrollo de los paises subdesarrollados como Mexico
mas alia de la teoria, en la pnktica los costos sociales se han revel ado mucho mas
visibles.
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1 INTRODUyAO

Os processos de integra9Ao economica, politica e social, fazem parte des

Relac;6es Internacionais Contemporlmeas, vista a necessidade que os parses t~m,

cada vez mais, de buscar sua insen;ao no mercado globalizado. Alem disso,

constituem assunto privilegiado nas politicas econ6micas nacionais de diversos

paises, independentemente des posic;6es que ocupam no contexto rnundial. Podem

sar as grandes potencias, objetivando manter sua hegemonia au medias e pequenas

economies, buscando a melhor forma de inserir-se no mercado internacional, a fim

de consolidar as sues soberanias.

o objeto desta pesquisa e 0 NAFTA (North American Free Trade Agreement),

acordo que envolve de urn lado as Estados Unidos e 0 Canada, ambos

economicamente desenvolvidos, e de Dutro, 0 Mexico, ainda em fase de

reestruturay80 e desenvolvimento econ6mico e social.

A ideia central que permela 0 trabalho e que, dada a assimetria no nivel de

desenvolvimento eeon6mico e social dos paises que integram a bloeo, os maiores

impaetos no proeesso de integrayao foram sentidos pelo Mexico, 0 pais menos

desenvolvido do bloeo.

Para comprovar esta ideia, 0 trabalho fo; desenvolvido em tres t6picos, sendo

que no primeiro, sera revisto 0 historieo do proeesso de integrayao, seus aspectos e

diversas eta pas que 0 envolvem, para que se possa chegar a uma verdadeira

integray80 economica.

No segundo topico, sera abordada a criayao do NAFTA, seus conteudos,

objetivos, escala de evolu~o, os perfis dos tr~s paises envolvidos, bem como, os



resultados que este acordo representou para cada um dos paises membras apes a

assinatura do acordo.

o terceiro topico leva ao tema central da pesquisa monografica, ende sera

feita urna abordagem direcionada dos impactos sociais que 0 NAFTA causou ao

Mexico, em especial, aos trabalhadores mexicanos.

Para atingir os objetivos deste trabalho, loram leitas pesquisas bibliogralicas

em livras, revistas especializadas em comercio e relar;oes internacionais, e tarnbam

na internet.

loda pesquisa foi norteada pelos principios des leorias das Relac;oes

Internacionais, denominada Tearia da Integrac;ao. A Tearia Ba5ica da Integrac;ao

economica internacional aplica-se tanto aos paises menos desenvolvidos como aos

rna is avan<;ados. No entanto, em qualquer grau de integrac;ao, seja ela entre paises

desenvolvidos au subdesenvolvidos, a integrayao apresenta problemas que podem

refletir em diversos setores. E sao alguns desses efeitos que serao abordados nesta

pesquisa monografica, tendo como base 0 Mexico e os impactos sociais causados

pel a integral'ao no NAFTA



2 PROCESSO HISTORICO DA INTEGRA~AO

2.1 CONCEITO

Define-S9 integrayao econ6mica como sendo a processo de criac;ao para urn

mercado integrado, com 0 objetivo de, progress;vamente, eliminar barreiras ao

comercio, fatares de produc;ao e criar instituic;6es que permitam unificar politicas

econ6micas em suas diversas posic;oes geograficas.

A palavra integrac;ao era frequentemente usada para designar VarlDS aspectos

das relaC;Desecon6micas internacionais e tude que as envolvia.

Contudo, par alturas de 1950, a expressao "integra.yao econ6micaft passou a ser
usada mais especificamente para designar uma situayao au processo envolvendo a
combina<;ao de economias separadas, em regi6es economicas mais alargadas, e e
nesse senti do mais limitado que em geral esta expressao se emprega hoje. 0
conceito geral de integrac;ao econ6mica esta basicamente ligado a eficiencia do uso
de recursos, com particular referencia ao aspecto espacial. As condiryoes
necessarias a sua completa realizayao incluem: a liberdade de circulary.3:ode bens e
fatores de produc;ao; ausencia de discriminac;ao. (ROBSON, 1985, p.11)

A necessidade das naryoes enfrentarem problemas comuns, as levou a
aproximaryao com 0 intuito de realizar acordos de coopera<;§o em diversas areas.

ConseqDentemente a buscarem melhor inserryao no cenario mundial e deixar de lade

suas distin90es, fossem elas ecanomicas, poltticas, sociais au culturais.

Segundo Bela Balassa, citado por MENEZES (1990, p.236) "integra98o seria

abolir toda e qualquer especie de discriminayao entre diferentes unidades

econ6micas nacionais"



2.2 PROCESSO INTEGRACIONISTA

Para que a integray80 seja abordada, e tambem sues fases, e necessaria que

seja analisado a seu processo inicial, seu hlstorica e tentativas para se cheger aos

model os atuais de integrac;:8o.

A inte9r8980 economica regional e urna caracteristica do comercio

internacional que S6 fortaleceu apes a Seguncta Guerra Mundie!. Na Europa, se fazia

necessaria urna integrayao, urna vez que as paises haviam sofrido urna devastayao

produzida pel a guerra. A hora era de criar entre europeus urna solidariedade, do

ponto de vista economica, social e cultural, estabelecer bases para 0

desenvolvimento, bern como, cri8yBo de instituic;:6es e regres comuns para tamada

de decisoes. Tem-se como exemple a cria980 de Comunidade Europeia do Carvao e

do A~o (CECA), onde os signalarios se declararam

...resolvidos a substituir as rivalidades seculares por urna fusao dos seus interesses
essenciais, a fundar, pela instaurayao de urna cornunidade economica as primeiras
bases de uma comunidade maior e mais profunda entre povos durante tanto tempo
opostos p~r divis6es sangrentas, e a lan~r bases de instituic;:6es capazes de orientar
urn destino doravante partilhado". (PLA, 1994, p.1S)

A Comissao Econ6mica para a America-Latina (CEPAL), criada pela ONU em

1948, teve importancia decisiva nos processos de integrac;ao da regiao e fol 0 orgao

que rna is lutou para uma lntegrac;ao economica regional, tendo como base a

implantaryao e desenvolvimento de industrias, e propunha: " ...a integrac;ao como

base primeira para 0 desenvolvimento, pois, sem industrias, de primeiro e segundo

estagios, para substituir importar;6es, 0 crescimento da regiao nunca ocorreria."

(MOTA, 1990, p.13)



No processo inicial, foram implantadas as industrias de processamento

simples, as quais tiveram resultados positivos e respostas satisfatorias dos

mercados nacionais. Porem, como os mercados naD eram el13sticos 0 bastante,

principal mente nas economias menores, a substituiyao de importay6es mostrava

sinais de esgotamento j13na decada de 1960. 1550 nao ocorreu com Argentina, Brasil

e Mexico, que, pelo tamanho de seus mercedos internos, passaram pelo primeiro

est139io. Para avan<;:ar nesse processo, seriam importantes mercados mais amp los

do que os domestices, que permitissem usar economias em escala, gerando custos

razo13veis. As industrias de tecnologia de ponta, como bens de capital e de produyao

intermediaria, necessitariam de mercados maiores e em condi<;:6es de comprar.

wProduzir 56 para 0 mercado interno, arguiam os defensores da integrayao,

implicaria alto custo social palo desvio de aplica~o de recursos nacionais em

projeto de tal envergadura". (MOTA, 1990, p.14)

Com excec;ao dos mercados da Argentina, Brasil e Mexico, os demals

mercados nacionais mostravam·se pequenos para produzir em escala. Existia ainda

o fator custo dos produtos nadonais, que em consequif!ncia do tamanho dos

mercados, do protecionismo e do monopolio, eram maiores do que as do mercado

externo. Nao seria facil 0 processo industrial para a integra98o, pois a substitui980

das importac;6es afetaria tambem 0 crescimento para as exportac;6es. A falta de

competitividade e a limitac;ao da produyao, devido aos altos custos eram fatores que

levari am a urna luta diflcil para os mercados menores.



2.3 ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA INTEGRACAO

A integrayao poderia ser 0 comeyo para 0 desenvolvimento do continente.

Seriam possiveis beneficios para todos as paises, incluindo as de menor

desenvolvimento economica, pais como se apresentavam, teriam mais dificuldades

para industrializarem-se.

