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RESUMO 

O presente trabalho visa abordar a criação do NAFTA como bloco econômico e seus reflexos 
na economia e sociedade dos países participantes. Visando promover o desenvolvimento e 
crescimento econômicos das nações aderentes, o NAFTA surgiu para flexibilizar os mercados 
envolvidos, a partir do estabelecimento de regras próprias as quais seus agentes estariam 
sujeitos. Fruto do processo de globalização, os Estados Unidos, Canadá e México uniram-se 
nesse bloco econômico para promover melhorias em seus mercados, contudo tal fim não foi 
alcançado de forma igualitária. Discrepâncias surgiram e desigualdades foram acentuadas no 
cenários destes países. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Globalização. Blocos Econômicos. Mercado Internacional. 
 
ABSTRACT  

This paper aims to address the creation of NAFTA trade bloc and its impact on the economy 
and society of the participating countries. Intended to promote development and economic 
growth of nations participating, NAFTA appeared to ease the markets, from establishing their 
own rules which its agents would be subject. As a result of globalization, the United States, 
Canada and Mexico have joined this bloc to promote improvements in their markets, however 
this effect was not achieved equitably. Discrepancies have arisen and inequalities were 
accentuated in scenarios in these countries. 
 
KEYWORDS: Globalization. Economic Blocs. International Market. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Visando a construção de um mercado comum global ou regional, os blocos econômicos 

pretendem oferecer condições econômicas e financeiras mais flexíveis para os mercados dos 

países que deles façam parte. É esta a proposta do NAFTA - bloco econômico criado com o 

objetivo de maximizar benefícios e minimizar prejuízos nas economias dos Estados Unidos, 

Canadá e México e suas relações entre si. 

Entende-se que a realização desse tipo de adesão, cujos personagens tenham interesses 

comuns, fomenta a unificação e solidifcação de suas economias. A finalidade, em geral, é 

melhorar o cenário econômico de cada um deles, promovendo a flexibilização, quiçá extinção 

de suas barreiras tarifárias com o escopo de facilitar a circulação de mercadorias e serviços 

entre os aderentes. 

Tem-se, portanto, a formação desse bloco econômico cujo fim é privilegiar 

economicamente seus participantes face a participação de outros agentes nas relações 

comerciais. Nota-se, também, que a promoção de tal conjuntura nada mais é que a constatação 

da globalização nos mercados. 
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Para detalhar melhor a pesquisa, far-se-á uma análise qualitativa e quantitativa de como 

funciona o NAFTA, para tanto será abordado no presente estudo a definição e os objetivos da 

globalização, bem como os motivos que ensejaram a necessidade do surgimento de um 

comércio internacional com seus respectivos benefícios, fazendo um breve apontamento das 

barreiras inerentes a esse comércio. Será manifesto, também, com maiores detalhes os blocos 

econômicos e suas divisões, as forças do mercado a partir da explanação sobre livre 

cambismo e protecionismo. Ainda, trar-se-á à luz do trabalho, explanações acerca de câmbio 

– conceito, modalidades, atores e espaço de existência, tanto quanto a menção dos tipos de 

moeda circulantes no bloco econômico objeto desse estudo. Outra discussão é a que está 

proposta no que se refere à exportação e importação no mercado internacional, onde será visto 

suas definições, espécies e benefícios. No encerramento, aponta-se um breve panorama 

histórico do NAFTA, com delimitação de seus objetivos e sua representatividade nos 

indicadores, através de planilhas ilustrativas 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Globalização 

 

 Tendo em vista a globalização por meio da internacionalização, obtém-se a ampliação 

de mercados, o aumento dos lucros, nova oferta de produtos, o crescimento da capacidade de 

produção, incorporação de tecnologia, introdução e intercâmbio de novas ideias e crescimento 

empresarial (CORTIÑAS LOPEZ & CORTIÑAS LOPEZ, 2005). 

 

 

Globalização é a extensão do âmbito geográfico dos negócios na medida em que as 
fronteiras nacionais e as barreiras econômicas desaparecem. Por força das mudanças 
políticas, econômicas e tecnológicas, todos os fatores de produção podem mover-se 
facilmente entre fronteiras: capital, trabalho, produtos, produção, informação, ideias 
e fontes de suprimento. A mobilidade e o acesso oferecem mais escolhas onde 
comprar, onde vender, quem contratar, onde localizar, a quem superar. (DUARTE, 
2002, p. 215) 
 

 

Pipkin (2003) conclui que a globalização dos mercados é o fator principal que afeta a 

competitividade das empresas, trazendo uma série de implicações para as organizações, quer 

seja na sua dimensão de produção ou na financeira.  
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Diante à globalização, vale ressaltar as fusões de empresas ou mercados como forma de 

troca de informações, cultura, conhecimento, técnicas e outros, pois apresentam uma forma de 

desenvolvimento e habilidade competitiva no mercado internacional. Há exemplos em que 

uma empresa compra a concorrente, gerando um tipo de fusão denominada aquisição. Uma 

junção ou aquisição aumentam o porte da empresa, proporcionando economia de escala; 

melhores condições para captação de recursos externos e maior rede de agentes no exterior, 

facilitando as importações e exportações (MAIA 2004).  

