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Sumário 
 
Este paper enfoca a dimensão econômica dos Acordos de Associação em discussão 
entre a União Européia (UE) e o Mercosul, Chile e México. Estes acordos criarão áreas de 
livre comércio e cobrem assuntos correlatos tais como comércio de serviços e movimento 
de capitais, propriedade intelectual e compras governamentais. Depois de examinar as 
relações comerciais entre a Europa e a América Latina no contexto global e regional, o 
documento considera o provável impacto dos acordos sobre a pobreza na América Latina. 
Nós concluímos que, no seu desenho, a UE não está levando em conta suficientemente a 
preocupação com o desenvolvimento humano – uma falha originada da excessiva 
confiança na contribuição da liberalização econômica ao crescimento, e na redução da 
pobreza que resultará deste crescimento. Finalmente, nós consideramos como os 
acordos poderiam alcançar desenvolvimento econômico e equidade. Muitas destas 
sugestões são relevantes para as políticas da UE dirigidas a outros países da América 
Latina e para qualquer futuro acordo com o Caribe. As recomendações da Oxfam são: 
 
 O processo pelo qual os acordos são definidos, e então monitorados, deveriam 

envolver maior participação pública e um papel ativo dos parlamentos nacionais e do 
Parlamento Europeu. 

 
 Os acordos econômicos deveriam definir objetivos específicos dentro do quadro de 

referência dos compromissos internacionais para redução da pobreza. A UE e os 
governos da América Latina deveriam pesquisar e monitorar o impacto social, 
ambiental e nas relações de gênero em resultado da liberalização do comércio e 
investimento, para melhor alimentar o desenho dos acordos. Tal avaliação deveria ser 
uma pre-condição para a aprovação pela UE. 

 
 A favorável posição econômica da UE justifica as assimetrias (não-reciprocidade) nos 

acordos, desenhadas para beneficiar as pessoas pobres. A UE deveria permitir que 
países da América Latina protegessem setores vulneráveis e intensivos em mão-de-
obra, assim como eliminar tarifas sobre os manufaturados importados. Acordar regras 
de origem mais flexíveis com relação a insumos de países que não são membros da 
OECD, remover barreiras não-tarifárias usadas com intenção protecionista e controlar 
o dumping são outras medidas cabíveis.   

 
 Os termos deveriam permitir aos países flexibilidade para regular o comércio e o 

investimento na busca do desenvolvimento humano, e tomar medidas excepcionais 
em momentos de dificuldade econômica tal como crise na balança de pagamentos. A 
UE não deveria usar os acordos para pressionar os países a aceitarem as convenções 
de propriedade intelectual que superprotegem as empresas transnacionais. 

 
 A cooperação econômica da UE deveria priorizar assistência às pequenas e médias 

empresas, apoiar políticas domésticas de redistribuição e encorajar políticas na 
associações econômicas regionais que favoreçam um desenvolvimento eqüitativo. 

 
 Os acordos deveriam ser condicionados ao respeito dos direitos democráticos básicos, 

das convenções da OIT sobre Liberdade de Associação e Negociação Coletiva, e das 
normas ambientais mínimas, tudo isso sujeito a uma verificação anual independente. 

 
 Se uma cláusula no acordo de livre comércio que procura beneficiar os mais pobres 

for considerada problemática sob as regras da Organização Mundial de Comércio, a 
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UE deveria estar preparada para argumentar em favor de sua aceitação ou trabalhar 
para a revisão dessas regras 

 
Introdução 
 
Há mais de 200 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza na América Latina. 
Este número crescerá dramaticamente neste ano e no seguinte, caso as dificuldades 
econômicas na região se intensifiquem. A consolidação dos ganhos democráticos pode, 
então, ser ameaçada pela instabilidade social. 
 
A União Européia (UE) 1 é uma força econômica na América Latina, rivalizando com os 
Estados Unidos, e quando seus membros atuam em concordância, tem considerável peso 
político. Além do mais, a UE é um ator chave na tentativa de manejar o sistema 
econômico mundial - um sistema que continua a criar mais perdedores que ganhadores. 
Como a primeira reunião de cúpula dos chefes de estado da América Latina e Europa se 
aproxima,2 é apropriado perguntar se a política européia para a América Latina é coerente 
com seu compromisso de redução da pobreza no mundo, e se as instituições européias 
estão honrando as suas obrigações no Tratado de Maastricht de perseguir metas de 
desenvolvimento econômico sustentável e alívio da pobreza em todas as suas ações. 
 