A integrac;:ao economica n:io seria para beneficiar a uns e a outros nao. Esta devena,
a media e lango prazo, traz.er beneficios a todos as pavos integrados. Dlirante as
decadas de 1950 e 1960, as defensores da integrac;ao perguntavam qual perspectiva
de crescimento teriam, por exemplo, as economias paraguaia e boliviana? Quais as
perspectivas para as pr6ximos 50 anos? A populayao crescia; a migray:io interna e 0
abandono do campo eram uma realidade, e a expectativa de melhoria de vida, um
fato natural; os recursos internos para investimentos eram escassos, as poucas
industrias nao geravam empregos suficientes e, par fim, 0 mercado mundial
comprava cada dia menas produtas primarias. A saida, portanta, para a futuro das
ecanamias menores, estaria em um mercado integrado e amplo. Eram os
argumentos. (MOTA, 1990, p.15)

Acreditava-se que a ampliac;ao do mercado latino-americana seria urna forma

para expandir a industrializac;ao, tornando ° mercado local sustentado, mais

competitiv~ e eficiente, sando tarnbern urna forma de urna rnelhor divisao

internacional do trabalho. Os analistas enfatizavam que os paises em

desenvolvirnento poderiam ter rna is retorno com a integrac;ao do que as paises js

desenvolvidos. Os fen6menos gerados pela integrac;ao econ6rnica trariam maior

competitividade, liberac;ao do comercio entre as partes e ajudariam nos

investimentes.

Analisando as retayees de integrac;:ao entre os Estados, urn aspecto negativo

seria a perda das prerrogativas seberanas externas, ende existe urna lirnitac;ao do

exercicio dos poderes nos setores abrangidos pela integrac;ao.



Os Estadas aceitam criar (au tamar-se membra! de) urna arganizac;aa internacional
de carc~ter supranacional, que promove rela90es de integra~o, obrigat6rias nos
dominios abrangidos pela carta constitutiva da organiza~o. Nestes dominios, os
Estados membros deixam de ter compet~ncia para decidirem autanomarnente,
sendo obrigados a respeitar as decis6es da organizayao. (FERNANDES, 1991,
pZ56)

Para os Estados ainda em desenvolvimento, integra<;c3o talvez signifique criar

uma situa~o maior de dependencia economica e polltica, enquanto que para os

Estados desenvolvidos a situayao seria mals confortavel ate pelo seu maior poder

econ6mico e politico.

2.4 FASES DA INTEGRACAO ECONOMICA

Existem entendimentos e negocia¢es para esclarecer e definir a intensidade

dos compromissos assumidos entre paises que buscam uma integra<;8o. Para issa,

uma gradayaa sucessiva deve sar considerada para que a integrayao evolua e se

estraite entre os paises membros:

2.4.1 Zona de Livre Comercio

Definida como uma ragiao onde os paises membros eliminariam barreiras ao

comereio intra-regional, mas mantem paliticas eamereiais independentes com

rela<;i3;aaos paises que nao sao membros do blaco.



Isto e, urna area de livre come-reia tern ideal mente tarifa zero entre as paises
rnembros, mas com parses naa-membros essas barreiras sa:o definidas
independentemente, sem considerar interesses ou canveniencias des outros paises
do bloco. Neste casa e necessaria estabelecer os criterios que definem a
nacionalidade de um produto para beneficiar·se da polftica tarifaria regional. 0
instrumento que garante este beneficio e 0 Certificado de Origem, com regras
acordadas entre os paises membros. (GONt;ALVES, 1998, p.82).

A Zona de Livre Comercio esta conceituada no artigo XXVI do GA TI, que diz:

...se enlendera par zona de livre comercio, um grupo de dois ou mais territories
aduaneiros entre os quais sa eliminam os direitos de aduana e as demais
regulamenta90es comerciais restritivas ...com respeito 210 essencial dos intercambios
cornerciais dos produtos originarios dos territorios constitutivos de dita zona de livre
comercio. Assim, se estabelece atrav9s dos tratades intemacienais, a livre CirClJlagao
de mercadorias sem barreiras ou restri¢es quantitativas aduaneiras, onde os
Estados integrantes conservam total liberdade nas relay6es oom terceiras parses,
parem, para que os produtas possam circular independentemente de pagamento de
tarifas de importag3o, deve ficar comprovado, atraves de certificados de origem, que
a maior parte da mao-de-obra e das materias·primas provem efetivamente de um dos
paises de livre comercio. (ALMEIDA. 2002, p.29)

2.4.2. Uniao Aduaneira

Os paises membros acordam seguir uma poHtica comercial comum com

relayao aos paises nao-membros. Neste casa, existe urna Tarifa Externa Comum

(TEC), ou uma politica setorial comum, como no caso da Unieo Europeia existe a

Politica Agricola Comum, que sao aplicadas para palses fora da regiao.

"Seria a eliminayao das tarifas alfandegarias, como na Zona de livre

Comercio, acrescidas da adoyao de uma tarifa externa comum em relac;:ao a

terceiros paises fora da uniao." (MOTA, 1990, p.236)

Tem-se com a unieo aduaneira, um degrau mais elevado de integrayao em

relay80 a zona de livre comercio .

...8 livre circularyao de bens, quer sejam originarios dos Estados que dela fazem
parte, quer sejam importados de paises terceiros, desde que estejam devidamente



legalizados. Sobreleva notar que a imposi~o de uma tarifa externa comum tern
como con sequencia uma politica comercial tambem comum, ja que os paises agora
negociam em bloco, perdendo sua autonomia frente a terceiros paises em relac;:ao a
importa~o e a exporta~o. (ALMEIDA, 2002, p.32)

2.4.3 Mercado Comum

Teria caracteristicas da uniao alfandegaria e a livre circular;ao de servir;os, e

fatores de produc;:ao, ou seja, capital e empresas podem nao ter restric;:oes para

movimentar-se entre os paises da regiao sem sofrerem restric;:6es.

Caracterizada pela livre circulac;:ao dos fatores de produ~o, capital e trabalho, que
ensejara, 0 livre estabelecimento e a livre prestac;::ao de servic;os pelos seus
nacionais. Esse mercado e composto das quatro liberdades que 0 regem: a livre
circulaC;:8ode bens, servic;:os, pessoas e capitais. (ALMEIDA, 2002, p.34)

2.4.4. Uniao Economica e Monetaria

Este e 0 ultimo estagio para a integrac;:ao, que nasceu na ultima reviseD do

Tratado que instituiu a Comunidade Economica Europeia, 0 Tratado de Roma em

1993.

"Trata-se do Tratado da Uniao Europeia ou Tratado de Maastricht, que rege

atualmente a Europa Comunitaria, cuja meta EI, atingir uma uniao monetaria com a

instituiyao de uma moeda unica, 0 EURO." (ALMEIDA, 2002, p.51)

E um mercado on de existe a unifica<;ao das politicas monetarias e fiscais.

Com 0 estabelecimento da uniao economica, a unificac;::ao do mercado e atingida.
Com 0 estabelecimento de autoridades economicas centrais, os paises membros
tOrnam-se efetivamente regi6es em um unico mercado. Em termos economicos
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desaparece, portanto, a soberania de cada nayao, que e totalmente transferida para
a autoridade central." (GON<;AlVES et all iii, 1998, p.82)

A Uniao Europeia p6s-Maastrich, com a defin;9ao de politicas monetarias e

fiscais e a criar;ao do Euro, e atualmente 0 unico modelo da formar;ao de uma Uniao

Econ6mica Monetaria.



II

3 CRIAyAO DO NAFTA

A ideia de formar uma zona de livre camarda entre as Estados Unidos da

America do Norte, 0 Canada e 0 Mexico foi lan9ada, em 1990 pelos dirigentes dos

tres paises, a partir de um acordo bilateral de comercio ja existente entre Estados

Unidos e Canada, desde 1989. Em 1986, 0 Mexico tam bern passou a fazer parte

deste acordo. Tinha como objetivo reduzir as tarifas sabre as produtos norte-

americanos. 0 Tratado de Livre Comercio da America do Norte (TLC), ou North

American Free Trade Agreement (NAFTA), foi assinado em 8 de outubro de 1992

pelos presidentes daqueles paises.

