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A Sra. Céline Hervieux-Payette é senador do Canadá.  Em 1979, foi eleita deputada na Câmara dos 

Comuns.  Ocupa alternadamente os cargos de secretária parlamentar do Procurador-Geral do 

Canadá, de Ministro de Estado da Condição Física e do Esporte Amador e de Ministro de Estado da 

Juventude.  Em 1995, foi nomeada no Senado pelo Primeiro-Ministro Jean Chrétien, onde ela ocupa 

atualmente um cargo no Comitê sobre os Bancos e o Comércio.  Em 1997, torna-se governador 

associado da Universidade de Montreal.  

 
 
 

A Sra. Hervieux-Payette lembra que, desde 1948, quando dos primeiros acordos do GATT, o 

Canadá revelou-se favorável à liberalização dos intercâmbios, e mais recentemente, em 1994 em 

Miami, comprometeu-se em respeitar os objetivos da Cúpula das Américas.  Ela vê no livre comércio 

várias vantagens econômicas para a coletividade, principalmente em termos de criação de empregos.  

Calcula-se que cada fração adicional de um bilhão de dólares em exportação representa 15 mil 



empregos no Canadá, o que a motiva a liberalizar os intercâmbios com a América Latina e o Caribe.  
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O livre comércio contém também aspectos menos positivos, principalmente no que se refere aos seus 

impactos na qualidade e quantidade de empregos.  Dos ganhos obtidos em certos setores de 

atividade econômica, deve-se subtrair as perdas de empregos causadas em outros setores.  Além disto, 

as vítimas são na maioria das vezes trabalhadores com pouca qualificação para quem a reciclagem em 

um novo setor de atividade é algo difícil.  É por isso que a Sra. Hervieux-Payette acredita que os 

parlamentares devem se interessar principalmente pelas medidas de adaptação da mão-de-obra nos 

setores econômicos em declínio, a fim de possibilitar aos trabalhadores o aumento de suas 

oportunidades de encontrar um novo emprego.  Ao acelerar a adaptação dos trabalhadores, suas 

oportunidades de encontrar logo um emprego são multiplicadas e os custos sociais ocasionados pelo 

desemprego são reduzidos na mesma proporção.  Ela refere-se principalmente às medidas de 

adaptabilidade tanto ativas como passivas, já implementadas por numerosos países.   

 

Segundo ela, os eleitores podem contribuir bastante na instauração harmoniosa de políticas de livre 

comércio.  Através das suas funções, eles podem exercer uma ação direta nas políticas de adaptação 

da mão-de-obra, modificando-as, assegurando-se que os programas possuem fundos suficientes, 

zelando para que os recursos sejam distribuídos de maneira otimizada, buscando consolidar os 

parceiros e recomendando as vias de ação que poderão atender da maneira mais adequada às 

necessidades de adaptação dos trabalhadores.  

 
 
 

Sr. Jorge Roig é deputado na Câmara dos Deputados da República da Venezuela.  Foi coordenador 

da ala parlamentar La Causa Radical para a Comissão das Finanças e presidente da Comissão da 

Cultura da Câmara dos Deputados.  Atualmente é responsável pela sessão parlamentar de La Causa 

Radical.  Ex-secretário da Confederação Industrial da Venezuela, é fundador e diretor da Associação 

dos Altos Funcionários Venezuelanos.  

 
 
 

O Sr. Roig salienta toda a importância que o tema do livre comércio e emprego adquirirá nos 
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próximos anos e relembra que o fim de 2005 constitui a data limite para o processo de integração das 

Américas.  Para ele, os distintos acordos em vigor, no Norte e no Sul, ainda não deram os resultados 

esperados.  Em geral o volume das exportações aumentou, mas houve concomitantemente uma 

reorientação dos mercados de exportação. Os membros do Mercosul, por exemplo, registraram uma 

alta das exportações intra-regionais, mas uma baixa de suas exportações para os mercados asiáticos.  

Apesar de atualmente ser difícil calcular com exatidão os verdadeiros impactos do livre comércio, ele 

acredita que os acordos feitos foram coroados de sucessos no plano econômico.  