Os Acordos de Associação propostos com o México, Chile e o Mercosul (Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai), são uma parte importante da estratégia da UE para a região.3 
Os acordos abrangem relações econômicas (inclusive livre comércio) e diálogo político, 
até cooperação para o desenvolvimento. As negociações com o México estão bem 
avançadas e as outras podem ser iniciadas no curso deste ano. Algumas características 
inovadoras destes acordos compreensivos influenciarão futuros acordos com países 
andinos e da América Central. 
 
Este paper é uma contribuição para discussão sobre as relações econômicas entre a  UE 
e América Latina numa perspectiva de desenvolvimento. É dirigido tanto às organizações 
da sociedade civil quanto aos decisores de política. Enfoca, particularmente, como 
considerações sociais podem ser melhor incorporadas no desenho do componente 
econômico dos Acordos de Associação. Primeiramente, no entanto, analisamos o plano 
internacional no qual estas negociações regionais estão acontecendo. 
 
 
1. O contexto global  
 
As regras econômicas multilaterais 
 
O relacionamento da UE com a América Latina está se desenvolvendo num contexto de 
importantes modificações das regras mundiais de conduta econômica. Acordos 
multilaterais, particularmente as disciplinas estabelecidas pela Organização Mundial do 
Comércio (OMC), impõem restrições no escopo e desenho de novas áreas de livre 

                                                           
1 Neste paper a União Européia corresponde tanto às instituições da UE quanto aos estados membros. 
2 A reunião de cúpula da América Latina, Caribe e chefes de governo dos estados membros da UE terá lugar no Rio de 
Janeiro em 28-29 de junho do corrente ano.  
3 O escopo deste paper não inclui a Convenção de Lomé que expira em 2000. A natureza dos acordos pos-Lomé terá um 
significante impacto no Haiti, República Dominicana e possivelmente Cuba, juntamente com os países caribenhos de 
língua inglesa. Muitas das recomendações neste paper são relevantes para as atuais negociações que podem resultar 
num acordo de associação regional Caricom/UE. Ver The EU-ACP Negotiations: goals and challenges for 2000, 
Eurostep, setembro de 1998. 
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comércio (ALCs). No longo prazo, pode haver um acordo global de investimento e até 
mesmo regras de regulamentação ou desregulamentação dos fluxos de capital e 
mercados de câmbio. Os países em desenvolvimento estão sofrendo uma grande pressão 
para aceitarem estes acordos que constantemente favorecem os interesses dos países 
industrialmente avançados. A UE busca incorporar muitos acordos nos pactos regionais, 
tais como as convenções de propriedade intelectual e o Acordo Internacional de 
Tecnologia. 
 
Negociações comerciais multilaterais 
 
A Conferência Ministerial da OMC em dezembro de 1999 pode lançar uma abrangente 
‘Rodada do Milênio’ de negociações de comércio. Mesmo se isto não for consensual entre 
os estados membros, o encontro marcará o começo de vários anos de negociações sobre 
liberalização na área agrícola e de serviços. No primeiro caso, o assunto é 
particularmente espinhoso, pois há regiões, a América Latina entre elas, que buscam 
liberalização de comércio; e outras, notadamente o Japão e a UE, que desejam manter o 
seus setores agrícolas protegidos. Se a OMC for bem sucedida em conseguir maiores 
reduções de tarifas, isto diminuirá o valor do hoje existente acesso preferencial aos 
mercados da  UE, apreciados por parte da América Latina sob o Sistema Generalizado de 
Preferências (SGP); também reduzirá o potencial benefício das ALC entre a UE e a 
América Latina.  
 
A iminência  de negociações multilaterais de maior peso é uma razão pela qual alguns 
estados membros da UE argumentam, pragmaticamente, em favor do adiamento das 
negociações das ALC com a América Latina, na qual a agricultura será também o 
principal ponto de desacordo, sugerindo ser melhor fazer concessões à América Latina e 
procurar conseguir algo em troca durante as barganhas na OMC. Em alguma medida, as 
discussões sobre a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) e as ALC entre a UE e 
a América Latina servem como um ensaio durante o qual os países definem as alianças 
que fortalecerão suas posições na negociação global. 
 