Urn ana depois 0 tratado foi ratificado pel os parlamentares dos tres paises, e

o NAFTA pas sou a vigorar de fata em Janeiro de 1994, com urn prazo fixado ate

2009 para a total elimina980 das barreiras alfandegarias entre os tres paises.

A entrada em vigor, em 1°. de Janeiro de 1994, do Tratado de Livre Comercio da
America do Norte significou a criayao do segundo maior espa90 econ6mico do
mundo, somando cerca de 350 milhoes de habitantes e mais de seis trilhoes de
d61ares de PIS. A criar;:aodo NAFTA tern despertado reae;:oes de teda natureza,
desde as preocupae;:oesexpressadas, nurn primeiro momento, pela Uniao Europeia e
o Japao, apreensivos diante da possibilidade de desvios de comercio e temendo que
suas exporta¢es pudessem ver-se prejudicadas pelo regime de acesso preferencial
entre as tres parceiros do NAFTA, ate a esperanc;;amanifestada, em maior au menor
grau, par diversos paises, sobretudo tatino-americanos, de virem urn dia a aderir ao
Tratado. (ALVES, POLiTICA EXTERNA, n. 4. p.42, 1995)

Contrariamente ao projeto da Uniao Europeia, 0 NAFTA limita-se a uniao

camercia1, au seja uma Zona de Livre Camercia.

Nao tendo a ambi~ao da Europa Comunitaria, que, numa primeira etapa, criou urn
mercado comum, 0 NAFTA nao estabeleceu a livre circulac;aode trabalhadores, que
estao proibidos de m;grar em busca de melhores oportunidades de emprego, bern
como nao aponta para a unificayao total das economias dos paises envolvidos. 0
que essa unificayao pretende e tao somente a forma~o de uma zona de livre
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comercio e servic;:os para a atuae;Ao de empresas nurn espar;o protegido. (ALMEIDA,
2002, p.81)

o NAFTA, acordo firmado entre EUA, Mexico e Canada, com sede atual em

Washington, serve de exemplo para demonstrar 0 resultado de criac;:ao de urn bloco

para livre circulacao de investimentos e mercadorias, organizado entre paises com

situay6es economicas, sociais e tecnologicas muito distintas.

o NAFT A tern par objetivo a criac;ao de urna zona de livre comercio entre as

paises signatarios, as quais se comprometem a promover emprego e crescimento

econ6mico atrevas da expansao do comercio e investimentos, bem como, 0

aumento de competitividade internacional das empresas, levando em considerayao

urn desenvolvimento sustentavel. A eliminac;ao de barreiras comerciais de bens e

serviyos, a IiberalizatyBo dos investimentos e manuten~o dos direitos de

propriedade intelectual entre os paises, faz parte de urn programa durante 0 periodo

estabelecido de quinze anos. Qutros paises podem ser admitidos como membros,

ou qualquer pais membro retirar-se, desde que notificada a intenyao com seis meses

de antecedencia.

Sabe-se que qualquer acordo dessa natureza deve tar uma negociac;:ao previa

e especifica para determinar como serao projetados seus mecanismos quanto aos

beneficios de uma zona de livre comercio, e que bens terao tratamento tarifario

especial, ou seja,

projetou-se um mecanismo de origem que, ao mesmo tempo que assegura que as
vantagen! do NAFTA sejam concedidas apenas aos bens produzidos na America do
Norte, reduz as obstaculos administrativos para as exportadores, importadores e
produtores que realizem atividades comerciais. (GREEN, POLiTICA EXTERNA, n.1,
p.63,1993)
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E evidente que a assinatura deste acordo representou enormes desafios, urna

vez firmado entre parses com estagios diferentes de desenvolvimento; as Estados

Unidos e Canada, com sues economias desenvolvidas e 0 Mexico, pais ainda em

desenvolvimento que, por naD ter grandes vantagens explicitas eo assinar 0 Tratado,

nac pode desacelerar 0 ritmo das negocja~s, urna vez que 0 Tratado havia sido

acordado, assinado e anviado aos 6r9805 legislativos dos tr~s paises.

Resulta da mais suma importancia insistir que 0 NAFTA reconhece a assimetria entre
as partes envolvidas, ista e, a diferenya do grau de desenvolvimento do Mexico e
seus yizinhos do Norte. Par isse, estabelece-se que 70% das exportay6es mexicanas
ficartlo imediatamente livres para ingressar nos Estados Unidos e Canada, enquanto
a Mexico liberan!! apenas 40% dos produtos que deles importa. (GREEN, POLITICA
EXTERNA, n.1, p.64, 1993)

Para a regulamenta~o do Tratado, e necessaria uma administrac;ao

alfandegaria eficiente no que diz respeito a origem e a movimentayao dos bens

numa Zona de Livre Comercio, atraves de dispositivos que assegurem a pratica dos

procedimentos para os certificados de origem e regulamentos acordados.

E preciso salientar que 0 chamado Kcorac;ao· do NAFTA, isto 6, a eliminayao de
tarifas, identifiea-se nos dias de hoje como inovadora, na medida em que ineorpora
variaveis que asseguram com 0 correr do tempo a ajuste daqueles setores
produtivos que assim a exijam. As tarifas foram agrupadas em quatro
compartimentos, reconhecendo assim a necessaria gradualidade do processo.
Nesse senti do, existem produtos cuja isen~o fiscal sera iniciada imediatamente,
produtos que serao isentados em um peri ado de cinco anos, outros em urn peri ado
de dez anos e, alguns poucos, em quinze anos. (GREEN, POLiTICA EXTERNA, n.1,
p.63,1993)



3.1 CONTEUDO E OBJETIVOS DO NAFTA

No acordo constam de maneira especifica, as regras e condutas, bern como,

os objetivos comuns aos tres paises membros.

Composto por mais de mil itens e sub-itens, 0 NAFTA e definido basicamente pelas

seguintes regras:

• Eliminayao tarifaria de maneira progressiva e com 0 objetivo de eliminayao total

em dez anos;

• Regras de origem que garantam que as parses do NAFTA sejam beneficiados e

ao mesma tempo, impedir que Qutros paises S8 favore98m do acordo como

plataforma de acessD ao mercado da America do Norte;

• Unifica~o de padr6es tecnicos em conformidade com as normas internacionais;

• Para as socias do NAFTA, 0 aceSSD aos programas de compras do governa;

• Que nao exista entre as s6cios do NAFTA, urn tratamento discriminatorio sabre

as investimentos;

• Urna poHtica competitiva e unificada;

• Para os setores de serviyos, uma abertura do comercio trans-fronteiriyo, inclusive

as setores financeiros;

• Propriedade intelectual garantida, bem como, seus direitos;

• Tratamento diferenciado para os setores textil, vestuario, automotriz, de energia,

agricultura, trans porte terrestre e telecomunica90es.

o conteudo do acordo e bastante detalhado, com mais de mil itens e sub-itens. Entre
outras regras, ele imp6e: Elimina~o tarifaria progress iva, ate sua etiminayao total em
dez anos; regras de origem para garantir que essa elirninar;ao favore/ya os paises do
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NAFTA ao programas de compras govemamentais; abertura do comercio trans-
fronteiri90 para os setores de servi90s, incluindo os financeiros; garantia de direitos
de propriedade intelectual; tratamento diferenciado para os setores textil, vestuario,
automotriz, de energia, agricultura, transporte terrestre e telecomunica90es.
(BORGES,htlp:llresistir.infolbrasil/alca nafta.html, 21/03/03)

3.2 PERFIL DE CADA PAis INTEGRANTE DO NAFTA

3.2.1 Estados Unidos

A hegemonia dos Estados Unidos da America faz com ele tenha no NAFTA

vantagens explicitas que vaa desde as grandes investimentos atraves de industrias

implantadas no Mexico, que garantem maa-de-obra barata, ate a contenyao da

imigrayao mexicana, que tornau-se um problema para os EUA.

