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O Sr. Vicente Paulo da Silva é Presidente da Central Única dos Trabalhadores do Brasil (CUT) desde 

de agosto de 1994.   Participou da fundação desta Central em 28 de agosto de 1983 e tornou-se 

então presidente da primeira Central Regional da CUT no Brasil.  Em 1991, foi eleito para a 

Executiva Nacional da CUT. Desde 20 de novembro de 1995, o Sr. Silva vem exercendo as funções 

de presidente do Instituto Interamericano para a Igualdade Racial.  
 
 
 

O Sr. Silva salienta logo à primeira vista a importância de conferências como esta, mas acredita que 

elas deveriam ser mais democratizadas.  Ele cita o exemplo do Mercosul, onde os trabalhadores são 

representados, mas que assuntos como emprego, questões sociais e culturais ainda não foram 

discutidos.  Apesar da importante intensificação das relações econômicas entre os dois grandes países 

deste agrupamento, Argentina e Brasil, as medidas de modernização não significam nada se fatores 

sociais não forem considerados.  Durante os últimos oito anos, mais de 25� dos empregos 



desapareceram e não há solução para este problema de desemprego estrutural.  Tais resultados levam 

à rápida desagregação da malha social.  

 

Ao tomar o NAFTA como exemplo, Sr. Silva salienta o desaparecimento de um milhão de empregos 

e a diminuição dos salários no México.  Torna-se então crucial iniciar um debate para que o livre 

comércio seja traduzido também em resultados sociais.  A participação dos trabalhadores neste debate 

será fundamental, não só para que eles sejam informados das decisões tomadas, mas também para 

eles possam fazer valer seus direitos e promover o projeto de uma carta social.  Na verdade, é 

necessário que a economia cresça, mas também que este crescimento se detenha nos trabalhadores.  

Além disto, o movimento sindical deve ser co-responsável pelo crescimento e propor alternativas, a 

fim de que a globalização atenda às aspirações das populações.  Esta globalização deverá favorecer os 

intercâmbios internacionais, muito mais que nacionalizar a miséria e não deixar o poder de decisão 

nas mãos dos mais abastados.  Também devemos globalizar os direitos assim como a cultura e a 

esperança.  

 

Os Parlamentos estão um pouco à margem deste grande debate, ou por falta de interesse, ou porque 

são excluídos do mesmo.  Do lado do movimento sindical, se este não participa deste debate, não é 

por falta de interesse, mas exatamente porque foi excluído, apesar do risco de comprometer um 

processo democrático em plena expansão.  É necessário então estabelecer um debate voltado para o 

futuro; senão ficará constatado que o homem, que logo poderá ir a Marte, não está ainda em 

condições de resolver suas próprias contradições e nem problemas como a fome, o direito à 

cidadania e o direito à vida.  

 
 
 

O Sr. Pierre Fortin é professor de Economia na Universidade de Quebec em Montreal. Publicou 

muitos artigos em revistas científicas no Canadá e no estrangeiro sobre flutuações econômicas, 

crescimento e emprego.  Em 1997, foi laureado com o Prêmio Purvis, atribuído ao autor do melhor 

livro ou artigo recente na área da política econômica no Canadá.  Foi presidente da Canadian 

Economics Association em 1995-1996 e foi assessor do Ministro da Fazenda do Canadá e do 

Primeiro-Ministro de Quebec.  É membro de vários conselhos de administração de empresas e 

organismos comunitários.  
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Logo de início, o Sr. Fortin especifica que ele apresenta uma perspectiva norte-americana da questão 

do livre comércio e do emprego.  Durante a década de 90, a situação econômica do Canadá foi 

caracterizada por um péssimo índice de emprego e um aumento das desigualdades sociais; e no 

entanto, estes dois fenômenos não foram resultados do livre comércio.   

