
SESSÃO PLENÁRIA 1 
 

Processos de integração nas Américas: visão geral, balanço e perspectivas de futuro  
 

Síntese da Sessão Plenária 1 
 

Presidente:  Sr. Fernando Solana  
Presidente da Comissão das Relações Exteriores do Senado de México  
Presidente Alterno do Parlamento Latino-Americano  

Vice-Presidente: Sr. John Ciaccia  
Deputado na Assembléia Nacional de Quebec  
Vice-Presidente da Conferência  

Conferencistas: Sr. Gert Rosenthal  
Secretário-Executivo da Comissão Econômica das Nações Unidas para a 
América Latina e Caribe (CEPALC)  
Sr. Roberto Bouzas  
Pesquisador Principal na Área de Relações Internacionais na Faculdade 
Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO)  
Sr. Peter Hakim  
Presidente, Inter-American Dialogue  

Secretário:  Sr. Gaston Bernier  
Assembléia Nacional de Quebec  

 
 
 
 

O Sr. Gert Rosenthal é atualmente Secretário-Executivo da Comissão Econômica das Nações 

Unidas para a América Latina e Caribe (CEPALC).  Na Guatemala, foi funcionário de alto escalão 

do Ministério das Finanças e secretário-geral do Conselho Nacional do Planejamento Econômico.  

Ativo nas Nações Unidas desde 1974, foi diretor da repartição regional da CEPALC no México 

antes de se tornar secretário-executivo adjunto da organização unidense.  Também trabalhou na 

Secretaria do Mercado Comum Centro-Americano.  O Sr. Rosenthal conta com numerosas 

publicações sobre diversas questões relacionadas ao desenvolvimento, particularmente àquelas que 

envolvem a América Central.  

 
 
 

A alocução do Sr. Rosenthal aborda a possibilidade de harmonizar três tendências que se 

manifestam simultaneamente na América Latina e no Caribe: a liberalização comercial unilateral, a 

conclusão de acordos formais de livre comércio e a consolidação de processos de integração sub-



regionais, e o compromisso que visa a criação de uma área de livre comércio continental.  

Primeiramente, o conferencista salienta que é reconhecido que a participação nos reagrupamentos 

regionais ou internacionais é totalmente compatível com a obtenção de um melhor posicionamento 

dentro do mercado econômico internacional.  Os países consideram sua participação nos processos 

de integração econômica regional não como uma solução sobressalente, mas exatamente como um 

complemento para sua inserção no seio da economia mundial.  

 

O conjunto dos Estados deseja ter uma economia internacional mais aberta e transparente.  Além 

disto, eles percebem os processos de integração como componentes das bases de uma economia 

internacional destituída de protecionismo e de empecilhos às trocas de bens e serviços.  Eles também 

estão conscientes de que, dependendo da natureza e do campo de ação, os compromissos de 

integração podem constrangir ou facilitar a transição para uma crescente interdependência, dirigida 

por regras do mercado e orientada para uma melhor inserção das economias tradicionais.  

 

O Sr. Rosenthal também se questiona sobre o fato que a proliferação dos acordos de integração 

bilaterais e sub-regionais nos países da América Latina e no Caribe tornarão, talvez, a 

implementação de acordos regionais mais difícil.  O que mais afeta o mercado regional, segundo ele, 

são as sobreposições e as contradições entre os diferentes acordos.  

 

A criação de uma área de livre comércio hemisférica suscita uma terceira interrogação: será que o 

aprofundamento dos acordos existentes deve ser prévio à sua ampliação a outros membros, ou será 

que as ampliações de ordem temática e geográfica poderão ser aplicadas simultaneamente?  As 

opiniões sobre este assunto são divergentes.  De um lado, a experiência do Mercosul revela que é 

possível procecer ao estabelecimento de um mercado comum, inserindo ao mesmo tempo novos 

agentes, tais como a Bolívia e o Chile.  Por outro lado, há argumentos que militam em favor de um 

estreitamento dos acordos anterior à sua ampliação, a fim de evitar assumir, diante de terceiros 

países, compromissos que poderiam colocar em perigo aquilo que foi conseguido por um grupo.  

 

Um último ponto de interrogação estreitamente relacionado aos precedentes persiste.  Este concerne 

a harmonização das políticas nacionais com as políticas sub-regionais e regionais.  A liberalização 
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comercial avança mais rapidamente em certos países e esta realidade poderia conduzir a possíveis 

tensões suscitadas pelos compromissos de integração.  

 

Apesar disto, o Sr. Rosenthal acredita, entretanto, que é possível lançar um processo de integração 

hemisférica que seja compatível com regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).  