Oesde 1960, mais de 2,5 milhoes de mexicanos imigraram legalmente para os EUA.
Mais de 40 milhoes de mexican os tem algum parente nos Estados Unidos. 56 na
regiao sudoeste dos Estados Unidos viveriam hoje cerca de 8 milh6es de mexicanos.
Ainda que 0 NAFTA possa contribuir para reduzir 0 (luxo migrat6rio proveniente do
Mexico a media prazo, a imigrayao devera aumentar no proximos anos.
(http://www.frigaletto.com.br/GeoEcon/Blocos/nafta.htm). 27/03/03

Apesar das evidentes vantagens que 0 NAFTA trouxe para as EUA, com a

economia que as gigantescas corporac;6es puderam fazer evitando gastos em mao-

de-abra, existe tambem 0 resultado negativo para os trabalhadares, paiS houve um

real aumento no desemprego, queda de rendimentos e precariedade no trabalho.

Estudos feitas por sindicatos e ONGs narte-americanas camprovam estes dadas.
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Entre 1994-20000 NAFTA eliminou 766 mil empregos nos EUA. Muitas companhias
mudaram-se para 0 Mexico para tirar proveito dos salarios de 5 d61ares ao dia pagos
aos trabalhadores. Sem direitos trabalhistas e sindicais, as mexicanos na.o se pod em
organizar para aumentar seus salaries. Os trabalhadores dos EUA hoje encontram
trabalho com menes seguran9Cl e salarios que equivalem a 77% do que
originalmente recebiam.
(BORGES, htlp:llresistirinfolbrasillalca nafta.html, 21/03/03)

o NAFTA reuniu oposic;ao do movimento trabalhista e dos ambientalistas, que

S9 fortaleceram criando urna alianC;8 de espectro muito amp 1o, ou seja, urna coalizao

que trouxe dificuldades ao governo.

A principal oposi.,ao ao NAFTA foi ados trabalhadores, que tinham a desejo

de proteger empregos e salarios no setar manufatureiro, e tambem a inten~o de

poderem participar da formula.,ao de politicas econ6micas.

Os grupos de defesa ao consumidor faziam objey6es as importac;6es de

produtos que substituiriam os produtos norte-americanos, que devido as restric;6es

que as regulam, sua fabricac;ao sa tornou demasiadamente cara. Opunham-.se

tambem ao tato de que, as decis6es aparentemente nao pertenceriam mais ao

Congresso, a que propiciariam as empresas multinacionais gozarem de vantagens

ainda maiores com a NAFT A.

Praticamente nao havia qualquer organizayao progressista favoravel ao NAFTA,

como praticamente nao havia qualquer elite que se opusesse ao acordo.

Os debates acerca do NAFTA passaram a ser como urna tente I que focalizava e
devolvia a imagem da vasta opini~o publica descontente com a desempenho
econ6mico dos EUA. E essa imagem ia refletir-se nas autoridades de Washington. 0
NAFTA tomou-se 0 simbolo da profunda insatisfa~o do povo com a maneira como
eram govemados os cidadaos dos Estados Unidos. (GALBRAITH, POLiTICA
EXTERNA, n. 2, 1994, p.BO)

o maior alvoroyo popular centrava-se nos efeitos que 0 NAFTA teria sabre a

emprego, ao me sma tempo em que, a acordo tomava-se a valvula de escape para a
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povo demonstrar sua insatisfa~o com a desempenho econ6mico do pars no

periodo de 1989 a 1991 .

...as foryas favoraveis ao NAFTA sustentavam que haveria a cria.yao de emprego n05
EUA, porque grayas ao NAFTA 0 Mexico pedena manter indefinidamente 0 deficit
camerdal com as Estados Unidos. As fon;as contrarias ao NAFTA sustentavam que
a acordo trana desemprego, porque 0 investimento, em termos liquidos, passaria dos
EUA para 0 Mexico. (GALBRAITH, POLiTICA EXTERNA, n. 2,1994, p.81)

3.2.2 Canada

o Canada, urn dos paises mais rices do mundo, passu! economia

desenvo!vida, diversificada, baixo crescimento vegetativo e urn elevado padrao de

vida, com urn dos melhores indices de desenvolvimento humane (IDH) da ONU.

Porem, esse equilibria e prosperidade nao garantem para a Canada total

independencia dos capitais e investimentos norte-american os.

o pais disp6e de urna popul3c;ao e de urn PIS cerca de dez vezes menores que seu
vizinho do suI. Isso explica a importimcia desigual de cada urn dos parceiros na
economia do outro: as exportay6es para os Estados Unidos representarn atualmente
cerca de 20% do PIS canadense, enquanto as exportac;6es para 0 Canada perfazem
apenas 3% do PIS norte-americano. Mesmo temendo a concorrencia dos
manufaturados mexicanos e mantendo poucas relac;6es comerciais com 0 Mexico, 0
Canada busca, atraves do NAFTA, ampliar sua penetra9Ao no poderoso mercado de
consume dos Estado Unides.
(http://www.frigoletlo.com.br/GeoEconiBlocosinafta.htm). 27/03/03

A economia canadense esta correndo 0 grande risco de se tornar

americanizada, ou seja, urna especie de colonia dos EUA He tarn bern os

investidores canadenses que estao mandan do seus lucros para 0 mercado acianaria

americana.



Neste novo tipo de colonialismo, quem sofre sao os trabalhadores. Oesde a
implantatyAo do NAFTA, 276 mil trabalhadores canadenses perderam seus
empregos. 0 rendimento per capita no Canada corresponde atualmente a menos de
dais ter'YOsdo rendimento nos EUA e anallstas, como McCallum, preveem que ela
abalxara para 50% nesta decada. Como decorrencia da falta de oportunidades,
cresce a numero dos melhores cerebros que buscam seu futuro nos EUA. Nos
ultimo! anos, cerea de 25 mil canadenses mudam-se todo a ana, em carater
permanente, para 0 sui, incluindo 1% de contribuintes que ganham mais de US$ 100
mil par ana, uma parte dos reltores das maiores universidades e freiras e medicos
suficientes para preencher 25% das vagas nas escolas de medicina e enfermagem
do Canada.
(BORGES, http://resistir.infoibrasiValcanafta.html, 21/03/03)

Mais proximo em desenvolvimento dos EUA, as resultados do NAFTA foram

diseutiveis no Canada. Esperava-se um aumento de 500 mil empregos em 1988, e

em 1993, com 0 efeito da integra9ao, mais de 400 mil empregos haviam

desaparecido.

3.2.3 Mexico

Ao longo dos anos 80, 0 Mexico passou por uma profunda revolu980

econ6mica. Com a assinatura do acordo de livre comercio com Estados Unidos e

Canada, 0 Mexico sofreu drasticas mudanyas nas suas politicas comerciais. Por

mais de 40 anos, a estrategia mexican a baseav8-se na substitui980 de importa96es

e na expansao do mercado interno. Mas a fragilidade do mercado mundial de

petroleo e a escassez de recursos externos, decorrente da crise da divida mexicana,

levaram 0 governo a romper com esse poHtica adoteda e ir em busea do crescimento

das exportac;6es. A abertura econ6mica e a assinatura do NAFTA, foram medidas

inevitilVeis para que 0 Mexico levasse adiante seus objetivos de desenvolvimento.

http://resistir.infoibrasiValcanafta.html,
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Houve urn periodo de muitos conflitos entre mexicanos e norte-americanos. 0

governo mexicano acreditava em urn rapido desenvolvimento industrial, baseado em

substituiyao de importa96es, e a busca da soberania nacional de urna forma

autonoma. Tanto que, 0 Mexico nao ingressou no GAD, e aceitou a tese de que as

industries S9 desenvolveriam melhor dentro de um sistema protecionista, 0 que fazia

com que a produyao mexicana nao fosse competitiva nos mercados mundiais.