Mudanças na UE que afetam a América Latina 

 
A UE está absorvida em um desafiante e controvertido pacote de assuntos internos. 
Continua a incorporar novos membros e a aprofundar a integração econômica interna, 
notadamente através da união monetária e tudo o mais que advém disto. Na frente 
externa, a prioridade são os países do Mediterrâneo e do Leste Europeu. A Comissão 
Européia também tem de lidar com as conferências da OMC e outros processos 
multilaterais, assim como a revisão da Convenção de Lomé. Com todos esses assuntos, a 
América Latina termina com prioridade baixa na agenda da UE, e as concessões nas 
áreas de cooperação e comércio se tornam mais problemáticas. Melhor o acesso ao 
mercado europeu para as exportações latino-americanas aumentaria o orçamento da 
Política Agrícola Comum, que já estará esticado para subsidiar os agricultores da Europa 
de Leste. Outra preocupação é que melhorando o acesso reduziria o valor dos privilégios 
oferecidos aos países no entorno da UE e aos exportadores da África, Caribe e do 
Pacífico (ACP). A revisão das regras da SGP da UE está já reduzindo o comércio 
preferencial para os países de maior renda da América Latina. 
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2. O Contexto Regional 
         
Fraco crescimento e desigualdade social 
 
Marcadas desigualdades internas e entre países da América Latina, combinadas com um 
fraco crescimento e vulnerabilidade às mudanças internacionais, caracterizam o contexto 
no qual a UE está negociando as suas novas relações econômicas institucionais. A crise 
financeira que começou na Ásia em 1997 expôs a fragilidade da recuperação da América 
Latina da chamada ‘década perdida’, e pode conduzir a um outro período de estagnação 
no qual os déficits fiscais e comerciais estão combinados com a instabilidade financeira 
dos mercados. É provável que aconteça um agudo declínio da renda per capita se os 
preços das commodities permanecerem baixos e os governos forem forçados a continuar 
com altas taxas de juros para freiar a fuga de capital e estancar uma inflação incipiente. 
 
Mesmo antes do horizonte econômico ter nublado, 200 milhões de latino-americanos 
viviam em pobreza.  Lá, mais do que em qualquer lugar no mundo, a pobreza é atribuída 
a uma forte desigualdade de distribuição de riqueza e renda - uma desigualdade de 
classe combinada com fatores raciais e de gênero. No Brasil, por exemplo, os 40% mais 
pobres da população recebem 8% do bolo da  renda nacional, enquanto os 10% mais 
ricos detêm 48%. A escala da pobreza e da miséria pública, que alguns polidamente 
descrevem como ‘déficit social’ é, além de imoral, um sério obstáculo para o 
desenvolvimento econômico. Se as dificuldades econômicas e as respostas políticas para 
isto empurrarem ainda mais para baixo o padrão de vida, a tendência em direção à 
consolidação democrática poderia ser revertida. 
 
Características chaves das relações econômicas entre a UE e a América Latina. 
 
 em menos de uma década o superávit comercial de $12 bilhões da América Latina 

com a UE transformou-se em um déficit de $10.5 bilhões 
 
 a UE tem experimentado uma notável diminuição de sua fatia no comércio da região, 

embora ainda tenha 15% do total extra-regional 
 
 a porção do investimento estrangeiro direto para a região tem crescido, embora ainda 

corra atrás da dos Estados Unidos  
 
 instituições financeiras européias fornecem dois terços dos empréstimos comerciais 

para a América Latina e são responsáveis por uma significante fatia dos fluxos de 
capital potencialmente volátil 

 
 a metade dos negócios da UE com a América Latina está concentrada no Mercosul, 

onde é o principal parceiro externo 
 
 a  UE  é o maior doador de fundos de cooperação para a América Latina, sendo 

responsável por aproximadamente metade das transferências. 
 
 
Relações econômicas diversas          
 
Os Estados Unidos continuam sendo o mais proeminente poder econômico na América 
Latina mas  a Ásia e a Europa são agora importantes fornecedores, compradores, 
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investidores, doadores e credores. Ao mesmo tempo, o comércio interno na América 
Latina tem crescido rapidamente. Por isso, a região, sobretudo a América do Sul, pode 
agora procurar um relacionamento com a América do Norte, a Ásia ou a Europa numa 
posição de barganha mais forte. Nas negociações da ALCA, a posição dos Estados 
Unidos tem de levar em consideração as opções do Chile e do Mercosul de liberalização 
do comércio com a UE, assim como o acesso relativamente aberto aos mercados 
europeus já apreciados pela Comunidade Andina e América Central. Similarmente, a UE 
está consciente de que tem de oferecer vantagens econômicas à América Latina 
comparáveis com os benefícios de integração hemisférica. O desenvolvimento potencial 
de áreas de livre comércio dentro da América Latina e a extensão do Mercosul para uma 
ALC sul-americana são outras cartas na mão da América Latina para negociar com a 
Europa e os Estados Unidos. Parece claro que todos os diferentes arranjos regionais ou 
inter-regionais de livre comércio não são mutuamente exclusivos, mas também não são 
inteiramente complementares. 
 