Contudo, este deve atender a numerosas exigências.  Deve visar principalmente uma liberalização 

generalizada dos mercados, envolvendo todos os setores da economia.  Para começar, os países 

devem desfrutar de modalidades simples de adesão. Além disto, é preciso estabelecer um processo 

de integração baseado em regras simples e transparentes que asseguram os Estados membros, 

principalmente em termos de medidas de resguardo, de direitos compensatórios e de conciliação das 

partes.  O Sr. Rosenthal crê que os convênios setoriais adotados no quadro da OMC deveriam servir 

de pontos de referência para os acordos de integração.  Além disto, o estabelecimento de regime de 

tarifas exteriores comuns comprova ser importante, a fim de afastar o risco de ver as regras de 

origem se converterem em restrições disfarçadas no comércio internacional.  Ele também salienta 

que é preciso considerar a extensão do tratamento nacional em termos de investimentos intra-

regionais.  Esta cláusula poderia permitir eventualmente o relance de investimentos em certos 

setores anteriormente negligenciados.  Por fim, a harmonização das normas nacionais devem 

constituir um elemento fundamental da integração, a fim de reduzir os custos de transação e acelerar 

o progresso técnico.  

 

No contexto da crescente liberalização comercial, o mais importante, segundo o Sr. Rosenthal, reside 

no reforço da integração latino-americana e do Caribe e na implementação simultânea dos 

compromissos adotados na Cúpula de Miami de 1994.  O enorme potencial, ainda inexplorado, que 

contém este empreendimento comum deve servir de fonte de inspiração para os anos futuros.  

 
 
 

O Sr. Roberto Bouzas é o pesquisador principal na área de relações internacionais na Faculdade 

Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO) da Argentina.  Também é pesquisador 

independente no Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica (CONICET) e coordena o 

Centro de Estudos da América do Norte e da Europa no Instituto do Serviço Exterior da Nação 
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(ISEN).  Formado em Ciências Econômicas pela Universidade de Buenos Aires, é mestre em 

Ciências Econômicas pela Universidade de Cambridge, e é especializado em Economia Internacional, 

assunto sobre o qual publicou muitos trabalhos.   É  professor titular na Faculdade de Ciências 

Econômicas da Universidade de Buenos Aires, no ISEN, na FLACSO e na Universidade de San 

Andrés.  Além disto, o Sr. Bouzas atua como conselheiro para organismos nacionais e internacionais.  
 
 

O Sr. Bouzas salienta que a idéia de uma integração continental não é recente.  Desde o projeto de 

Simón Bolívar, as Américas conheceram diversas tentativas de integração, das quais algumas deram 

infelizmente resultados bastante mitigados.  Porém, estas experiências permitiram desenvolver uma 

visão contemporânea do processo de integração continental.  

 

Em um primeiro instante, ele evoca as grandes transformações que permitiram o relançamento desta 

idéia.  O NAFTA é um dos três dados novos a ser considerado.  A importância deste acordo 

econômico consiste no fato que ele liga o mundo industrializado com o mundo em desenvolvimento. 

Esta associação teria sido pouco provável há quinze ou vinte anos.  Em segundo lugar, a progressão 

das negociações permitiu tornar o prosseguimento de um projeto de tal envergadura em algo em que 

se pode acreditar.  A terceira manifestação de mudança é o dinamismo dos processos de integração.  

De fato, os processos de integração regional das Américas são frutuosos e estabelecem um clima de 

interdependência econômica cada vez maior entre os países participantes.  O Mercosul é um bom 

exemplo disto.  

 

Esta evolução global se explica em parte através de uma modificação da política comercial dos 

Estados Unidos.  O Sr. Bouzas salienta que, devido a um crescente descontentamento em relação ao 

regime do GATT, os Estados Unidos voltaram-se para os acordos regionais como ferramenta de 

implementação de seu interesse nacional.  Esta evolução também se explica pelas reformas 

estruturais e pela liberalização comercial feitas pelos países da América Latina e do Caribe.  Enfim, 

a pesquisa de novos mercados, tendo se tornado o elemento fundamental das políticas comerciais, e 

como os Estados Unidos possuem o maior mercado do hemisfério, todo projeto de livre comércio no 

qual participam adquire um poder muito grande de atração.  Entretanto, este projeto deve satisfazer 

os interesses dos Estados Unidos.  A complexidade da integração econômica consiste exatamente, 

segundo o Sr. Bouzas, na heterogeneidade dos interesses dos países do hemisfério.  
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Em um segundo instante, o conferencista salienta os grandes desafios que os negociadores da Área 

de Livre Comércio das Américas (ALCA) deverão enfrentar.  Primeiramente, existe a questão da 

própria definição do acordo, ou seja o estabelecimento do quadro que rege sua temática.  É preciso 

determinar a estratégia de sua implementação, a fim de que todos possam se beneficar, e  
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compreender e reconciliar os diversos incitativos nacionais para participar da ALCA.  Enfim, o 

importante é assegurar uma distribuição equitativa dos custos e dos lucros resultantes da integração 

econômica.  

 

O Sr. Bouzas conclui sua alocução citando os elementos chaves do sucesso do projeto de integração 

hemisférica.  A integração continental deve ter como objetivo o crescimento econômico e a melhoria 

do bem-estar de todos.  As políticas da ALCA dever ter um efeito catalisador, ao mesmo tempo que 

preserva aquilo que foi conseguido dos processos de integração regional.  O sucesso do processo 

depende também da participação de todos, não só de governos mas também de parlamentares e da 

população.  