No seculo passado e tambem neste seculo, durante as decadas que separaram as
duas Guerras Mundiais, par exemplo, a visao de mundo das autoridades politicas
mexicanas e norte-americanas foi muito diferente, e as rela¢es entre as dois
governos caracterizavam-se par tens6es e conflito$ frequentes. (GALBRAITH,
POLiTICA EXTERNA, n.2, 1994, p.91)

Entre 1983-1988 0 Mexico alem de entrentar a queda drastica dos pre9Qs do

petroleo, teve de enfrentar a depressao mundial.

o Mexico se viu assolado pelo onus de uma divida cujo servi90 nao podia pagar, par
um setor manufatureiro sem condi96es de competitividade, por um setor publico
inchado que absorvia grande parte do capital de investimento e por um sat~r
empresarial que js n~o confiava na capaddade do pais para se reeuperar. Bilh6es de
d61ares de capital privado sairam do pais, em busea de refugios mais seguros
(prineipalmente os EUA). 0 valor do peso caiu muito e a inflayao grassou. 0 padrao
de vida da maioria dos mexieanos de cJasse media caiu 50%. (GALBRAITH,
POLiTICA EXTERNA, n.2, 1994, p.93)

Estava claro que °Mexico sa via obrigado a tamar medidas para alavancar 0

pais, reestruturar os marcados estrategicos da economia e proceder mudanyas

estruturais basicas. Em 1985, implantou atraves de decreto, grandes reform as

comerciais para racionalizar as politi CBS de importa980 a aumentar as exporta¢es

de produtos que nao 0 petroleo. Aboliu exigencias de licenya de exportat;Bo para

mais de 2 mil produtos. Numa segunda etapa, anunciou que tinha inten9Bo de

ingressar no GAD.
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Essas medidas fizeram do Mexico nos ultimos anos, urna das economias rnais

abertas do mundo em desenvolvimento. Isso fez crescer as exporta90es mexicanas

de produtos nao tradicionais , em especial, manufaturados, principal mente para

mercado dos EUA, que se expandia nos anos 80. Houve urna enorme transforma980

nas rela90es dos EUA e Mexico, pOis tradicionalmente os EUA exportavam para 0

Mexico capital, produtos primarios e artigos manufaturados simples.

No come90 dos anos 70, as chamadas exporta90es tradicionais, como alimentos,
bebidas, tabaeo e texteis, representavam 60% das exportat;:Oes mexicanas para as
EUA. Atualmente representam apenas 15%. Par outro lado, prudutos relativamente
mais sofisticados, como maquinas, equipamento e substandas quimicas, que
chegaram a representar 20% das exportacyOes mexicanas no inido dos anos 70, hoje
representam cerca de 60% das exportayaes de manufaturados. Em 1989, contavam-
se entre as exportar;ees mexicanas, autom6veis prontos, motores e pe9as de
autom6veis e outros produtos industriais complexos. Sua participavao no comercio
exterior total quintuplicou. (GALBRAITH, POUTICA EXTERNA, n.2, 1994, p.95)

o Mexico, como pais em desenvolvimento, e dentro do NAFTA, 0 de maior

contraste em diversas areas. Um dos problemas para 0 Mexico, e a oscila980 de sua

economia em decorr€mcia da instabilidade da economia dos EUA, ou seja, os

impactos que 0 Mexico safre quando a economia norte-americana trava.

Tal como ocorrera no Canada antes de comevarem as negocia96es para urn ALC
com as EUA, tambem no Mexico cresceram as temores quanta as pressoes
protecionistas norte-americanas, seria ameava a qualquer pais muito dependente de
acesso ao mercado dos EUA. 0 fato se explica facilmente, porque em passado
recente 0 Mexico fora muito afetado par impostos compensat6rios e anti-dumping, e
se explica tambem pelas recentes altera¢es introduzidas nas politicas norte-
americanas de comercio exterior, que mio traziam bans augurios para 0 Mexico.
(GALBRAITH, POLiTICA EXTERNA, n. 2, 1994, p.97)
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4 NAFTA E OS IMPACTOS SOCIAlS PARA 0 MEXICO

Alguns autores ressaltam as pontcs positiv~s do NAFTA com rela~o ao

Mexico, Qutros, talvez a malaria, valtam suas atenyaes para as impactos negativos

que 0 NAFTA vern causando para a Mexico. A verdade e que, em todo acordo para

integrayao existe 0 processo de adapta9Bo para as paises anl/olvidos, e como nao

pode deixar de ser, mais desafiador e este processo para paises com desniveis

economicos muito grandes em relac;:ao aos Qutros paises do bloco, como e 0 case

do Mexico.

Para 0 Mexico, de sua parte, as oportunidades que representavam as novas
circunstlmcias nao eram menores que as desafios e as dificuldades para poder
aproveita-las. Responder a mudanC;8 e aproveitar as vantagens que S8 vislumbravam
no horizonte teria de implicar profundas transformagOes, muitas delas realizadas em
tempo muito curto e em condi¢es que exigiam uma manipula~o multo delicada das
variilveis macroecon6micas, com todas as suas implica~6es politicas e sociais, para
evitar que os movimentos bruscos, de tirar 0 pais da situa~o critica dos ultimos
anos, 0 submergissem de maneira mais profunda. (GREEN, POLiT1CA EXTERNA,
n.1, p.62, 1993)

Pode-se dizer que, sa nos EUA e Canada houve reflexos negativos para os

trabalhadores, muito piores foram estes reflexos para Mexico. Nao s6 na area

trabalhista, mas tambem na economics e social. Se as exportayaes mexicanas

cresceram 25%, suas importac;oes aumentaram 73%.

Incorporado ao acordo somente em 1994, ao contrario, apresenta profundos
desniveis sociais, forte crescimento vegetativo e intensos movimentos migrat6rio.
N~o por aeaso, 0 NAFTA prev~ a livre circula~o de mercadorias e capitais, mas n~o
de pessoas. 0 Mexico oferece ao vizinho poderoso uma farta reserva de mao-de-
obra barata e imensas potencialidades natura;s-.
(httpJJv.Iw.N.frigoletto.com.br/GeoEconl810cosinafta.htm), 27103/03



Existiam tambem as oposi90es a liberaliza~o, grupos de esquerda form ados

pelos sindicatos, que nao eram considerados significativos e influentes, burocratas e

intelectuais. A maiaria dos argumentos apresentados pelos oponentes era de carater

ideologico, enfatizavarn 0 crescente numera de empresas em dificuldades e a

eleva~o dos nlveis de desemprego, porem sem apresentar qualquer alternativa.

Para as defensores do NAFTA - empresas e industrias, membros da classe

media, sindicat.os de satores rnodernos da economiat algumas comunidades

camponesas, a maiaria dos pobres residentes em cidades, a partido oposicionista,

de centro dire ita e grande parte da direita mexicana - a acordo era vista como 0

componente politico necessario ao processo de reform a.

A medida que se processava a reforma, empresas e trabalhadores comeyaram a
sentir as custos da liberalizayao. A concorrencia externa acabara com determinados
setores e reduzia a mercado de muitas firm as. Dai por que a reforma passou a
receber menos apoio, e par vezes ate nenhum. Mas a processo jii estava muito
adiantado e se tomara praticamente irreversivel - meta principal do NAFTA.
(GALBRAITH, POLiTICA EXTERNA, n.2, 1994, p.SS)

Se par um lado, ao ingressar no NAFTA, a Mexico aumentou suas rela¢es

econ6micas com os Estados Unidos, por outro, fez nascer no Mexico problemas de

natureza principalmente social, pois, a concentrayao de investimentos no norte do

pais, atraves de complexos industriais implantados com 0 capital vindo dos EUA e

voltado para 0 consumo norte-americana, tern ampliado 05 profundos contrastes

regionais que caracterizam a Mexico.

Apos sete anos de NAFTA as consequ~ncias foram graves para as trabalhadores
dos tres paises, segundo analise do Economic Policy Institut.e, baseado em
Washington. Nos Estados Unidos, desde 1994 foram eliminados 766 mil pastas de
trabalho, principalmente na industria manufatureira. Os novos empregos surgidos no
setor de serviyos foram de menor qualifica9Bo, com saillrios equivalentes a 77% do
que se paga na industria. 0 desemprego no Canada na decada de 1990



estabeleceu-se num patamar medio anual de 9,6%, contra 5,8% nos Estados Unidos.
E 0 salano medio canadense, tradicionaJmente equivalente ao dos trabalhadores
norte-amencanos, caiu para 89% do valor daquele. No Mexico, a situ89BOe pior. 0
';nieo emprego que eresee e 0 das maquilas. (JAKOBSEN, MARTINS, 2002, p.32)

No quadro abaixo, pode-se perceber de uma maneira geral, que 0

crescimento da pobreza no Mexico entre 1984 e 1992 ja era evidente e acentuado:

QUADRO 1 - CRESCIMENTO DA POBREZA NO MEXICO 1984-1992

ANO '10 de pobreza % de extrema pobreza

1984 69,8 40,3

1989 73,8 47,3

1992 75,1 50,7

Fonte. Oados extraldos de Julio Bottvlnlk (1999, p.91)
Elaboracao de Ana Esther Ceceria
(POIiUCll Extern>!, nr.1, JunlJuVAgo, 2000)

Em 1989 somente uma familia mexicana formava parte da famosa lista de
supermitionanos (biffionaires) da revista Forbes. Em 1992, sete mexicanos
eompartilhavam essa honra. Em 1993, trez. e em 1994, 24. (CECENA, POLiTICA
EXTERNA, n.1, Jun/Jul/Ago, 2000)

Percebe-se, no seguinte quadra, a disparidade econ6mica entre as tres

parses, e de forma mais acentuada ainda, ela se apresenta no Mexico

PIB per capta



A economia mexicana leve diversas e profundas transformary6es nas duas

ultimas decadas. Sua economia e territ6rio constituem pe«;a fundamental para 0

creseimento e reconstru9C10 hegemoniea da America do Norte e a sua reorganizayao

interna atende as estrategias de competitividade e fix8«;AO dos Estados Unidos no

panorama mundial.