Integração regional na América Latina 
 
Tem  havido avanços na integração econômica da América Latina, inclusive um pulo de 
200% no comércio intra-regional desde 1990. O progresso na criação de ‘comunidades 
econômicas’ tem sido estimulado pela necessidade de se unir para negociar com 
terceiros, e tem sido facilitado por relações mais pacíficas entre vizinhos. Isto tem 
ensejado a opção de aprofundar a integração política e econômica tanto dentro quanto 
entre sub-regiões, embora as atuais dificuldades econômicas  estejam já criando tensões 
entre os membros e ameaçando paralisar o processo. A integração regional, mais que 
uma alternativa, pode ser vista como um complemento para o desenvolvimento de 
ligações fora da América Latina, embora haja inevitavelmente alguns custos.   
 
 
3. O que as partes querem umas das outras? 
 
O que a UE quer da América Latina?             
 
A UE tem vários objetivos ao procurar estreitar os laços com a América Latina. Motivos 
geo- políticos, tal como contrabalançar a influência dos Estados Unidos, são importantes, 
entretanto secundários em relação às considerações comerciais. No entanto, com a 
convergência das políticas exteriores e de segurança dos estados membros, o papel 
político das instituições européias e a dimensão política dos acordos assumirão maior 
importância. Espanha e Portugal, naturalmente, dão alta prioridade ao aprofundamento da 
aliança com a América Latina, enquanto que direitos humanos e assuntos ambientais 
tendem a ser mais uma preocupação dos estados do norte europeu. 
 
Os objetivos econômicos da UE incluem expansão das exportações, especialmente de 
serviços e produtos de tecnologia avançada, crescimento do investimento direto em 
programas de privatização, manufatura, indústria extrativa e, acima de tudo, serviços. Do 
lado da importação, os estados membros e a Comissão estão muito divididos se facilitam 
ou não o acesso de produtos agrícolas que competem com os produtores domésticos. O 
livre comércio significaria alimentos com preços mais baixos, mas os setores agrícolas 
não querem competição e os governos não desejam financiar maiores subsídios. 
 
O que os governos da América Latina querem da Europa        
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Os governos da região sentem que estreitar os vínculos políticos e econômicos com a 
Europa lhes dará mais peso e status no plano internacional e equilibrará 
consideravelmente a influência política dos Estados Unidos – uma preocupação particular 
do México. O estabelecimento de laços econômicos oferece uma saudável diversificação 
dos fluxos de comércio e investimento, crédito e cooperação. Os países da América 
Latina gostariam de uma redução do protecionismo europeu, especialmente das tarifas 
sobre produtos agropecuários, para poder corrigir o desequilíbrio comercial com a UE. As 
opiniões diferem sobre o quanto e em que rapidez abrir o mercado doméstico para a UE. 
 
A maior parte dos governos da América Latina querem investimento direto europeu em 
todos os setores econômicos, embora alguns tenham reservas sobre abertura dos setores 
de energia e serviços. Investimento de portfólio também tem sido bem recebido, tanto 
como fonte de capital para empresas, como meio de financiamento do déficit de conta 
corrente e do setor público. Os países da América Latina têm proposto a criação de um 
fundo de emergência para apoiar os países afetados pelas crises de moeda e também 
gostariam de ver seus débitos reprogramados. A ajuda da UE para a América Latina é 
insignificante para a economia regional e não é uma política prioritária para os países 
maiores. No entanto, é de importância para os países menores e mais pobres. 
 
4. Os acordos da UE com países da América Latina 
 
América Central 
 
A UE tem um Acordo geral com a América Central desde 1993. A região tem sido uma 
área  prioritária para a política exterior da UE e para a cooperação ao desenvolvimento 
desde os anos 80, e tem sido beneficiada com tarifas concessionárias em virtualmente 
todos os produtos de exportação (exceto bananas), o que está sendo agora estendido 
para exportações industriais. O fato de que essas preferências, como qualquer do SGP, 
podem ser retiradas unilateralmente, é um inibidor do investimento. Entretanto, uma ALC 
bi-regional, muito provavelmente, faria mais dano do que bem à América Central, desde 
que isto significaria abrir para os produtos manufaturados da UE, com conseqüências 
prejudiciais à indústria doméstica. Por esta razão uma ALC não é ativamente discutida por 
nenhuma das partes. 
 