 

Por outro lado, o mesmo não acontece com o aspecto social do livre comércio. Faltam muito ainda 

para que as promessas relacionadas ao enriquecimento dos trabalhadores e às melhores condições de 

vida sejam verdadeiramente concretizadas.  O Sr. Roig crê que o crescimento dos intercâmbios 

econômicos foi feito em detrimento da integração social e que se trata agora do grande desafio que 

temos pela frente.  A integração social consiste na capacidade dos Estados de concluir outros tipos de 

acordos e fazer com que a integração econômica seja compatível com as políticas sociais existentes 

nos diferentes países.  

 
 
 

SÍNTESE DAS DISCUSSÕES  

 

Tanto os conferencistas como os participantes reconhecem o caráter inevitável da integração 

econômica continental.  Se muitos expressaram reservas, ou até mesmo receios em relação a este 

processo, ninguém o recusou sistematicamente.  É que as Américas já estão, faz alguns anos, em vias 

de se integrar economicamente.  Basta pensar no NAFTA, no Acordo Canadá-Chile, no Mercosul, 

no CARICOM, no Grupo Andino e no Grupo dos Três.  

 

O livre comércio das Américas desperta tanto esperanças e como receios.  Um dos primeiros efeitos 

esperados do livre comércio é um ganho geral de eficiência no plano econômico.  A liberalização dos 

intercâmbios permite aos países produtores ganharem eficiência, ao se especializar na produção de 
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bens, de fabricação relativamente barata, e também importar aquilo cujo custo de produção lhe sai 

relativamente caro, criando assim empregos nos países economicamente mais fracos.  Em termos 

econômicos, os acordos de livre comércio já deram alguns resultados positivos para os Estados 

participantes.  
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Segundo um conferencista, esta especialização também deve possibilitar importantes economias aos 

fabricantes.  Os ganhos de produtividade e a redução dos custos de retorno repercutem na renda real, 

o que tem por efeito o estímulo de investimentos e a criação de empregos.  A avaliação das 

consequências diretas sobre o índice de emprego não pode ser medida com precisão, mas a 

experiência canadense referente ao NAFTA nos revela que, se o livre comércio causa um acréscimo 

de empregos em alguns setores, ele também os reduz em outros.  

 

Em compensação a integração econômica, por mais lucrativa que seja, não deve conduzir a uma 

desintegração social, principalmente no que se refere ao emprego.  Para a América do Sul, os efeitos 

positivos dos acordos de livre comércio, além dos comerciais, estão sendo aguardados.  No plano da 

qualidade da justiça, da administração pública e do direito à propriedade, nota-se em geral uma 

ligeira melhoria, enquanto que no Norte e no Sul, o fosso entre ricos e pobres aumenta.  

 

Salienta-se também que a integração não deve ser feita em benefício de uma minoria e em 

detrimento de um  número crescente de indivíduos à mercê de sua própria sorte.  Nos Estados 

Unidos, o país mais rico do hemisfério ou até mesmo do planeta, a aceleração da atividade 

econômica dos últimos anos criou muitos empregos, e portanto os salários reais são inferiores aos 

pagos há dez anos.  

 

O Canadá registra um fenômeno semelhante.  As exportações para os Estados Unidos aumentaram 

37 �, enquanto que 800 mil empregos foram perdidos.  Durante os últimos dez anos, os 

trabalhadores canadenses qualificados de 18 a 45 anos, também teriam perdido 15 � do seu poder 

aquisitivo.  Deste modo, a globalização parece provocar uma transferência de investimentos para 

países onde os salários são mais baixos.  

 



 
 7 

Porém, ficou evidente que o custo da mão-de-obra não é o único fator determinante do lugar para a 

implantação de uma empresa.  Para alguns o setor eletrônico mexicano, que se encontra em plena 

expansão, é um belo exemplo, pois requer tecnologia de vanguarda, mão-de-obra qualificada e alta 

produtividade, devido a rigorosos controles de qualidade.  
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Outros salientam que estes dados devem ser recolocados nos seus contextos e recordam que nas 

fábricas exportadoras mexicanas 95 � dos recursos materiais utilizados são importados.  Sendo assim, 

apesar das qualificações da mão-de-obra e da produtividade mexicana, o próprio custo da mão-de-

obra seria o fator determinante disto.  

