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PARA COMPREENDER O QUE SERIA UMA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS AMÉRICAS, 

TEMOS QUE INICIAR POR COMPREENDER O QUE É “LIVRE COMÉRCIO”. 
 

 Livre Comércio é uma proposta econômica impulsionada pelos liberais, adeptos do 
liberalismo. Liberalismo é a doutrina que defende a liberdade individual acima do bem comum e 
considera fundamental a propriedade privada dos bens e dos meios de produção. 
 O livre comércio inclui: produtos concretos (matérias primas, manufaturas); serviços 
(educação e saúde); tecnologia (patentes, direitos de propriedade); operações financeiras 
(créditos, investimentos, câmbio, compra e venda de títulos,  ações, empréstimos, definição de 
taxa de juros). 
 No final do século 18, Adam Smith, um economista inglês, apresentou  sua teoria 
econômica sobre livre comércio e a lei da oferta e da procura que foi aceita e se transformou 
quase em dogma no século 19. Nos anos 80 do século 20, essas idéias liberais voltaram como 
uma doutrina, agora batizada de neoliberalismo. 
 Esta doutrina vem sendo exportada como receita  definitiva para a organização de cada 
Estado, de cada nação e prega um conjunto de princípios que devem regular a relação entre os 
diversos Estados e nações. O principal centro divulgador e impulsionador do neoliberalismo são 
os Estados Unidos da América, idealizador e principal defensor da criação da ALCA. 
 

ALCA – AS CONSEQUÊNCIAS PARA O BRASIL 
 
 A Área de Livre Comércio das Américas – ALCA foi lançada pelos líderes de 34 países 
das Américas do Norte, Central, do Sul e Caribe durante a 1º Cúpula das Américas em Miami, 
EUA, em dezembro de 1994. Este acordo de livre comércio que se estende desde o Alaska (norte 
do Canadá) até a Terra do Fogo (Sul da Argentina), teria uma população de 800 milhões de pessoas 
e um Produto Interno Bruto (PIB) de 11 trilhões de dólares, com acordos comerciais que 
atingiriam todos os aspectos da vida dos cidadãos americanos. 
 Você deve estar achando isto maravilhoso, não? É, mas não se engane! 
 Os EUA são os patrocinadores da idéia e quem, até agora, tem ditado as regras do acordo. 
O país é responsável, sozinho por 80% de todo o PIB do Continente. Brasil e Canadá são 
responsáveis por 10% eos demais países dividem os 10% restante. 

Quando os Estados Unidos falam em ALCA, seu principal alvo é o Brasil. Nosso país tem 
um mercado interno que representa aproximadamente 30% do conjunto  do mercado latino – 
americano e uma economia ainda relativamente “fechada” às importações, principalmente se 
comparada a países como Argentina. Resumindo: o Brasil é o país que tem mais a perder  com a 
criação da ALCA. 

Em primeiro lugar, o Brasil formou um poderoso parque industrial a partir dos anos 30. Só 
que boa parte da produção brasileira é de baixa tecnologia, isto é, utiliza máquinas e equipamentos 
que estão ao alcance de muitos países. Os produtos que o país exporta para os Estados Unidos   são 
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desse tipo: é o caso do aço, do automóvel,  da laranja, da soja e de  manufaturas como têxteis e 
calçados. 

Aqui já tem um grande problema: o governo dos Estados Unidos  protege os seus 
produtores de aço, automóvel, laranja, etc. cada vez que o Brasil tenta vender esses produtos aos 
americanos a preços mais baixos do que os preços cobrados pelos próprios produtores americanos, 
o governo dos Estados Unidos aplica tarifas e impostos para impedir que os brasileiros “tomem o 
mercado” americano. 

Se a ALCA realmente for criada, é fácil ver o que vai acontecer: os Estados Unidos vão 
“inundar” o Brasil com os seus produtos de tecnologia avançada, mas o inverso não é verdadeiro: o 
Brasil não terá condições de “invadir”  o mercado americano. Resultado: os produtos americanos 
vão ameaçar a sobrevivência de amplos segmentos da economia brasileira. Foi isso que aconteceu, 
por exemplo, na Argentina. A indústria e os comércios locais simplesmente faliram, por 

incapacidade de competir com os produtos 
americanos.  

Apesar disso, tem gente no Brasil que 
apóia a ALCA. Por quê? É simples: a Alça 
interessa aos grupos econômicos brasileiros 
que estão, de alguma forma, associados às 
empresas e aos bancos americanos. Além 
disso,  tem muita gente que se ilude: acha que 
com a ALCA os brasileiros vão ter um padrão 
de vida igual ao dos Estados Unidos. Acham 
que o Brasil vai “entrar para o primeiro 
mundo”. Pura ilusão. De novo, é só olhar para 

a Argentina: ao invés de enriquecer, a classe média chega a passar fome hoje em dia. 
É preciso dizer um “não” bem alto aos planos do imperialismo americano. A ALCA, se 
implantada, significará mais miséria, desemprego, fome. Um setor muito pequeno da sociedade vai 
ser beneficiado, terá padrões altíssimos de vida. Mas a imensa nação pagará caro por isso. 

 
10 RAZÕES PARA DIZER NÃO À ALCA! 

1. A ALCA vai concentrar mais renda e poder nas mãos das transnacionais americanas. 
2. Vai tirar os direitos trabalhistas e as condições de trabalho. 
3. Desintegrará a cultura de cada povo, pela pressão homogenizadora da mídia global. 
4. Afetará a agricultura familiar e a segurança alimentar dos povos. 
5. Destruirá o meio ambiente. A biodiversidade da Amazônia será monopolizada pelas 

empresas americanas. 
6. Subordinará as necessidades das pessoas ao jogo do mercado. E privatizará ainda 

mais os serviços públicos. 
7. Acelerará a desnacionalização da economia do país e a quebra das médias e pequenas 

empresas. 
8. Implicará  a perda da soberania nacional e autodeterminação dos Estados – nações. 
9. Vai impor o dólar como moeda única. 
10. Porque outra integração justa, soberana e solidária é possível, entre as nações do 

hemisfério sul. 
 

Coordenação Nacional da Campanha contra a ALCA



 