 A Comunidade Andina 
 
O Acordo geral 1993 com a Comunidade Andina abrange desenvolvimento econômico e 
cooperação. Tal como na América Central, o acordo está longe de ser uma associação à 
semelhança daquelas que estão sendo negociadas com os países maiores, mas poderia 
tomar esse rumo. Por enquanto, a região não está buscando livre comércio com a UE, 
pois não tem tarifas ou quotas sobre 90% de suas exportações, graças às concessões da 
UE ligadas ao combate do tráfico de drogas. A Comunidade Andina tem estado 
negociando livre comércio com o Mercosul mas há sérios obstáculos para um acordo. A 
Bolívia, no entanto, é já um membro associado do Mercosul. 
 
O México, o Chile e o Mercosul     
 
O México, o Chile e o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai, e Uruguai) estão negociando 
um acordo de associação mais abrangente que irá conter: 
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- acordos econômicos que cobrirão livre comércio de bens e serviços, movimentos de 
capital e pagamentos, compras governamentais e propriedade intelectual; 

 
- procedimentos para um diálogo regular de alto nível sobre assuntos de política e 

segurança; 
 
- compromissos na área de desenvolvimento econômico e cooperação.  
 
A Comissão Européia diz que os acordos farão crescer os processos multilaterais, 
demonstrando que ‘diferentes abordagens de regulamentação entre economias 
emergentes e países industriais avançados podem ser combinadas’, e experimentando 
‘novas modalidades para regras internacionais e medidas para liberalizar serviços’. No 
entanto isto parece significar que os países em desenvolvimento abram seus setores de 
serviço para as empresas européias e adotem as regulamentações designadas para e 
pelos países industrializados, em áreas tais como a de propriedade intelectual e de 
quebra das restrições de investimento. 
 
Considerável progresso tem sido feito em negociações sobre o Acordo  Interino com 
México – basicamente um procedimento acelerado da UE para conseguir acordos no 
comércio de bens,  compras governamentais, política de competição e propriedade 
intelectual. As principais questões são : as exportações agrícolas do México, as regras de 
origem para as exportações mexicanas, a participação da UE no setor de serviço e nas 
compras governamentais mexicanos, e o acesso para as exportações industriais da UE. 
Um acordo parece provável para este ano, embora  a implementação levaria até oito ou 
dez anos. Em maio de 1999, o Parlamento Europeu apressou-se para aprovar o acordo 
completo, largamente conhecido como o Acordo Global, embora alguns componentes 
tivessem ainda de ser finalizados. O posterior endosso do Conselho da UE e a ratificação 
pelos parlamentos nacionais podem levar um ano ou mais. 
 
Em julho de 1998,  depois de um caloroso debate, a Comissão concordou em procurar um 
mandato do Conselho de Ministros para negociação com o Chile e o Mercosul. Parece ser 
improvável que isto seja cedido antes da reunião de cúpula do Rio no final de junho 
próximo. No caso do Mercosul, os tópicos difíceis serão o protecionismo agrícola da UE 
(notadamente para carne, açúcar e cereais), e a proteção do Mercosul sobre alguns 
setores industriais e de serviços. Estas questões estão presentes de forma menos 
problemática no caso do Chile. Se finalmente o Chile e o Mercosul avançarem em direção 
a um mercado comum, a UE estaria preparada para unificar as negociações. É 
improvável que acordos completos passem a vigorar muito antes do ano 2005, com a 
implementação da ALC no curso dos próximos dez anos, como permitem as regras da 
OMC. 
 
As propostas de acordo, embora de forma geral vistas como desejáveis, não são uma 
prioridade política para a maior parte dos estados membros. Em Bruxelas, os acordos são 
amplamente vistos como uma ‘assunto da Espanha’. Entretanto, a falta de preocupação 
com o tema pode acabar, caso um progresso significativo nas negociações da ALCA 
ameace deixar a UE em desvantagem competitiva com os Estados Unidos. No momento, 
tal progresso parece improvável, dado a recusa do Congresso dos Estados Unidos em 
dar ao Presidente poderes para uma rápida negociação, assim como o forte sentimento 
protecionista entre o público norte americano. O México, país para o qual um acordo com 
os Estados Unidos tem uma dimensão política particularmente importante, gostaria de 
subscrever tão logo fosse possível. Como já faz parte do Área de Livre Comércio de 
América do Norte (ALCAN), tem  pouco o que ganhar esperando. O Chile também 
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gostaria de avançar com as negociações com a UE, enquanto o Mercosul, notadamente o 
Brasil, está sem pressa. As dificuldades internas do Mercosul, especialmente depois da 
desvalorização no Brasil, também obstaculizam os avanços. 
 