 

Quais medidas podemos considerar para favorecer o respeito dos direitos dos trabalhadores e a 

proteção do meio ambiente?  Além disto, será que as normas internacionais de qualidade que dão 

maior valia aos produtos, não poderiam dar maior valia social?  Será que podemos esperar incluir 

uma Carta Social em um eventual mercado comum das Américas?  O debate ressalta que a adoção 

de uma Carta dos direitos sociais das Américas seria mais difícil de ser realizada do que na Europa.  

Os parceiros europeus têm a vantagem de ter níveis de desenvolvimentos econômicos e sociais mais 

homogêneos.  Neste sentido, a disparidade dos parceiros americanos torna muito difícil, pelo menos 

a curto prazo, a definição de critérios comuns neste assunto.  

 

A integração econômica faz os intercâmbios aumentarem, mas será que ela tem um efeito 

multiplicador?  Será que este aumento do comércio é real, e será que não é feito em detrimento de 

outras zonas comerciais?  Não há, pelo menos por enquanto, dados suficientemente precisos para 

determinar quem perde e quem ganha com isto.  Haveria, ao mesmo tempo, transferências inter-

zonas e uma multiplicação direta dos intercâmbios.  

 

A Assembléia se questionou sobre os impactos do livre comércio na economia dos Estados menores, 

que se caracterizam frequentemente por um nível de produção inferior e uma economia menos 

diversificada.  Estes Estados são então mais sensíveis aos efeitos da competição e se adaptam com 

mais dificuldade.  

 

O primeiro esforço de adaptação passa pela educação e formação profissional, pois uma mão-de-obra 

instruída se recicla e se renova mais facilmente que trabalhadores não especializados, permitindo 

assim maior diversidade da economia, dando acesso aos setores secundários e terciários.  
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Os Estados menores têm frequentemente como política a proteção da sua economia através das 

barreiras tarifárias.  O rompimento das fronteiras e os acordos comerciais mundiais têm a tendência 

de fazer desaparecer esta prática e penalizar os que querem mantê-la.  A integração dos Estados 

pequenos em um grande conjunto americano poderia se inspirar no modelo europeu.  Os membros 

da União Européia adotaram uma política de ajuda positiva para facilitar a integração de certos 

Estados na União.  Vários intervenientes evocaram a criação de um fundo de apoio ao 

desenvolvimento social e educacional.  Este fundo de auxílio seria uma contribuição dos países ricos 

para seus parceiros menos favorecidos, que contribuem, não obstante, para o enriquecimento 

coletivo.  

 

Os Estados devem fazer uma escolha na orientação do seu desenvolvimento.  Será que eles preferem 

um único investimento de 600 milhões de dólares ou 600 investimentos de um milhão de dólares?  

Muitos acham que é preciso favorecer a multiplicidade das fontes de investimentos e assim variar a 

produção e mercados de exportação.  Os governos devem criar condições econômicas e fiscais mais 

favoráveis para as pequenas e micro empresas.  

 

Será que o livre comércio se constituirá em um obstáculo para a sindicalização ou servirá de 

instrumento involuntário de promoção da sindicalização?  O livre comércio não é, em primeiro 

lugar, o aliado da sindicalização, particularmente nos países onde esse movimento é menos 

desenvolvido.  O papel dos sindicatos deve ser diferente do que foi até então; eles têm que dispor de 

conselheiros melhores formados.  O futuro do sindicalismo em uma economia de livre comércio 

reside talvez na sua divisão em setores.  Foi mencionado o exemplo dos sindicatos de Quebec e de 

Alberta, que se associaram ao desenvolvimento através da criação de fundos de capital de risco.  

 

Os parlamentares, tantos os nacionais como os dos Estados federados, têm uma responsabilidade 

enorme e crucial no sucesso da integração inevitável dos mercados.  Cabe a eles inteirar-se das 

decisões, ou até mesmo antecipá-las.  São eles que votam as leis e controlam sua aplicação.  As leis 

trabalhistas, as medidas de previdência social e de meio ambiente devem se adaptar rapidamente à 
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realidade dos mercados.  Foi salientado que é irônico que a discussão tenha ressaltado toda a 

importância da educação e da formação da mão-de-obra, ao passo que em todos os lugares os 

parlamentos reduziram as despesas nesta área.  

 

Indubitavelmente, seria vantajoso aos parlamentares dos Estados participantes de um acordo de livre 

comércio dotarem-se de instituições que lhes permitam partilhar suas experiências.  

 

 

 