 

De 1989 a 1996, o Canadá foi o único país da OCDE a viver uma diminuição de seu padrão de 

vida.  Porém, antes de 1990, o rendimento do Canadá em matéria de emprego foi exatamente o 

mesmo que o dos Estados Unidos.  Em 1997, foi menos de 7�.  O NAFTA e o Acordo que o 

precedeu, ou seja o Acordo de Livre Comércio Canado-Americano (FTA), não têm entretanto nada 

a ver com esta evolução.  Durante este mesmo período assistimos a um crescimento de 200 � das 

exportações das indústrias canadenses em relação a outros setores, exceto no automobilístico, já 

submetido a um acordo de livre comércio há trinta anos.  Isto também foi refletido nas exportações 

totais, que na década de 90 passaram por uma extraordinária alta, passando de 26 � a 39 � do PIB.  

Consequentemente, não prejudicando de modo algum a expansão da economia canadense, o 

NAFTA impediu, ao contrário, que a maior recessão ocorrida no Canadá durante aqueles anos se 

transformasse em depressão.  É necessário então procurar em outro lugar os motivos da deteriação 

da situação do emprego no Canadá.  Isto seria ao invés fruto de uma política monetária 

extremamente restritiva por parte do Banco do Canadá, que estabeleceu como objetivo um índice de 

inflação muito mais inferior que o dos Estados Unidos.  

 

Em segundo lugar, a hipótese de que a  liberalização e a globalização dos intercâmbios tenham 

provocado o crescimento das desigualdades sociais na América do Norte também não pode mais ser 

encarada de modo sério, visto que estas desigualdades existem em todos os setores da economia e 

não apenas nos setores expostos à competição mundial.  Por outro lado, a hipótese tecnológica 

parece muito mais plausível para entender o aumento das desigualdades.  Na verdade, as novas 

tecnologias exigem mais conhecimentos e perícias, o que requer um nível de instrução mais elevado. 

A prova disto é que o aumento das desigualdades foi muito maior nos Estados Unidos, onde a taxa 

de escolarização sofreu uma diminuição, comparado com o Canadá onde esta taxa aumentou 

significativamente. 
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A conclusão é que, se os Estados Unidos têm melhores resultados no setor de emprego que o 

Canadá, ao concentrar seus esforços no apoio ao emprego e não na diminuição dos índices de 

inflação, o Canadá agiu melhor que os Estados Unidos em termos das desigualdades salariais, graça 

aos seus progressos relacionados à educação e à formação.  

 
 
 

O Sr. Jorge Ramírez-Ocampo é atualmente gerente em uma empresa colombiana, a CENMAR.  

Também é presidente do conselho de administração do Banco Sudameris Columbia e presidente do 

Conselho do Patronato Colômbia-Estados Unidos.  É também membro de vários conselhos de 

administração. De 1991 a 1997, foi presidente da Associação Nacional de Exportadores.  Em 1995 e 

1996, exerceu as funções de coordenador-geral do Fórum Empresarial das Américas realizado em 

Cartagena, em março de 1996.  
 
 
 

Para o Sr. Ramírez-Ocampo, a Conferência Parlamentar das Américas é uma excelente oportunidade 

para incentivar a integração do continente e associar parlamentares a este empreendimento, já que 

são eles que definitivamente deverão apoiar ou desestimular os esforços que visam esta integração.   

Segundo ele, é injusto considerar o processo de integração como responsável pela eliminação de 

empregos e diminuição dos salários.  Muito pelo contrário, a integração é a via mais rápida para 

melhorar e multiplicar empregos.  Ele também concorda com a tese da evolução criativa formulada 

por Schumpeter.  Ao seguir esta tese, o progresso teria sido iniciado pela competição, que em 

seguida vem incentivar o desenvolvimento tecnológico, que causa a perda de empregos e torna 

possível a criação de outros empregos.  Ele menciona o exemplo dos muleteiros, que exerciam um 

papel fundamental na vida econômica da Colômbia no século passado.  Com a chegada dos aviões e 

o desenvolvimento das rodovias, os muleteiros desapareceram.  Se a Colômbia tivesse permanecido 

como era, concentrada nos muleteiros, não teria tido a possibilidade de instruir suas crianças e muitas 

pessoas estariam ainda com um emprego exaustivo e muito mal remunerado.  