“A globalização financeira é consequência da intercomunicação dos mercados de capitais. 

Essa intercomunicação está promovendo a fusão de bolsas de valores” (Maia, 2004, p.75). 

 Maia (2004) completa ainda que com a criação da Organização Mundial do Comércio, 

as barreiras tarifárias serão eliminadas gradativamente, com isso o mundo vai se 

transformando num só mercado, o mercado global. 

 

1.2 Comércio Internacional  

  

 Para esclarecer o que é comércio internacional, apresenta-se a significação deste termo 
mediante a visão da administração. Duarte (2002) conceitua comércio internacional com 
sendo “Transações caracterizadas pela compra e venda de produtos entre países e/ou 
produtores estrangeiros, observadas as normas e os tratados específicos reguladores do 
mercado internacional”.   

 A globalização, através das trocas além das fronteiras, gerou o termo comércio 

internacional, que somado a novas perspectivas de comércio, resultou na economia 

internacional. Esta engloba a importação e exportação, serviços de transportes, viagens, 

seguros e outros; transferências de rendas, transferências unilaterais e movimentos de capitais 

(Maia, 2004). 

 A revista Exame (mar/2000) citada por (MAIA 2004, p.22), informa que “[...] com a 

Internet a distância foi eliminada; hoje existe apenas uma economia e um mercado; com a 

Internet já não há fronteiras, e as empresas precisam torna-se transnacionais na forma de 

serem administradas”.  

 World Trade Organization explica, através do seu sítio eletrônico oficial, o que são os 

acordos de trocas entre os países e como estes funcionam baseados em contratos totalmente 

oficiais. A negociação acontece para facilitar o comércio internacional, de forma a reduzir 

custos, proporcionar desenvolvimento social e econômico para os países em acordo (LAMY, 

Pascal, 2011).   
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 Para o observador menos atento, à primeira vista, o comércio internacional não seria 

nada mais do que uma extensão do comércio interno, porém é possível perceber que 

realmente há uma semelhança na aplicação dos critérios e dos interesses utilizados para 

explicar os dois tipos de comércio, tais como o atendimento das necessidades e desejos do 

homem. A principal característica destas trocas seria a impossibilidade de uma região ou país 

produzir vantajosamente os bens ou serviços necessários para atenderem sua demanda, alguns 

fatores podem causar isso, tais como desigualdades geográficas dos recursos naturais, climas 

alterados ou tipos de solo inapropriados (RATTI, 2004). 

 Ratti (2004, p.340) contempla que um determinado país pode ter a possibilidade de 

produzir em iguais condições a outro, contudo “poderá tornar-se mais interessante a obtenção 

dos mesmos produtos em outras regiões, em virtude das diferenças de preço motivadas pela 

diversidade de técnicas produtivas, custo dos fatores de produção, tributos etc.” Em 

consequência será mais vantajoso para cada país o princípio da divisão de trabalho, 

especializando-se nas atividades de maior aptidão e permutando os produtos entre si (RATTI, 

2004).  

 Apesar de ter citado o comércio internacional e o comércio interno como semelhantes, o 

primeiro apresenta tantos pontos divergentes que se destacou e ganhou espaço, sendo tratado 

como um tema a parte. Ratti (2004) complementa que essas divergências se dão 

principalmente pelas variações no grau de instabilidade dos fatores de produção, natureza do 

mercado, barreiras aduaneiras, longas distâncias, variações monetárias e cambiais e variações 

no âmbito legal. 

 No mercado internacional as barreiras são agravantes para tomadas de decisão, tais 

como as trocas de fatores de produção, mão-de-obra e outros; exemplos assim separam a 

economia internacional da nacional, pois revelam conflitos de interesses e leis diferenciadas 

para cada país em questão (RATTI, 2004).  

 

1.2.1 Barreiras ao Comércio Internacional 

 

Tendo como base os diagnósticos dos autores sobre a importância do comércio 

internacional, percebe-se que além desta necessidade de trocar recursos, também existem 

barreiras a esse tipo de transação. Essas barreiras são: 
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• Proteção à produção: existe uma preocupação em proteger a produção nacional. O 

imposto aduaneiro é defendido até pelos que acreditam no imposto único. Essa 

proteção agrada tanto ao empresário quanto aos trabalhadores. 

• Proteção ao trabalho: os países podem enfrentar três situações referentes aos 

empregos; a falta de mão-de-obra, o pleno emprego e o desemprego. Para cada caso há 

uma política indicada. No caso da falta de mão-de-obra, as nações permitem o ingresso 

de trabalhadores do exterior. Já quando se tem o pleno emprego, é desnecessária a 

imigração e o uso da tecnologia só é feito para reduzir custos. E por último o 

desemprego, que pode ser causado por uma recessão, por um crescimento econômico 

menor que o demográfico, quando um advento de nova tecnologia dispensar mão-de-

obra, e quando o governo põe em prática uma política econômica inadequada (MAIA, 

2004). 

  

1.3  Blocos Econômicos  

 

 De acordo com Maia (2004), os blocos econômicos passaram a existir com o propósito 

de desenvolver o comércio de uma determinada localidade, gerando oportunidades de maior 

poder de compra, concorrência, melhoria da qualidade e redução de custos. Dessa forma, 

dados apresentados no site da OMC, mostram que os países estão em busca de comércio além 

de suas fronteiras, a fim de aumentar a produção, consequentemente reduzindo custos. 