 
5. O que está errado com os acordos econômicos propostos?                
 
De acordo com a Unidade de Estudos Avançados da própria Comissão, as instituições 
internacionais deveriam mudar de ‘um enfoque estreito sobre crescimento e preservação 
do comércio, para uma meta mais complexa de desenvolvimento sustentável, que 
significasse integrar eficiência econômica, estabilidade macro-econômica, justiça social e 
sustentabilidade ambiental.’ De fato, o Tratado de Maastricht incorpora considerações a 
esses objetivos dentro da política formal da UE. Ainda assim, os acordos econômicos 
entre a UE e os países da América Latina, tal como concebidos no momento, têm 
precisamente esse enfoque estreito. A ‘meta complexa de desenvolvimento’ a que a 
Unidade se refere é altamente relevante para todos os países da América Latina, por 
causa da instabilidade econômica e vulnerabilidade da região, da rápida taxa de 
deterioração ambiental e, acima de tudo, da enorme desigualdade social e do 
consequentemente grande número de pessoas em situação de pobreza. 
 
A peça central dos acordos propostos na América Latina é a criação de áreas de livre 
comércio. Há também cláusulas que buscam a liberalização do comércio de serviços e 
fluxos de investimento. É verdade que o comércio internacional e o investimento podem 
trazer benefícios para a vida de pessoas pobres através do incremento de renda e 
segurança, da oportunidade econômica e de recursos para melhorar os serviços sociais, 
mas não há nada que seja automático nesses assuntos. A liberalização econômica 
inapropriada pode também destruir os meios de vida dos pobres, arruinar o meio 
ambiente do qual muitos dependem, marginalizar regiões vulneráveis e levar a mais altas 
taxas de desigualdade. Nos anos 80 e 90, barreiras de livre comércio dos países em 
desenvolvimento foram removidas sem que fossem implantadas novas medidas nacionais 
ou internacionais para proteger as economias pobres, os  cidadãos e o meio ambiente. Se 
é para os países mais pobres compartilharem da prosperidade global, uma abordagem 
mais equilibrada na administração do comércio se faz necessária. Os acordos propostos 
não mostram ainda este equilíbrio. 
 
Segundo os oficiais da Comissão, a liberalização do comércio com a América Latina 
produzirá crescimento, e crescimento reduzirá a pobreza. No entanto, o argumento 
empírico a favor disto ainda está fraco – de fato, há alguma evidência de que a 
liberalização do comércio na região pode ter aumentado a pobreza absoluta, pelo menos 
no curto prazo. A assertiva de que o crescimento reduz a pobreza é baseada na teoria do 
trickle-down e na crença aparente de que alguns governos latino-americanos, entre eles o 
Chile, a Argentina e o Brasil, estão implementando políticas econômicas e sociais que 
favorecem os mais pobres, assegurando que os frutos do crescimento são 
compartilhados. Apesar de ter havido algumas medidas sociais positivas introduzidas nos 
anos 90, tal como melhorias nos deteriorados sistemas de ensino, isto não chega a 
constituir um quadro de política que assegurará benefícios adequados para as pessoas 
mais pobres. Por isso permanece uma obrigação para a UE considerar a pobreza e a 
questão da distribuição no desenho de seus acordos. 
 
O Acordo do México representa um avanço em relação aos acordos anteriores com a 
América Latina, dado que contém referências a direitos humanos e sociais, um 
compromisso formal com à democracia e a opção de suspender o acordo caso as 
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obrigações não sejam cumpridas. Apesar disso, essas cláusulas não vão além de uma 
declaração de princípios e não há um mecanismo efetivo de monitoramento.  O desafio do 
desenvolvimento humano e redução da pobreza fica relegado ao programa de 
cooperação, mais que ocupando um lugar central no desenho dos componentes 
econômicos. 
 
 
Políticas domésticas complementares para assegurar maior equidade de 
crescimento incluem:    
 
 redistribuição da riqueza e da renda através da política fiscal, da despesa pública em 

bem-estar social, da geração de empregos e da política de aposentadorias, etc. 
 
 melhoria em educação, programas de treinamento e melhor uso de tecnologia dirigido 

às pequenas e médias empresas rurais e urbanas e às mulheres 
 
 políticas industriais que ajudem as empresas a competir com as importações e 

exportar bens manufaturados  
 
 políticas de promoção agrícola e de posse da terra que melhorem o acesso aos 

fatores de produção por parte dos pequenos produtores 
 
 políticas de desenvolvimento regional 

 
 respeito pelos direitos do trabalho, permitindo a negociação de melhores salários e 

condições de trabalho 
 
 leis de proteção ambiental e medidas para evitar a ‘concorrência para baixo’ nos 

standards. 
 