De urn lado, os elementos do processo de transformayao s6eio-econ6mica do

Mexico, fizeram aumentar a concentra980 desigual de riquezas no pais, e par outro,

o pais sofreu maiores altera«;6es na industria manufatureira. Em funyao da mao-de-

obra barata decorrente de todos os beneficios encontrados par investidores

externos, mais precisarnente os EUA, houve consequ€mcias muito negatives aos

trabalhadores rnexicanos.

4.1 AS MAQUILAS

As maquilas fazern parte de um dos degraus de transformayao estrutural da

economia mexicana e de sua inseryao na din~mica produtiva da America do Norte.

Maquila eo um tipo de empress que surgiu no Mexico na decada de 1960, como forma
de gerar empregos nas regiDes pobres da fronteira com os Estados Unidos. Atuavam
exclusivamente na montagem ou etiquetagem de produtos exportaveis, a partir de
componentes irnportados e sem respeitar as leis de trabalho e as normas ambientais.
Urna atividade, portanto, que nao agrega nem valor nem tecnologia. Com 0 advento
do NAFTA, 0 fen6meno se expandiu devido a inexistencia de tarifas entre os tres
paises, 0 que favoreceu a importat;ao de componentes e a exportat;ao de produtos
acabados. Empresas maqullas existem hoje na malo ria dos paises da America
Central e tambem nas zonas processadoras de exporta~o de paises asiaticos e
africanos. (JAKOBSEN e MARTINS, 2002, p.32)
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As elites financeiras fomentaram esse esquema de maquilas, como exemplo

que deveria ser seguido pelo mundo todo, urn modelo perfeito de economia de wlivre

comercio~

As maquilas caracterizem-se pele legislagao selvagem que proibe a

sindicaliza9Bo e permite que sejam feitas contrata¢es irregulares, onde os

trabalhedores nao possuem nenhuma garantia au direito a segura saude, e podem

ser demitidas a qualquer momento sem indeniz898o.

Essa modalidade de escalonamento produtivo intemacional foi possivel, em boa
parte, a situaya:o critica dos snos 70. As demissOes habituais da industria automotiva
tambem afetaram as fabricas localizadas no Mexico. Isso provocou uma onda de
desemprego que fo; atenuada parcialmente pelo boom do petrol eo, mas que,
certamente, abriu partas para a precariedade e transforma~o do mercado de
trab~lho, e iniCiou uma transforma<;ao substancial do Clparelho produtivo. (CECENA,
POLITICA EXTERNA, n.1, JunlJuVAgo, 2000)

Como afirmam JAKOBSEN e MARTINS (2002, p.33), a expanseo das

maquilas no Mexico e de urn percentual de 13,4% de 1999 a 2000, atingindo 1,3

milhao de pessoas e e responsavel par 47% des exportay6es mexicanas e 54% das

exportayoes da industria manufetureira, atingindo urn faturamento de US 57,4

bilh6es em 2000. Dos US 40,5 bilh6es gastos em materia-prima, U$ 39,2 bilhOes

foram com importac;6es, 0 que deixa para os produtos ~maquilados·, um valor

agregado de apenas U$ 0,02 por U$1,00 exportado, contra U$ 0,18 por U$ 1,00 na

industria de exporta98o em geral, 0 que tambem nao significa muito.

o satario do trabalhador mexicano diminuiu de US 2,10/hora em 1994, para

US 1,901 hora em 1999, quando nos Estados Unidos 0 valor do salario no mesmo

ana era dez vezes maior.
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o numero de trabalhadores informais cresceu significativamente no periodo, mas a
sua renda individual caiu 40% em media, pois 0 "colchao" do trabalho informal 59
mostra limitado para receber as desempregados do seter formal. 0 mercado de
trabalho informal rapidamente sa satura, dividindo-se entre mais participantes. De
forma geral, 0 salaria media real teve urna quada de 5% em 2000, quando 18% da
popula~o 5ubsistiam com menos de U$ 1,00 80 dia (contra 15% em 1993). Segundo
dados da Organizayao das Na¢es Unidas (ONU), 0 Mexico hoje ocupa 0 primeiro
lugar, na America Latina, no usa de mao-de-obra infantil: 5 milh6es de crianc;as,
menores de 14 anos, estao trabalhando. (JAKOBSEN e MARTINS, 2002, p.33)

Urna das virtudes da maquila e a barateamento da produvBo e 0 trabalho, em

que 0 pagamento e combinado antes, os empregos temporarios e erraticos, sem

previdfmcia social, nem estabilidade no emprego. Isso tudo leva a precariedade nas

condi90es de trabalho e da reprodu9iio da 10'9a de trabalho mexicana.

A seguir, 0 quadro demonstra a desvantagem do Mexico diante dos custos

unitarios comparativos da mao-de-obra na industria manufatureira nos paises do

NAFTA.

QUADRO 2 - CUSTOS UNITARIOS COMPARATIVOS DA MAO-DE-OBRA NA
s)INDUSTRIA MANUFATUREIRA (Dolare

Ano Mexico Estados Unidos Canada
1993 100,0 100,0 100,0
1994 93,8 99,7 91,8
1995 56,2 97,1 92,6
1996' 52,3 95,4 96,0
1997 57,4 93,4 92,4
1998 56,3 92,5 89,1
Clfras prelimmores 8 partir dll dilt" IIldlcsda
Fonte: INEGI. Pesquisa industrial mensa I
(CECENA, Polilica Externa, nr. 1, JunlJullAgo,2000)

Grandes contingentes de trabalhadores foram lan9Bdos ao mercado, e entre

eles encontram-se forryas de trabalho qualificadas que se tornaram obsoletas au

muito caras, diante das novas condi90es de automac;ao e divisao internacional da

produrrao. Todas as dimens6es de vida social sofreram transforma90es, mas as
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mudanc;as mais significativas foram nas condil;6es do mercado de trabalho e com

rela~o a polariza~o de renda.

Atualmente, para agravar a situ89ao e consequencias que tais industrias

causam aos mexicanos, ha uma queda de emprego nas maquilas desde outubro de

2000. 0 mercado consumidor dos EUA, que ate entao vinha sendo 0 "comprador de

ultimo recurso" I comec;ou a se contrair.

Em poucos meses, desde junho de 2001, 0 numero de maquilas vem sa

reduzindo e a produc;:ao maquiladora vern caindo.

Nos ultimos 18 meses decorridos desde 0 seu apice de empregos -1,348 milhao de
trabalhadores, em Qutubro de 2000 - ao seu nadir de 1,09 milhao em Maryo de 2002,
as 21% de trabalhadores mexican os nas maquiladoras come9aram a murchar, Os
ideo logos do "livre comercio", dentro e fora do Governo mexicano, tem-se apoiado no
minusculo saldo dos ultimos meses para insistir em que a recuperavao esta "logo ali
na esquina". Mas a realidade clara e que a que se avizinha para a Mexico e as EUA,
o seu antes impartador de ultimo recursa, e uma depressaa das grandes. 0 mito das
maquiladoras serviu para dissimular a verdadeira magnitude do desemprega
mexicana e para acullar a deteriaravao da economia fisica do pais.
(SOLIDARIEDADE IBERO-AMERICANA, 2003, p. 8)

De 1989 a 2000, na medida em que aumentava 0 emprego nas maquiladoras,

no setor industrial existia uma queda. E, a partir de 2000, com a queda de emprego

tambem nas maquilas, 0 emprego do restante do setor industrial mexicano come90u

a cair ainda mais rapido.