 Os blocos econômicos podem ser divididos em cinco estágios: o primeiro é o de Zona 

de Livre Comércio, o próximo é a União Aduaneira, o Mercado Comum, seguido pela União 

Econômica e, por fim, o de maior abrangência que é a Integração Econômica Total (MAIA, 

2004). 

 Ao aprofundar-se no conteúdo desses cinco estágios como formas de constituição dos 

blocos econômicos, Maia (2004) explica cada um deles, onde Zonas de Livre Comércio são 

formadas por países que concordam em eliminar ou reduzir as barreiras alfandegárias apenas 

para as importações e exportações de mercadorias produzidas dentro dessa aérea. A União 

Aduaneira é mais abrangente, além da eliminação das barreiras alfandegárias para 

importações de mercadorias produzidas dentro da área, possui uma política tarifária comum 

em relação a produtos importados de países fora da área. Já o Mercado Comum, é aquele que 

vai além do que foi estabelecido na União Aduaneira, não tem restrições aos fatores de 

produção, o capital e o trabalho. Na União Econômica, por ser o quarto estágio, vai além do 
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que foi estabelecido no Mercado Comum; busca harmonizar as políticas econômicas 

nacionais. Por fim temos a União de Integração Total, os países do acordo adotam uma 

política monetária comum, dando margem para a moeda única, através de padrões coerentes 

em sua economia, como taxa de juros, déficit orçamentário, nível de inflação e dívida pública. 

 Para fazer uma análise holística envolvendo outros blocos econômicos, com intuito de 

comparar e compreender um pouco da realidade e importância do NAFTA em relação a 

outros blocos, Maia (2004) aplica um quadro demonstrativo: 

 
 

INDICADORES NAFTA EUA ALCA MERCOSUL 

População (milhões) 417 377 825 217 

PIB (US$ bilhões) 11.405 7.901 12.664 796 

Exportações (US$ bilhões) 1.510 2.833 1.749 102 

Importações (US$ bilhões) 1.837 2.704 2.076 106 

Fonte: Banco central via internet, em 21-7-2003 (citado por Maia 2004) 

 

 
1.4 O Livre cambismo X O Protecionismo 

 

 Maia (2004) explica que o livre comércio é um acordo formado por países que desejam 

eliminar ou reduzir as barreiras alfandegárias, apenas para as importações de mercadorias 

produzidas dentro dessa determinada área de acordo, resultando na chamada zona de livre 

comércio. Contudo, a política de produtos originários fora desta é individual para cada país, 

mesmo que ele faça parte de tal zona. 

 Dando sequência, Maia (2004) ressalta que as principais características do liberalismo 

são: 

•  Mercado livre: o Estado não intervém de nenhuma forma; 

•  Livre concorrência: os preços se formam em função do próprio mercado; 

•  Iniciativa individual: qualquer indivíduo pode exercer a função que pretender; 
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•  Desregulamentação: o Estado deve remover todos os obstáculos legais que interfiram 

na atividade econômica; 

•  Divisão internacional da produção: os países devem produzir somente o que for 

economicamente mais conveniente e através do comércio internacional, trocar seus 

excedentes. 

 O protecionismo é uma política econômica em que o Estado atua como interventor. 

Diferente do liberalismo, onde o mercado dita as decisões econômicas, no protecionismo os 

burocratas estatais é que ditam as decisões. Com o critério de defesa a favor da proteção da 

economia do país, os governos podem atuar através das seguintes barreiras: 

•  Barreiras alfandegárias: o governo aumenta os impostos alfandegários; 

•  Quotas de importação: são implantadas quando a indústria nacional não produz 

quantidade suficiente para atender o consumo interno. 

“Atualmente, fala-se em governo máximo (intervencionismo), governo mínimo 

(liberalismo) e governo ótimo (liberalismo moderno)” (MAIA, 2004, p.130), dentro desse 

contexto Maia (2004) cita que o FMI apresentou um ensaio dos economistas Vito Tanzi e 

Ludger Schuknecht defendendo que o governo ótimo, para os países desenvolvidos, seria 

aquele em que os gastos públicos seriam de 30% do PIB do país. 

   

1.5 Câmbio 

 

 Ao iniciar o tema de câmbio, obtendo um conhecimento superficial, porém de grande 

auxílio para compreensão geral do tema estudado, Lunardi (2000) apresenta alguns tipos de 

moedas, tais como o MXN que é o peso Mexicano, o USD é o Dólar dos Estados Unidos e o 

CAD é o Dólar Canadense; logo o leitor reconhece mais um pouco da moeda de cada país 

citado. 

 Quanto à abrangência do mercado de câmbio temos o câmbio comercial, que seria o 

mercado de taxas livres; e o câmbio turismo, o qual possui taxas flutuantes. O mercado 

comercial abrange as exportações e importações, capitais estrangeiros, royalties, juros, 

comissões, dividendos, lucros e outros. No mercado de turismo destacam-se as viagens 

internacionais, serviços turísticos, remessas unilaterais, importação de softwares, etc 

(LUNARDI, 2000). 