 

A integração econômica, que proporciona mercados mais amplos, graça aos quais novas tecnologias 

podem ser desenvolvidas, contribui para a criação de empregos, ao mesmo tempo que incentiva uma 
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melhor distribuição de rendas.  Mas esta integração só poderá ser coroada de sucessos se vir 

acompanhada de uma série de reformas estruturais fundamentais, como a diminuição dos direitos 

alfandegários, a modificação das normas trabalhistas que podem prejudicar a criação de empregos e a 

desburocratização dos processos administrativos. 

 

Na verdade a América Latina conheceu na década de 80 uma deterioração muito marcante da 

distribuição de rendas, devido a políticas macro-econômicas que funcionavam em uma economia 

fechada.  Por outro lado, na década de 90, a abertura da economia gerou primeiramente uma melhor 

distribuição das riquezas e os mais pobres passam a ter um aumento de 10 � de sua renda. 

     

Os processos de globalização e integração são irreversíveis.  Porém, para que sejam eficientes e não 

prejudiquem a distribuição de rendas, é necessário dedicar mais esforços às políticas sociais, 

principalmente à escolarização.  Da mesma maneira, não se deve paralisar o desenvolvimento 

tecnológico, mas pelo contrário deve-se incentivá-lo, atenuando as normas do trabalho.  Finalmente, 

é indispensável que as políticas relativas à integração tentem assegurar uma distribuição equitativa de 

lucros entre os trabalhadores, os consumidores e as empresas.  Para isto, é necessário garantir a 

participação de todas as forças vivas, inclusive dos sindicatos, das empresas, dos Parlamentos e dos 

governos.  

 
 
 

SÍNTESE DAS DISCUSSÕES  

 

A grande maioria dos participantes da discussão concorda com o fato que o processo de integração é 

irreversível;  porém, como fazê-la não se trata de um consenso de todos.  Não é tanto o processo de 

integração que é questionado, mas o quadro neoliberal no qual ele se realiza.  

 

Atualmente, observa-se um crescimento da miséria na América Latina onde 50� da população vive 

na pobreza e 20� na indigência.  Aos olhos de certos participantes, dizer que a integração não é 
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responsável desta situação trata-se de uma falsa afirmação, já que o Banco Mundial reconheceu que a 

América Latina foi forçada a abrir seus mercados, quando ainda estava despreparada para isto.  

 

A criação de uma área de livre comércio das Américas exigirá que a heterogeneidade existente entre 

o nível de desenvolvimento dos países participantes seja levada em conta.  De fato, dos 35 países do 

hemisfério, alguns são muito desenvolvidos, alguns se viram assim-assim, enquanto que outros, 

como o Haiti, constam entre os mais pobres do planeta.  Para certos países a integração corre o risco 

de ser algo muito difícil.  A fim de que a abertura de mercados possa também beneficiar os menos 

abastados, ela deve ser feita de maneira que favoreça a redistribuição equitativa das riquezas ou dos 

benefícios.  Para os países latino-americanos, a dívida externa constitui um fardo enorme a ser 

suportado.  É necessário considerar então soluções para auxiliar estes países, entre outras através da 

criação de fundos compensatórios.  

 

Em segundo lugar, é primordial que todos os agentes sociais, e particularmente os representantes dos 

trabalhadores, estejam presentes e participem plena e totalmente das negociações para a criação desta 

área de livre comércio.  É por isto que vários participantes lamentam o fato que as grandes 

associações patronais tenham sido recebidas nas negociações relacionadas ao livre comércio, ao passo 

que os outros agentes sociais foram retidos aparte.  Caberia então solidificar a participação dos 

sindicatos e incrementar sua legitimidade.  Muitos insistem na necessidade de elaborar uma carta 

social que possa consagrar os direitos dos trabalhadores e das populações em geral.  

 

Em terceiro lugar, é necessário também redefinir o papel do Estado para que ele possa assumir 

adequadamente algumas funções consideradas indispensáveis, entre outras em matéria de política 

social, de redistribuição da riqueza e de educação.  Isto constitui uma problemática determinante para 

o futuro.  

 

Enfim, os parlamentares também têm um papel essencial a exercer neste processo, para que as 

populações não sejam despojadas de seus direitos e para que suas preocupações e reivindicações 

sejam consideradas.  