4.2 FEMINIZACAo DO TRABALHO

A feminiza980 da for9a de trabalho e outra caracteristica da maquila, que tern

como objetivo baratear custos salariais, colocando a mulher como menos

quahf,cada, Ja que nao sao reconhecldas pela especlallzayiio Impllclta que OC(j~:"" "_
\ 8.,,~,,'



tradicionalmente na sociedade, e sa supOe que seu salario e apenas para

complementar a do chefe da familia.

A feminiza9Bo do trabalho, bem como as normas trabalhistas, favorecem as

maquilas e acentuam as demissoes nas grandes fabricas, e tendem a incorporar

mais membros da familia no mercado de trabalho, 0 que ameniza 0 inconformismo

da cia sse operaria diante da ampliac;ao constante de sse exercito industrial.

Resultado evidente e a precariedade do emprego formal e a informaliza9c3o de varias

atividades e relac;oes de trabalho.

Os salarios do Mexico, elemento central para a atrae;ao de investimentos
estrangeiros, nao somente manti!'m as diferenC;3s de categorla como lIm elemento
importante, mas seu grau de deteriorac;ao comparativo e muito maior do que os dos
paises da America do Norte. (CECENA, POLiTICA EXTERNA, n.01, 2000, p.149)

o emprego tipico procurado pelos desempregados esta direcionado para as

maquilas, onde os trabalhadores tern condic;6es tao prec:arias de trabalho e para as

atividades marginais da "economia informal" nas cidades.
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CONSIDERAI(DES FINAlS

Fa; vista durante esla pesquisa, que a integra9ao econ6mica internacional

fortaleceu-se ap6s a II Guerra Mundial, dada a necessidade que as paises tiveram

de se unir da forma mais pacifica passivel, a fim de retomarem a crescimento

econ6mico.

No processo de globaliz8r.;:BO, existem diversos estagios pel os quais as paises

tern de passar para poderem se inserir no mercado internacional, pais, sa resistirem

a isla, as reflexos podem sar 0 atraso economica, politico e social.

o masma acorre no processo de integrayao, ende paises em busca do

cresci menta economico tornam-se membros de blocos economicos e procuram

adequar-se as SUBS normas.

Pesquisando em especial 0 NAFTA e os paises que dele lazem parte, loi

passivel visualizar as dificuldades e obstaculos que envolvem urn processo de

integrayao. Mais especificamente neste caso, onde 0 Mexico, com sua economia

ainda enfraquecida em relayao aos Estados Unidos e Canada, que sao paises fortes

economicamente e que tiveram rna is facilidades em se adequar ao acordo, teve

maiores barreiras a transpor e ainda as tern.

Para 0 Mexico, que ja passui uma historia econOmica ascilante marcada per

crises e instabilidade financeira, 0 NAFTA significou urn avanc;o em seu crescimento

ecanOmico com a abertura comercial, apontando urn possivel caminho para os

paises em desenvolvimento percorrerem para atingir 0 equilibrio e inserC;8o no

mercado intemacional.

o que se percebe e que, todo acordo deve ser baseado em normas claras para os

paises que pretend em fazer parte de urn bloco ecan6mico, au que ja iniciaram este



processo, pOis urn acordo feito entre economias assimetricas, influenciam diversos

setores de urn pais de forma positiva e tambem negativa.

No caso do Mexico, com a implantac;Bo des mequilas, houve consequimcias

muito negativas para os trabalhadores mexicanos, pois, 58 ja existia urn problema

social de desemprego, com a explorac;ao irregular da mao-de-obra, inclusive a

feminina, isto agravou-se.

Atualmente 0 Mexico tern sobrevivido em meio as dificuldades de sua

economia, mas 0 mercado de trabalho, coma por exemplo 0 informal, tornou-se um

problema social para 0 pais, uma vez que atingiu escalas de dificil reversao, pelo

menos a curto prazo.

Com isso, pode-se dizer que a Brasil tira do NAFTA grandes li90es, quando

iniciar suas negocia¢es com a ALCA, uma vez: que esta pode vir a ser uma

extensao do NAFTA e muitas das assimetrias do Mexico e Brasil em relayao aos

Estados Unidos e Canada pod em ser equiparadas, como e 0 caso da grande

diferenC;8 do PIS dos dois pa[ses em relayao ao Mexico e Brasil.

Vale ressaltar tambem, as desniveis educadonais tecnicos e cientificos entre

Estados Un ides e Canada e as demais paises que poderao fazer parte da ALCA.

Cabe dizer, para que se concluam essas considera90es, que num acorde, os

paises em desvantagem devem avaliar ate que pento nae terae interferencia em

diverses setores, e de que forma se darao essas interierencias, uma vez que ao

assinarem um acordo de integrayao, terao tambem, urna certa dependemcia

economica perente os paises desenvolvidos que integram a mesmo blocD

economlco.

Integrar-se e necessaria e benefico quando, todos os palses membros do

bloco pod ern assegurar-se em manter sua integridade social, econ6mica e politi ca.
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ANEXOS



Tratado de Libre Comercio de America del Norte

INDICE
PREAMBULO

PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES
Capitulo I: Objetivos
Capitulo II: Definiciones generales

PREAMBULO
Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos (Mexico), de Canada y de los Estados
Unidos de America (Estados Unidos). decididos a:

REAFIRMAR los lazos especiales de amistad y cooperacion entre sus naciones;
CONTRIBUIR al desarrollo armonico, a la expansion del comercio mundial y a
ampliar la cooperacion internacional;
CREAR un mercado mas extenso y seguro para los bienes y los servicios
producidos en sus territorios;
REDUCIR las distorsiones en el comercio;
ESTABLECER reg las daras y de beneficia mutua para su intercambio comercial;
ASEGURAR un marco comercial previsible para la planeaci6n de las aclividades
productivas y de la inversion;
DESARROLLAR sus respectlvos derechos y obligaclones derivados del Acuerdo
General sabre Aranceles Aduaneros y Cornercio, asi como de otros instrumentos
bilaterales y mullilaterales de cooperacion ,
FORTALECER la cornpetitividad de sus ernpresas en los mercados mundiales;
ALENTAR la innovaci6n y la creatividad y fomentar el comercio de bienes y
servicios que eslen protegidos par derechos de propiedad intelectual;
CREAR nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los
niveles de vida en sus respectivos territorios:
EMPRENDER todo 10 anterior de manera congruente con la proteccion y la
conservaci6n del ambiente;
PRESERVAR su capacidad para salvaguardar el bienestar publico;
PROM OVER el desarrollo sostenible;
REFORZAR la elaboraci6n y la aplicaci6n de 1eyes y reglamentos en materia
ambiental: y
PROTEGER, fortalecer y hacer efectivos los derechos fundamentales de sus
Irabajadores;

HAN ACORDADO:



PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES

Capitulo I: Objetivos
Articulo 101: Establecimiento de la zona de libre comercio
Articulo 102: Objectivos
Articulo 103: Relacion con otros tratados internacionales
Articulo 104: Relacion con tratados en materia ambiental y de
conservacion
Articulo 105: Extension de las obligaciones
Anexo 104.1: Tratados bilaterales y otros tratados en materia ambiental

y de conservacion

Articulo 101: Establecimiento de la zona de libre comercio
Las Partes de este Tratado, de confonnidad con 10 dispuesto en el Articulo XXIV del
Acuerdo General sabre Aranceles Aduaneros y Comercio, establecen una zona de libre
camerdo.

Articulo 102: ObjectivDs
1. Los objetivQs del presente T ratado, desarrollados de manera mas especifica a traves
de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nacion mas
favorecida y transparencia, son los siguientes:

(a) eliminar ebslaculos al comercio y facililar la circulacion transfronleriza de bienes
y de servicios entre los territorios de las Partes;
(b) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;
(c) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversion en los territories de las
Partes:
(d) proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de
propiedad inleleclual en territorio de cada una de las Partes;
(e) crear procedimientos eficaces para la aplicacion y cumplimiento de esle Tratado,
para su administraci6n conjunta y para la soluci6n de conlroversias; y
(f) establecer lineamienlos para la ulterior cooperaci6n trilateral, regional y
multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.