 Podemos dizer que a taxa cambial é um produto, logo esta está sujeita à lei da oferta e 

da procura. Portanto, a taxa é considerada um produto do mercado e existe para corrigir 
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possíveis distorções do momento na economia. As mesmas condições que alteram o preço das 

mercadorias do âmbito do mercado, também podem afetar a taxa cambial, tais como a 

especulação, os governos e as taxas de juros (MAIA, 2004). 

  “A taxa cambial passou a ser um instrumento de política econômica tal como a taxa de 

juros” (MAIA, 2004, p.294). 

 “Vários países de economia livre passaram a intervir no mercado comprando ou 

vendendo divisas, de forma a manter a taxa cambial em nível que julgavam adequados” 

(MAIA, 2004, p.297).  

 Maia (2004) diz que os participantes do mercado cambial são os vendedores de moedas, 

os compradores, os bancos, os corretores e as autoridades monetárias. 

  O câmbio é uma troca, é compra e venda de moedas estrangeiras ou de papéis de 

representação destas, por sua vez a moeda que está sendo trocada em questão, atua como 

facilitadora para comparação de valores. Alguns papéis que representam a moeda e que são 

utilizados regularmente no comércio internacional, são: traveller’s checks, letras de câmbio, 

cartas de crédito, dentre outros (LUNARDI, 2000). 

 Como outros autores já citaram, câmbio é uma taxa de troca, uma mercadoria e a partir 

dele as importações e exportações são possíveis de acontecer. O prazo de pagamento dessas 

transações é uma condição negociada entre vendedor e comprador, gerando com isso várias 

formas de acordos para pagamentos com a utilização do câmbio e suas formas de venda, tais 

como pagamento antecipado, contratação do câmbio, liquidação do câmbio, câmbio fechado 

antes do embarque (ACE) ou na entrega dos documentos e outros (LUNARDI, 2000). 

 “O exportador, a seu livre arbítrio, poderá contratar o câmbio prévia ou posteriormente 

ao embarque da mercadoria, respeitadas, no entanto, algumas limitações que lhe são 

impostas.” (LUNARDI, 2000, p.130) 

 A oferta e a procura de divisas conhecidas como câmbio poderão representar o 

movimento normal das transações realizadas com o exterior, como também ser resultantes das 

manobras especulativas por partes de grupos que possuam interesse em adquirir vantagens 

com as oscilações cambiais (RATTI, 2004). 

 

1.6 Exportação e Importação 
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 Ratti (2004) defende que exportação é uma quantidade de bens/serviços que sai de um 

país para o outro, podendo existir também a exportação interna, que seria a remessa de bens 

de uma região para a outra dentro do mesmo país. O mesmo autor ainda considera: 

 

 

As exportações poderão ser com cobertura cambial ou sem cobertura cambial. Diz-
se que a exportação é com cobertura cambial quando implica um pagamento a ser 
efetuado pelo importador estrangeiro. A exportação é sem cobertura cambial quando 
não acarretar um pagamento da parte do importador estrangeiro. (RATTI, 2004, p. 
349) 
 

 

 “Se importarmos, geraremos desemprego. Se produzirmos gerará emprego. Então por 

que importar?” (Maia, 2004, p.25) 

 De acordo com Maia (2004) a importação gera excelentes resultados, tendo em vista 

que as diferenças demográficas, tecnológicas e culturais fazem com que haja necessidade de 

trocas, resultando numa economia internacional. Muitas vezes é mais barato comprar do que 

produzir, porém um país não consegue obter uma economia bem sucedida se somente 

importar para atender suas necessidades, deve haver um equilíbrio para que esse tipo de troca 

seja positivo. Um exemplo seria a importação de medicamentos, pois o país que está 

importando pode necessitar momentaneamente de um determinado medicamento, com isso 

ganhará tempo para investir em pesquisas científicas, alcançando assim a oportunidade de 

produzir o determinado medicamento dentro do país. 

 Devemos exportar? O governo deveria proibir a exportação de um produto, para não 

acarretar na falta desse produto para consumo interno?  

 Maia (2004) defende que a falta de um produto pode ocorrer por causas conjunturais ou 

estruturais, logo não acarretaria necessariamente numa falta do produto internamente, sabe-se 

que a exportação gera empregos e divisas para o país.  

 Lunardi (2000) complementa que dentro das exportações os vendedores são, na maior 

parte das transações, os próprios fabricantes, fornecedores ou produtores dos serviços ou 

mercadorias exportados. Podendo também ser apenas comerciantes representados pelas 

tradings companies. Já os importadores seriam os compradores que podem ser o próprio 

consumidor final, ou também repetir o acontecido nas exportações, ser apenas empresas 

intermediárias da operação. 
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 “Capacidade exportadora é o potencial da empresa pensar globalmente, adaptar a 

própria forma de gestão com base nas exigências do mercado internacional” (MINERVINI, 

2008, p. 24). 