6. Como os acordos econômicos poderiam ser melhor 
desenhados? 
 
A Oxfam faz as seguintes recomendações sobre como os Acordos de Associação com os 
integrantes de Mercosul, Chile e México poderiam gerar melhores benefícios para os 
setores pobres da comunidade. A maioria das recomendações são também relevantes 
para as políticas da UE em relação a outros países da América Latina e em relação a 
qualquer futuro acordo com o Caribe. 
 
 O processo pelo qual os acordos são alcançados e monitorados deveria 

envolver participação pública em todos os países signatários e um ativo papel 
dos parlamentos nacionais e do Parlamento Europeu. Esta participação requer que 
se torne público toda informação, com exceção das genuinamente delicadas nas 
negociações comerciais. A declaração da Comissão, de marco de 1999, em favor da 
democratização do diálogo entre a UE e América Latina e da necessidade do 
envolvimento da sociedade civil, precisa ser respaldada por medidas concretas. 

 
 Tanto a UE quanto os governos da América Latina deveriam pesquisar e 

monitorar o impacto social, ambiental e o impacto nas relações de gênero em 
resultado da liberalização do comércio, para melhor alimentar o desenho dos 
acordos. Tais avaliações deveriam ser uma pre-condição para aprovação desses 
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acordos pelos estados membros da UE. Este requerimento se encaixa com as 
obrigações da UE sob o Tratado de Maastricht e a resolução do Conselho de 1995 
sobre mulheres e desenvolvimento. Avaliação similar já tem ocorrido como parte da 
revisão da Convenção de Lomé, e a Comissão concordou em fazer uma avaliação do 
impacto ambiental da ALC proposta com a região Mediterrânea. 

 
 Os acordos econômicos deveriam definir objetivos específicos dentro do atual 

quadro de referência de compromissos internacionais sobre as questões de 
pobreza, meio-ambiente, gênero e direitos de trabalho. Estes compromissos 
incluem as metas para o 2015 aceitas pelos membros da OECD. Os acordos deveriam 
também definir suas contribuições para maior equidade, uma vez que isto é a chave 
para redução da pobreza na América Latina. 

 
 A posição econômica favorável da UE justifica assimetrias nos acordos 

desenhadas para beneficiar os mais pobres. A UE deveria: 
 
- permitir aos países da América Latina aproveitarem os níveis de proteção consentidos 

nas regras da OMC para salvaguardar seus setores vulneráveis e intensivos em mão 
de obra 

 
- eliminar tarifas sobre os bens de exportação processados e manufaturados da 

América Latina, incluindo couro e têxteis, e acordar regras de origem mais flexíveis 
para os insumos vindos de países não-integrantes da OECD 

 
- remover barreiras não-tarifárias usadas com intenção protecionista e controlar o 

dumping praticado pelas empresas baseadas nos países da UE 
 
- oferecer especial tratamento para produtos do Comércio Justo  
 
- evitar end-loading, ou seja, colocando todas as concessões para o final do período 

transicional 
 
 A UE não deveria usar os acordos para pressionar os países a aceitarem as 

convenções multilaterais que superprotegem as empresas transnacionais ou 
favorecem excessivamente os países avançados. Este é o caso dos acordos sobre 
tecnologia de informação e propriedade intelectual, por exemplo, patentes sobre 
formas de vida e remédios. 
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 Os termos dos acordos deveriam permitir aos países flexibilidade para 
regularem o comércio e investimento visando o desenvolvimento humano, além 
de tomarem medidas excepcionais em momentos de dificuldade econômica tal 
como crise na balança de pagamentos. Regras multilaterais e acordos regionais 
reduzem a liberdade dos governos nacionais para decidirem políticas econômicas. 
Compartilhar a soberania pode trazer benefícios, mas apenas se as políticas comuns 
são justas em relação aos países mais pobres e também às populações mais pobres, 
o que freqüentemente não tem sido o caso. As cláusulas de investimento nos acordos, 
ainda não definidas, não deveriam obrigar os países a removerem controles de capital, 
inclusive sobre saídas, nem proibir requerimentos de desempenho sobre 
investimentos diretos, tal como transferência de tecnologia.4 

 
 A cooperação econômica da UE, incluindo o do Banco Europeu de Investimento, 

deveria priorizar  a assistência às pequenas e médias empresas e capacitá-las 
para competir numa economia mais aberta, encorajar e apoiar políticas 
domesticas de redistribuição e estimular políticas nas associações econômicas 
regionais que favorecessem o desenvolvimento eqüitativo. 