2. Las Paries inlerpretaran y aplicaran las disposiciones de este Tratado a la luz de los
objetivos establecidos en el parrafo 1 y de conformidad con las normas aplicables del
derecho internacionaL

Articulo 103 : Relaci6n con otros tratados internacionales
1. Las Partes confir1l1an las derechos y obligaciones existentes entre elias conforme al
Acuerdo General sabre Aranceles Aduaneros y Comercio Y otros acuerdos de los que
sean parte
2. En caso de incompalibilidad entre tales acuerdos y el presente Tratado, este
prevalecera en la medida de la incompatibilidad, salvo que en el mismo se dispanga
otra cosa.



Articulo 104 : Relacion con tratados en materia ambiental y de conservacion
1. En casa de incompatibilidad entre esle Tratado y las obligaciones especificas en
materia comercial contenidas en:

(a) la Canvenci6n sabre el Camerda InternacionaJ de Especies Amenazadas de
Flora y Fauna Silvestres, celebrada en Washington el 3 de marzo de 1973, con sus
enmiendas del 22 de junio de 1979;
(b) el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de
Ozona, del 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas del 29 de junio de 1990;
(c) el Can venia de Basilea sabre el Control de los Movimientos Transfronterizos de
los Oeseehos Peligrosos y su Eliminaeion, del 22 de marzo de 1989 a su entrada en
vigor para Mexico, Canada y Eslados Unidas; a
(d) los Iralados senalados en el Anexo 1041,

estas abligaciones prevaleceran en la medida de la incampalibilidad siempre que,
cuanda una Parte lenga la opeion entre medias igualmente eficaces y razonablemente
a su alcance para cumplir can tales obligaciones, elija la que presente menor grada de
incompalibilidad con las dernas disposiciones del Tratado.
2. Las Partes podran acordar por escrilo la madificacion del Anexo 104.1, para incluir
en el cualquier enmienda a uno de los acuerdos a que se refiere el parrafo 1, y
cualquier atro acuerdo en materia ambiental a de eonservaci6n.

Articulo 105 : Extension de las obligaciones
Las Partes aseguraran la adopcion de lodas las medidas necesarias para dar eficacia a
las disposiciones de este Tratada, en particular para su observancia par los gobiernos
estatales y provinciales. salvo que en esle Tratado se disponga olra casa.

Anexo 104.1
Tratad05 bilaterales y otr05 tratados en
materia ambiental y de conservacion
1. EI Acuerdo entre el Gobierno de Canada y el Gobierno de Estados Unidos de
America en /0 Relativo al Movimienfo Trans/ronterizo de Oesechos Peligrosos, firmado
en Ottawa el 28 de oelubre de 1986
2. EI Convenio entre los Estados Unidos Mexicanas y los Estados Unidos de America
sabre Cooperacion para la Proteceion y Mejoramiento del Media Ambiente en /a Zona
Fronteriza, firmado el 14 de agoslo de 1983 en La Paz, Baja California Sur.



Capitulo II: Definiciones generales
Articulo 201: Definiciones de aplicacion general

Anexo 201.1: Oefiniciones especificas pDr pais

Articulo 201 : Definiciones de aplicacion general
1. 1. Para los eleclos de esle Tralado, salvo que se especilique olra cosa
bienes de una Parte significa los productos nacionales como S8 entienden en el
Acuerdo General sabre Aranceles Aduaneros y Comercio, a aquellos bienes que las
Partes convengan e incluye los bienes originarios de esa Parte;
C6digo de Valoraci6n Aduanera significa e! Acuerdo relativo a la Aplicacion del
Articulo VII del Acuerdo General sabre AranceJes Aduaneros y Comercio, incluidas sus
notas interpretativas;
Comision significa la Comisi6n de Libre Comercio establecida de conformidad con el
Articulo 2001(1), "La Comisi6n de Libre Comercio";
dias significa dias naturales, incluidos el saba do, el domingo y los dias festivos;
empresa significa cualquier entidad conslituida u organizada conforme al derecho
aplicable, tenga 0 no fines de lucro y sea de propiedad privada 0 gubernamental,
incluidas cualesquiera sociedactes, fideicomisos, asociaciones ("partnerships"),
empresas de propietario unico, coinversiones U otras asociaciones;
empresa de una Parte significa una empresa constituida u organizada conforme a la
legislacion de una Parte;
empresa del Estado significa una empresa propiedad de una Parte 0 bajo el control de
la misma, mediante derechos de dominio, de una Parte,
existente significa en vigor a la fecha de entrada en vigor de este Tratado;
medida incluye cualquier ley, reglamento, procedirniento, requisito 0 practica;
nacional significa una persona fisica que es ciudadana 0 residente permanente de una
Parte y cualquier otra persona (isica a que se reriera el Anexo 201.1 ;
originario significa que cumple con las reglas de origen establecidas en el Capitulo IV,
"Reg las de origen";
persona significa una persona fisica 0 una empresa;
persona de una Parte significa un nacional a una empresa de una Parte;
principios de contabilidad general mente aceptados significa las normas
generalmenle reconocidas 0 a las que se reconozca obligatoriedad en territorio de una
Parte en relaci6n al regislro de ingresos, gastos, costos, activos y pasivos, divulgacion
de informacion y preparacion de estados financieros Pueden incluir lineamientos
amplios de aplicacion general, as; como criterios, praclicas y procedimientos
detaltados;
Secretariado significa el Secretariado establecido de conformidad con el Articulo
2002(1), "Et Secretanado":
Sistema Armonizado (SA) significa el Sistema Armonizado de Designacion y
Codificacion de Mercancias, y sus notas y reg las interpretativas, en la forma en que las
Partes 10 hayan adoptado y aplicado en sus respectivas leyes de irnpuestos al comercio
exterior; territorio significa, para cada Parte, el territorio de esa Parte segun se define
en el Anexo 201.1,



2. Para efeetos de esle Tratado, toda referencia a eslados a provincias incluye a los
gobiernos locales de esos estados 0 provincias, salvo que se especifique otra cosa.

Anexo 201.1
Oefiniciones especificas par pais
Salvo que S8 dis pong a olra cosa, para efeclos de este Tralado·
nacional tambien incluye:

(a) respecto a Mexico, a los nacionales 0 ciudadanos conforme a los Articulos 30 y
34 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente; y
(b) respeclo a Estados Unidos, a los "nacionales de Estados Unidos", segun se
define en las disposiciones existentes de la Immigration and Nationality Act de
Eslados Unldos;

territorio significa:
(a) respecto a Mexico:

(i) los e'Slados de la Federacion y el Dislrilo Federal;
(ii) las islas, incluidos los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;
(iii) las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, siluadas en el Oceano
Pacifico;
(iv) la plataforma continental y los zocalos submarinos de las islas, cayos y
arrecifes;
(v) las aguas de los mares territoriales, en la extension y termlnos que fije el
derecho internacional, y las aguas marilimas interiores:
(vi) el espada siluado sobre el territorio nacional, can la extension y
modalidades que establece el propio derecho internacional; y
(vii) toda zona mas alia de los mares territoriales de Mexico denlro de la cual
Mexico pueda ejercer derechos sobre el fondo y el subsuelo marinos y sabre
los recursos naturales que estos contengan, de confonnidad con el derecho
internacional, incluida la Convencion de las Naciones Unidas sobre Derecho
del Mar, asi como can su legislaci6n inlerna;

(b) respecto a Canada, el territorio en que se aplique su legislacion aduanera,
incluida toda zona mas alia de los mares territoriales de Canada denlro de la
cual, de conformidad con el derecho internacional y con su legistacion interna,
Canada pueda ejercer derechos sobre el fonda y subsuelo marinas y sabre los
recursos naturales que estos contengan; y
(e) respeclo a E,ggdos Unidos

(i) el lerritorio aduanero de Estados Unidos, que incluye los cincuenta
eslados, el Oistrito de Columbia y Puerto Rico;
(ii) las zonas libres ubicadas en Estados Unidos y en Puerto Rico; y
(fii) toda zona mas alia de los mares territoriales de Estados Unidos denlro de
la cual, de conformidad con el derecho inlernacional y con su legislacion
interna, Estados Unidos pueda ejercer derechos sobre el fonda y subsuelo
marinas y sabre los recursos naturales que estos contengan.