 

1.7 O NAFTA – Na perspectiva do México 

  

 Inicialmente houve várias tentativas dos EUA de estabelecer acordos com a América 

Latina para escoar seus produtos excedentes e favorecer seus planos geopolíticos. O passo 

inicial foi um acordo de livre comércio de caráter neoliberal na América do Norte, nomeado 

de CUSFTA – Canada United States Free Trade Agreement, entre o Canadá e os EUA, tendo 

início em março de 1985, com assinatura em janeiro de 1988 e entrando em vigor em janeiro 

de 1989 (LORENZETTI & FACCIO, 2000). 

  O que se obteve com o CUSFTA, além da já existente redução de tarifas externas entre 

o Canadá e os EUA, foi liberação mais ampla das relações comerciais, extinguindo algumas 

barreiras e incluindo novos setores, tais como: investimentos, serviços e compras 

governamentais, ressaltando que na maioria das vezes favoreceu as empresas americanas. Este 

acordo durou cinco anos e em seguida foi substituído pelo NAFTA (LORENZETTI & 

FACCIO, 2000). 

 Maia (2004) define que o NAFTA – North American Free Trade Agreement, Acordo de 

Livre Comércio da América do Norte – teve iniciação a partir de um acordo comercial já 

existente entre o Canadá e os Estados Unidos desde janeiro de 1989. Em dezembro de 1992 

esses países assinaram com o México e formaram o NAFTA, que só tornou-se efetivo em 1° 

de janeiro de 1994. 

 Ao comentar sua forma de organização, Maia (2004) aponta a Comissão de Livre 

Comércio (CLC) como principal órgão executivo. Nele tomam assento os ministros de 

comércio que, nos EUA, são secretários e suas funções são: 

• Supervisionar aproximadamente trinta comitês, grupos de trabalho e órgãos auxiliares; 

• Colaborar na solução de conflitos ligados a sua interpretação; 

• Supervisionar a aplicação do acordo.  

 Maia (2004, p.194) acrescenta que “existe também a Secretaria do NAFTA, cuja 

finalidade é proporcionar apoio técnico a CLC e demais órgãos dessa Instituição”. 
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 De acordo com Ratti (2004) o NAFTA destina-se assegurar que a economia industrial 

local não seja afetada pela acentuada invasão de produtos/serviços importados, através de uma 

cláusula de salvaguarda. 

 Diferenciando-se da União Européia, o NAFTA não se tornará uma união aduaneira, 

pois cada país manterá suas políticas tarifárias mediante terceiros, explica Ratti (2004). 

  Sanchéz e Karp (2000) citam que o aspecto mais intrigante da avaliação das 

consequências do NAFTA é a crise macroeconômica que deu início apenas 11 (onze) meses 

após a integralização do bloco econômico. Em dezembro de 1994, o peso desvalorizou 

123,3%, em 1995 a economia sofreu a sua pior recessão desde 1930, com o PIB a contrair 

6,2%. A partir desses dados percebem-se os primeiros pontos negativos das promessas que o 

acordo entre o México, Canadá e Estados Unidos assinaram, o qual prometia quebra de 

barreiras tarifárias e desenvolvimento econômico para todas as partes envolvidas. 

  Os três países do NAFTA hoje correspondem por aproximadamente 50% do território, 

52% da população e 80% do PIB do continente (LORENZETTI & FACCIO, 2000). 

 

 

GEOGRAFIA E ECONOMIA 

País Território Km2 Estados/ 
Províncias 

Habitantes PIB (U$ 
Bilhões) 

PIB/ Capita 
(U$) 

Canadá 9.975.000 10 (*) 29.960.000 618,3 20,500.00 

EUA 9.809.000 50 263.100.000 6.857,3 26,060.00 

México 1.960.000 32 92.000.000 295,3 3,209.00 

Fonte: Enciclopédia Larousse Cultural e BIRD. (*) O Canadá ainda possui dois territórios, o Yukon e os 
Territórios do Noroeste. (LORENZETTI & FACCIO, 2000) 

 

 

 Estes países tiveram uma colonização européia a partir do século XVI, porém o seu 

desenvolvimento econômico, social, político e cultural foi diferenciado. 

 

 

DADOS POLÍTICOS E CULTURAIS 

PAÍS Sistema de Governo Idioma Oficial Independência em: 
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Canadá Monarquia Parlamentar Inglês e Francês 1867 

EUA República Federal Inglês 1776 

México República Federal Espanhol 1821 

Fonte: Enciclopédia Larousse Cultural (LORENZETTI & FACCIO, 2000)  

 

 

NAFTA em números: 

 CANADÁ EUA MÉXICO COMBINAD
A 

População (cerca de 
Cálculo julho de 2008) 

33.3 milhões 304.1 milhões 106.7 milhões 444.1 milhões 

Idiomas Inglês e Francês Inglês Espanhol  

O Produto Interno Bruto 
de 2008 (a preços 

correntes, dólares dos 
EUA) 

1,501 

bilhões USD 

14,441 501 

bilhões USD 

1,087 501 

bilhões USD 

17.0 bilhões 

O comércio entre os 
países do NAFTA, 2008 

(a preços correntes, 
dólares dos EUA) 

578,8 bilhões 
dólares 

919,9 bilhões 
dólares 

393,5 bilhões 
dólares 

946,1 bilhões 
dólares 

 

O investimento direto 
estrangeiro entre os 

países do NAFTA, 2008 
(USD) 

240 bilhões 229.8 bilhòes 156 bilhòes * 

Postos de trabalho 
criados entre 1993 e 

2008 (milhões) 

4.3 25.1 9.3 39.7 

A taxa nacional de 
emprego, 2008 (em 

milhões) 

17.1 145.4 43.2 205.7 

* Para o México é a soma dos fluxos de investimento recebido entre 1993 e 2008, os dados dos Estados Unidos e 
Canadá são a soma dos acumulados de investimento (estoque). Portanto, o total do investimento global na região 
não pode ser calculado. 