 
 Os acordos deveriam ser condicionados ao respeito dos direitos democráticos 

básicos, às convenções da OIT sobre Liberdade de Associação e Negociação 
Coletiva, e às normas ambientais mínimas, tudo isso sujeito a verificação anual 
independente.5 A não-observância destas condições poderia justificar a suspensão 
de partes do acordo ou a imposição de taxas compensatórias. Estas convenções da 
OIT que foram ratificadas por virtualmente todos os países da América Latina, contêm 
os direitos que dão condições aos empregados de negociarem um  justa participação 
nos benefícios do crescimento. As convenções são menos vulneráveis ao abuso 
protecionista, desde que elas não prescrevem níveis de salários mínimos e outras 
condições, e por isso, em si, não levantam custos. No caso de direitos democráticos e 
de normas ambientais, definir em que condições se considera que o acordo é 
quebrado, a resposta apropriada e os mecanismos de verificação, é difícil, mas ainda 
assim possível. A UE deveria fazer todo esforço possível para alcançar o consenso 
através de um diálogo aberto com os países da América Latina visando a inclusão 
dessas ‘clausulas democráticas, sociais e ambientais.’ 

 
 Se uma cláusula no acordo de livre comércio que procure beneficiar os mais 

pobres é considerada problemática sob a ótica das regras da OMC, a UE deveria 
estar preparada para argumentar em favor de sua aceitação, ou se empenhar 
para a revisá-las na próxima Conferência Ministerial da OMC. Isto pode incluir a 
revisão de: 

 
- Artigo I do General Agreement on Trade and Tariffs (GATT), que estabelece o 

princípio da não-discriminação entre países, não permite um país alterar seus acordos 
de comércio com um outro país, mesmo se a outra parte comete graves violações de 
direitos humanos ou sérios abusos dos procedimentos democráticos.6                  

 

                                                           
4 De acordo com FitzGerald (The Development Implications of the MAI, DfID, 1998), as condições de investimento do 
ALCAN são, atualmente, ‘o mais forte standard com respeito à liberalização de investimento e proteção.’ A ALCAN 
proíbe uma lista compreensiva de requerimentos de desempenho e assim determina regras que vão muito além das 
disciplinas multilaterais da OMC. Previsivelmente, as disciplinas sobre subsídios e competição são fracas. 
5 Cláusulas sociais e ambientais similares têm sido recentemente incluídas nas regulamentações da UE sobre o SGP. 
6 A menos que tenha uma autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas.  
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- Artigo XX do GATT, que somente considera legítimo o controle sobre produtos 
importados em circunstâncias bastante limitadas. Processos de produção que causam 
dano ambiental, ou proibição de atividades sindicais, por exemplo, não são 
considerados razões para restrições de importação 
 

- Artigo XXIV do GATT, que não é suficientemente flexível em relação ao desenho de 
acordos comerciais entre países e regiões com níveis diferentes de desenvolvimento. 
Países em desenvolvimento podem requisitar graus de proteção mais altos e de maior 
duração que os usualmente permitidos, inclusive medidas para assegurar sua 
segurança alimentar 

 
- Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas com o Comércio (Trade-Related 

Investment Measures – TRIMS), que não permite aos países o estabelecimento de 
condições de desempenho para investidores estrangeiros (insumos locais, metas de 
exportação, etc.). 

 
 
Conclusão         
 
O componente econômico dos acordos de associação propostos pela UE tomam por base 
uma fórmula não comprovada na prática, segundo a qual liberalização de comércio e 
investimento é igual a crescimento, o que, por sua vez, é igual a redução de pobreza. A 
Oxfam acredita que a UE, em vez de se fiar nesta crença, deveria estudar o possível 
impacto social e ambiental da liberalização e incorporar os achados no desenho dos 
acordos, perseguindo crescimento com equidade, e em conformidade com seus próprios 
compromissos para com aqueles em situação de pobreza. Os objetivos de 
desenvolvimento humano não deveriam apenas constar formalmente no item ‘cooperação 
para o desenvolvimento,’ mas constituir o elemento central do relacionamento econômico 
entre as duas regiões. 
 
 
A Oxfam (Grã Bretanha), NOVIB (Holanda) e Intermon (Espanha), sócios da Oxfam Internacional 
e Eurostep, apoiam programas de desenvolvimento e ajuda humanitária na América Latina e no 
Caribe. Este paper foi escrito por Michael Bailey. Para maiores informações, entre em contato com 
Michael Bailey (mbailey@oxfam.org.uk  +44 1865 312494), Rosa Borges (rosa.borges@novib.nl 
+31 70 3421621) ou Paloma Escudero (pescudero@intermon.org +34 91 548 0458)     
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