 
 
 

O Sr. Peter Hakim é presidente de Inter-American Dialogue, principal centro americano 

especializado na análise da política e nas trocas dos pontos de vista sobre as implicações do 

hemisfério ocidental.  Cronista regular do Christian Science Monitor, é autor de numerosos artigos 

e publicações sobre as relações entre os Estados Unidos e os países latino-americanos.  O Sr. 

Hakim é membro de vários comitês de direção e comitês consultivos, principalmente do Banco 

Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do International Center for Research on 

Women, do Carnegie Endowment for International Peace e do Human Rights Watch/Americas.  

 
 
 

O Sr. Hakim salienta, logo de início, a importância da Conferência Parlamentar das Américas para 

que os Parlamentos sejam considerados com agentes que contribuem para a melhoria das relações 

entre estados e para a elaboração de uma política estrangeira construtiva.  Esta Conferência favorece 

também a troca de pontos de vista entre os parlamentares, tanto sobre questões nacionais como 

internacionais.  

 

Em complementaridade às apresentações dos Srs. Rosenthal e Bouzas, o Sr. Hakim aborda o aspecto 

político da integração e mais particularmente das formas que as instituições de gerência continental 

devem adquirir.  Para o Sr. Hakim, se a comunidade internacional precisa de uma Organização 

Mundial do Comércio, as Américas têm de se dotar de um organismo, menos formal e possivelmente 

ligado a uma organização já existente, para sua própria integração econômica.  Este organismo 
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também incentivaria o diálogo entre estados sobre assuntos de interesse comum e, principalmente 

sobre questões tais como a interrupção da ordem constitucional, a democracia ou os direitos 

humanos.  Ele poderia ainda preparar regulamentações conciliadas sobre numerosos problemas 

(droga, meio ambiente, imigração, etc.) que os Estados podem resolver unilateralmente.  É 

necessário também assumir uma ação multilateral para o estabelecimento de regras e normas 

universais em termos de educação e de luta contra a pobreza.  

 

O presidente de Inter-American Dialogue  identifica três obstáculos para o desenvolvimento de um 

organismo de gerência continental.  Em primeiro lugar, ele evoca a fragilidade institucional da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) e sua falta de credibilidade.  Na opinião dele, é 

imperativo dar continuidade à iniciativa tomada pelo secretário-geral da OEA, Sr. Gaviria, de 

reforçar a organização.  A tendência dos Estados Unidos de agir de maneira unilateral constitui um 

outro problema e, segundo o Sr. Hakim, uma mudança de atitude da parte deles é necessária.  Enfim, 

o conferencista evoca a visão errônea que os países da América Latina e do Caribe têm do papel da 

OEA, visto muitas vezes como um obstáculo à ação unilateral americana, em vez de como um 

organismo dedicado à solução de problemas.  

 

Finalmente, o Sr. Hakim formula algumas sugestões próprias à melhoria da situação global da 

região.  Na sua opinião, é indispensável que todos os países trabalhem conjuntamente e de maneira 

transparente para a reestruturação da OEA e que se entendam sobre o melhor modo de cooperar, a 

fim de tratar dos problemas de interesse comum.  Segundo os problemas, outras instituições deverão, 

às vezes, ser envolvidas a fim de colaborarem na solução dos mesmos.  Segundo o Sr. Hakim, a 

Cúpula das Américas representa o lugar bem adequado para se discutir sobre a gerência continental. 

 De fato, o primeiro encontro de Miami demonstrou que foi possível haver entendimento sobre 

questões importantes.  É preciso que a Cúpula das Américas sirva de fórum de discussões sobre as 

dificuldades que o continente enfrenta.  As questões da circulação dos capitais e a situação de Cuba 

têm de constar em sua ordem do dia.  Por último, ele sugere que a reestruturação da OEA seja feita 

de maneira que o processo das Cúpulas seja colocado sob sua proteção e que se torne assim a pedra 

angular da cooperação multilateral do hemisfério.  
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SÍNTESE DAS DISCUSSÕES  

 

A primeira sessão plenária terminou com a intervenção de alguns participantes.  Um parlamentar do 

México relembra a complexidade do conceito de integração econômica das Américas e a 

impossibilidade de transpor o modelo europeu de integração, devido às desigualdades econômicas e 

sociais da região.  Um delegado venezuelano revela seus receios diante do tratamento do problema 

da dívida externa.  Um parlamentar brasileiro evoca alguns efeitos nefastos da globalilização, como 

o aumento da dívida pública e o empobrecimento das populações.  Na sua opinião, é preciso evitar a 

repetição dos mesmos erros e trabalhar para que a ALCA favoreça o bem-estar de todos.  Um 

delegado de Saint Vincent and the Grenadines questiona-se sobre os mecanismos considerados para 

facilitar a integração das pequenas economias latino-americanas na economia internacional.  E, 

finalmente, um deputado do Brasil salienta que a corrida armamentista é uma ameaça pesada para os 

países da América Latina e sugere que os parlamentares se unam a fim de solucionar o problema.  

 

 

 

 