Fonte: Estatísticas Canadá - Canadá, Departamento de Comércio e Serviços de Estatística do Trabalho - Estados 

Unidos Instituto Nacional de Estatística Geografia e Informática (INEGI) e da Direcção-Geral dos Investimentos 
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Estrangeiros do Ministério da Economia (DGIE-SE) - México 

 

 

 O NAFTA foi um acordo inovador em vários aspectos, pois foi o primeiro acordo de 

livre comércio global entre dois países avançados e um de economia em desenvolvimento. 

Também criou a maior área de comércio livre do mundo, em termos de produto interno bruto 

total, e é o segundo maior, em termos de volume de comércio total, depois da União Européia. 

Além disso, o alcance do NAFTA era incomum, uma vez que possuía fluxos de comércio 

liberalizado em uma ampla gama de setores, introduzia um mecanismo de resolução de 

litígios única, e incluiu acordos em questões trabalhistas e ambientais (KOSE, MEREDITH, 

& TOWE, 2004). 

 

1.7.1 Movimento Sindical  

  

 Apesar de atualmente os três países possuírem características bem distintas, o 

movimento social deles deixa uma herança de grande importância para a classe dos 

trabalhadores do continente (LORENZETTI & FACCIO, 2000). 

 Ao falarmos em movimento sindical no NAFTA, precisamos citar os precedentes 

históricos, para percebermos a evolução e com isso compreender um pouco mais da trajetória 

desse bloco. Uma constatação relevante é a de saber que os três países envolvidos são 

assimétricos do referencial econômico e social. Sabe-se que o PIB dos EUA é 12 vezes maior 

que o do Canadá e 30 vezes maior que o do México, este sendo o único país de terceiro 

mundo dentro do bloco (LORENZETTI & FACCIO, 2000). 

 A organização Sierra Club, fundada em 1982, em seu sítio eletrônico, informa que 

apresentou resistência ao NAFTA a partir da sua efetivação, pois estava preocupada que o 

acordo não protegesse adequadamente as disposições ambientais e a saúde das famílias e 

comunidades. Quinze anos depois, o NAFTA criou um legado de lucros corporativos 

promovidos a custo das despesas com proteção ambiental, saúde e direitos dos trabalhadores. 

Apesar de o impacto do NAFTA ter sido sentido nos três países, o México foi o mais afetado 

negativamente. 

 O acordo foi inicialmente divulgado como a melhor forma de trazer desenvolvimento 

econômico, bem como a melhoria do meio ambiente para o México. Nenhuma dessas 

promessas tornou-se realidade.  
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Segundo o NAFTA, a grande maioria dos investimentos no México estava em fábricas 

de maquinários, orientadas para fabricação, montagem e instalações, as quais geravam lucros 

de exportação para os EUA e outros países com base em investidores, que não promoviam 

desenvolvimento econômico direto para o México. Mais de 2.700 maquiladoras foram 

construídas ao longo da fronteira já ambientalmente tensa e superpopulada entre o México e 

os EUA.  

As cidades superlotadas e associadas a essas maquiladoras se esforçam continuamente 

para atender às necessidades de saneamento básico e eliminação de resíduos, gerando uma 

taxa de infecção, como a hepatite A maior que o dobro da média mexicana. O 

desenvolvimento do comércio também significou um aumento do tráfego e da poluição. Na 

cidade fronteiriça de Ciudad Juarez, entre 1997 e 2001, mais de 36.000 crianças foram 

levadas às salas de emergência devido a problemas respiratórios. Esse alto nível de poluição 

do ar também contribuiu de forma significativa para as mortes de crianças menores de cinco 

anos.   

 De acordo com o governo mexicano, o custo do NAFTA relacionado com danos 

ambientais só em 1999, foi estimado em US $ 47 bilhões. É provável que a poluição anual 

dos anos de 1989-1999 superou US $ 36 bilhões por ano.  

Apesar de um aumento previsto no nível de poluição, o NAFTA não se pronunciou 

para reforçar a proteção ambiental do México. De fato, a aplicação de proteção ambiental 

diminuiu sensivelmente após o NAFTA, e muitas vezes é ignorada por empresas e o governo 

mexicano. O total de inspeções ambientais caiu de 45% depois de 1993, e inspeções na zona 

maquilar diminuiu 37%.  

Através de uma pesquisa realizada com gestores das maquiladoras, foi demonstrada a 

falta de importância dada à proteção ambiental. Embora as despesas com a proteção do meio 

ambiente no México tenham crescido entre 1988 e 1993, caíram quase pela metade entre 1994 

e 1999. O investimento na proteção do ambiente deveria ser 14,6 vezes maior para 

acompanhar o nível de degradação e destruição dos recursos naturais.  

  Para os trabalhadores do setor industrial do México, o NAFTA não melhorou as 

condições de vida e de trabalho. Salários e poder de compra têm caído para a maioria dos 

mexicanos ao longo dos 15 anos. O trabalhador ganha, em média, apenas 28,6% do que uma 

família de quatro pessoas precisa para cobrir as necessidades básicas. De fato, 75% da 

população mexicana vivia na pobreza em 2001, contra 49% em 1981, antes do México ter 

passado por reformas, pavimentando o caminho para o NAFTA.   
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Taxas de salários insuficientes e difíceis condições de trabalho são comuns no setor de 

maquiladoras, a fim de continuar a atrair investimentos estrangeiros para a região.  

Apesar destes esforços para manter baixos custos trabalhistas, maquiladoras 

declinaram desde 2000, com 529 fechando entre 2000 e 2002, pois corporações transferiram 

suas operações para locais como, Taiwan, América Central e na China, onde os salários são 

quatro vezes menores.  

 Um dos aspectos mais controversos do NAFTA é encontrado no capítulo 11 do tratado 

que o institui - direitos dos investidores. Nos termos deste, os investidores estrangeiros que 

acreditam que seus lucros estão sendo prejudicados pela saúde pública ou regulamentos 

ambientais, podem processar os governos por danos, dentro de um sistema jurídico 

diferenciado. Isso ocorreu quando o México foi processado pela Metalclad EUA Corporation, 

uma empresa de eliminação de resíduo. Reafirmando assim o poder e interesse de exploração 

dos EUA sobre o México. 

 

1.7.2. A Economia no México antes e depois do NAFTA 

  

 A economia do México, por estar conectada fortemente às condições econômicas dos 

EUA, depende de suas exportações, pois a maioria é direcionada para os americanos.  

 Devido ao seu forte elo comercial e de investimento, o desenvolvimento da economia 

mexicana é de grande importância para os EUA. Outras questões também são de grande 

influência, tais como a social e política, pois poderiam ser afetadas por condições econômicas, 

especialmente a pobreza que está relacionada com os problemas de migração 

(VILLARREAL, 2010). 

 Nem todas as mudanças econômicas no México podem ser atribuídas ao NAFTA. 

Aconteceram outros fatores isolados, tais como as medidas de liberação unilateral comercial e 

a crise cambial de 1995. Contudo é praticamente impossível separar os efeitos econômicos 

gerados pelo NAFTA dos outros fatores políticos e econômicos.  

 Em meados dos anos 90, o México passou por uma crise causada por fatores políticos, 

econômicos e financeiros. Já no início dos anos 90 ele foi marcado por um aumento no setor 

de investimentos estrangeiros, tendo em vista que os investidores confiavam no crescimento 

econômico com a introdução do NAFTA. Após o assassinato do candidato à presidência Luis 

Donaldo Colosio em março de 1994, o suposto crescimento econômico foi desvendado, 
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levando o governo a acordar um short-term a fim de financiar sua economia para reduzir seu 

déficit bancário (VILLARREAL, 2010). 

 A pobreza é um dos problemas econômicos mais graves e urgentes que o México 

enfrenta. Falar sobre questões de pobreza e criação de empregos tem sido uma prioridade para 

o governo de Calderón. Fox, ex-presidente, também considerou a pobreza como um dos 

principais desafios do México e fez uma prioridade durante sua administração. O governo 

mexicano havia progredido em seus esforços de reduzir a pobreza, contudo esta continua 

sendo um desafio fundamental para o desenvolvimento do país (VILLARREAL, 2010). 

A pobreza é frequentemente associada à exclusão social, especialmente dos grupos 

indígenas que compreendem 20% de quem vive na pobreza extrema. A crise cambial de 1995 

foi um grande revés para os esforços do México nos níveis de aliviar a pobreza e, embora 

tenha havido alguma melhora após a crise, os níveis de pobreza não se reduziram a níveis pré-

crise até 2002 (ver gráfico1) (VILLARREAL, 2010). 

 

 

Gráfico1 

Nível de Pobreza no México 

 
Fonte: Mexico’s Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, July 2008 (Villareal, 

2010). 
 

 

 Ao analisar as evidências empíricas, a fim de identificar qualitativamente os possíveis 

efeitos do NAFTA, SÁNCHEZ e KARP (2000) comentam que o primeiro resultado relevante 

é o aumento significativo do investimento direto estrangeiro (IDE) desde 1994, como pode ser 
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visto no gráfico 2. A média dos fluxos de investimento anual subiu de 3,3 bilhões de dólares 

americanos, durante 1985-1993 para 10,0 bilhões de dólares, durante 1994-1999. A média de 

IDE em relação ao PIB passou de 1,2% para 2,8% entre esses dois períodos. Em 

contrapartida, a liberalização comercial de 1985 não mostra qualquer efeito sobre o IDE, já 

que a economia estava lutando com o problema da dívida externa. Em 1986 os preços do 

petróleo caíram drasticamente. A abertura da conta de capital em 1989 e o início das 

negociações do NAFTA em 1991 contribuíram para explicar o aumento do IDE nominal 

durante 1991-1993. 

 

 

Gráfico2 

Investimento Direto Estrangeiro 

 
Fonte: Banco do México e INEGI 

 

 

 Será que o aumento do Investimento Direto Estrangeiro foi devido ao NAFTA ou era 

um reflexo de um fenômeno mais generalizado que caracteriza a maioria das economias 

emergentes? O caso em questão mostra o aumento da entrada de capitais na América Latina 

na década de 1990, após a resolução do problema da dívida externa. O gráfico3 apresenta 

uma comparação dos fluxos de IDE em termos de PIB, através dos oito maiores destaques da 

economia da América Latina desde 1980. De 1985-1993 para 1994-1998, todos os países na 

amostra aumentaram suas relações de investimento direto estrangeiro. A porcentagem do 

México, entretanto, aumentou apenas 1,7, avançando menos do que os ganhos do Peru, Chile, 

Venezuela e Equador (SÁNCHEZ & KARP, 2000). 

 

Gráfico3 

Investimento Direto Estrangeiro/PIB (%) 
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 Vários estudos afirmam que o NAFTA teve um papel importante na definição dos 

resultados de política do México e dos Estados Unidos para a crise de 1994-95. O Banco 

Mundial (2000) afirma que houve um entendimento implícito de que o México poderia ter 

recebido um tratamento preferencial de assistência dos EUA, desde que mantivesse seu 

programa de reformas. O México continuou seu curso em termos de aplicação da sua agenda 

de reformas durante a crise. Os Estados Unidos, em contrapartida, forneceu total suporte para 

a estabilização do México e os programas de reforma, proporcionando um grande empréstimo 

para ajudá-lo a lidar com seus problemas de balança de pagamento (KOSE, MEREDITH, & 

TOWE, 2004). 

Os três autores convergem sua opinião para um ponto singular, que analisa o impacto do 

NAFTA na economia mexicana como uma tarefa complicada, já que uma variedade de fatores 

afetou os países-membros antes e depois do acordo. Esses fatores estão associados com as 

diferentes políticas de cada país, o aumento do comércio mundial e dos fluxos financeiros 

(KOSE, MEREDITH, & TOWE, 2004). 

O NAFTA foi uma continuação da liberalização de comércio global do México e dos 

programas de reformas econômicas, que começou no final de 1980. O México aderiu ao 

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) em 1986 e empreendeu uma série de 
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reformas de seu regime de liberalização do comércio. A privatização abrangente e um 

programa de desregulamentação foram realizados no período de 1988-1994 (KOSE, 

MEREDITH, & TOWE, 2004). 

Como resultado do efeito de antecipação das negociações em 1991, a dinâmica do 

comércio e dos fluxos financeiros na região foram afetados antes do NAFTA por expectativas 

de sua entrada em vigor (KOSE, MEREDITH, & TOWE, 2004). 

O comércio do México com os parceiros do NAFTA aumentou significativamente desde o 

seu início. Por exemplo, as exportações do México para os EUA e Canadá mais do que 

duplicaram em termos de dólares entre 1993 e 2002. A soma de exportações e importações, 

com os parceiros do NAFTA, aumentou de 25% do seu PIB em 1993 para 51% em 2000. 

Embora o crescimento do comércio tenha reduzido desde 2000, este ainda é responsável por 

mais de 38% do PIB em 2002. Aproximadamente 90% do total das exportações do México 

foram para os países parceiros em 2002, enquanto as importações provenientes dos países 

parceiros constituíram mais de 65% do total das importações, acrescenta KOSE, MEREDITH, 

& TOWE (2004). 

 

METODOLOGIA 

  

 Em relação aos aspectos metodológicos, as hipóteses foram investigadas através de 

pesquisa bibliográfica. No que tange à tipologia da pesquisa, é pura, visto ser realizada com a 

finalidade de aumentar o conhecimento do pesquisador para uma nova tomada de posição. A 

abordagem é qualitativa, procurando aprofundar e abranger as relações humanas e 

econômicas no México, observando as modificações que o objeto de estudo proporcionou aos 

agentes destinatários. Quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva, buscando descrever 

mudanças, descobrir seus efeitos nas relações econômicas,  sua natureza e suas características, 

e exploratória, procurando aprimorar, buscando maiores informações sobre o tema em 

questão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entende-se que a globalização surgiu para unificar mercados, minimizar fronteiras e 

melhorar economias, contudo, a partir desse fenômeno, os países para se sentirem mais 
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seguros aliam-se, formando blocos econômicos. Ocorre que no caso do estudo aqui revelado, 

os países integrandes do NAFTA idealizaram grandes melhorias para suas realidades, no 

entanto, observou-se que não houve uma distribuição equitativa das benfeitorias esperadas na 

economia, na sociedade e no meio ambiente destas nações. 

Para o México, o NAFTA significou crescimento econômico real, mas a altos custos 

sociais e ambientais, uma vez que houve geração de empregos e a mão-de-obra de fato foi 

melhor remunerada, porém na contra-mão de condições salubres de trabalho. Já para os 

Estados Unidos, acarretou uma maior gama de benefícios, visto que este obteve nos países do 

NAFTA, mercado para escoar seus produtos excedentes, não encharcando sua economia de 

mercado. Enquanto que o Canadá ficou num espaço intermediário de ganhos. 
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