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Resumo: A Cepal mesmo não tendo como objetivo inicial a integração regional, não demorou para 
incluir esta pauta em suas discussões. O papel da Cepal no que tange a integração regional, pode ser 
dividido em duas fases, esta pesquisa se limita nos primeiros estudos da comissão na década de 1950, 
onde a cooperação seria uma nova ferramenta do processo de industrialização via substituição de 
importações, capaz de auxiliar na superação da posição deteriorada dos países latino-americanos, fase 
está, marcada pelo regionalismo fechado. Deste modo, sendo a Cepal responsável pela segunda onda 
de integração regional na América Latina, o presente estudo assume o objetivo geral de investigar os 
reflexos da estratégia de integração regional cepalina sobre o tratado da ALALC, investigando até 
que ponto sua estratégia foi condizente com a tentativa de integração regional. Como resultado o 
estudo revela a dificuldade de conciliar teoria e prática, contudo, os interesses cepalinos diversas 
vezes foram absorvidos por problemas estruturais e por interesses particulares, não garantindo a 
legitimidade necessária para gerir o processo de integração. 
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Abstract: Cepal even without having the regional integration as initial goal, it has not delayed to 
include this schedule in their discussions. The Cepal’s role regarding regional integration, can be 
divided into two stages, this research is limited to the first committee studies in the 1950s, where 
cooperation would be a new tool of industrialization by import substitution, capable of assist in 
overcoming the deteriorated position of Latin American countries, phase that is marked by closed 
regionalism. Thus, being Cepal responsible for the second wave of regional integration in Latin 
America, this study assumes the overall goal of investigating the effects of the Cepal’s regional 
integration strategy under ALALC’s treaty, investigating the extent to which their strategy was 
consistent with the attempt at regional integration. As result, the study reveals the difficulty of 
reconciling theory and practice, however, the Cepal’s interests where absorbed several times by 
structural problems and particular interests, not ensuring the legitimacy needed to manage the 
integration process. 
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Introdução 

 

 O pensamento de uma união latino-americana há tempos faz parte do processo de 

desenvolvimento dos países latino-americanos, este pensamento vem sendo construído junto com a 

formação da história dos países Latinos. Apesar de não ser a primeira a abordar o tema, ou também 
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por não se tratar de seus objetivos iniciais, a Comissão Econômica para América Latina e Caribe 

(CEPAL) desde sua criação possui influências na elaboração de um coletivo latino-americano, onde 

suas ações são facilmente notadas nos processos de integração, inclusive nos tratados atuais. 

 A primeira fase de integração entre os países latinos acontece durante o movimento de 

independência política dos países do Novo Continente no século XIX. Este movimento é 

impulsionado pelo venezuelano Simon Bolívar que formula uma proposta de unidade regional, pelo 

qual, incluía um sistema comum de defesa e união econômica em nome da liberdade e independência, 

torna-se um manifesto, onde, atuaria em contrapartida as ameaças europeias e Norte Americana 

(POLETTO, 2000; ARAÚJO, 2012). 

 Segundo Poletto (2000), o movimento de Bolívar é considerado como o primeiro dos países 

latino-americanos. Os Estados Unidos da América (EUA) caminhavam na promoção do ideário pan-

americano a partir de conferencias internacionais por volta de 1889-90, entretanto, esta fase foi 

marcada pelo fortalecimento do sentimento latino-americano, pelo qual, resultou na criação do foro 

próprio, a Comissão Especial de Coordenação Latino-americana (Cecla). 

 Contudo, há um grande intervalo em nossa história até a segunda fase de integração regional, 

no qual, pois surge apenas depois da II Guerra Mundial com a criação da Cepal. Esta fase é marcada 

por debates a respeito da integração regional, onde a Cepal implementa o conceito de cooperação 

econômica regional e atua na compreensão do regionalismo – regionalismo fechado – na América 

Latina (BRAGA, 2002; POLETTO, 2000). Desta maneira, a integração regional ou até mesmo sub-

regional passam a integrar na agenda da Cepal, junto ao processo de industrialização. Na década de 

1960 os estudos da Cepal foram convertidos na criação da Associação Latino-Americana de Livre 

Comércio (ALALC) (KOLING, 2000). 

 A terceira fase de integração Latino-americana emerge sob o cenário de insatisfação com os 

resultados da ALALC. O momento logo induz a criação da Associa Latino-americana de Integração 

(ALADI) que junto a democratização e a grave crise financeira estimulam o processo de integração 

regional. A década de 1980 marcou um período doloroso aos países latino americanos, entretanto, 

consolidou bases para cooperação latino-americana (POLETTO, 2000).  

No entanto está terceira fase apenas é instaurada na década de 1990, onde a Cepal se 

reestrutura levada pelo novo cenário2, passando agora a ter não apenas um novo modelo de 

desenvolvimento – hacia afuera –, alterando também o seu modelo de integração – agora com o 

                                                           
2 Este cenário relatado é marcado pela ruptura ideológica na década de 1990, onde a utilidade do Estado de bem estar 
social torna-se questionável, permitindo entrada ao movimento neoliberal caracterizado por uma forte abertura 
comercial nos países latino-americanos (SINGER, 1998a). 
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regionalismo aberto –. Esta nova fase da Cepal, pelo qual, ainda é vigente, auxiliou com seus estudos 

a formação do Mercado comum do Sul (Mercosul) (BRAGA, 2002). 

 À vista disso, é possível perceber o papel preponderante da Cepal no âmbito integração 

regional sobre os países latinos, todavia, este estudo tem como intuito um recorte sobre a primeira 

fase de integração da Cepal, onde a comissão insere a integração regional no seu modelo de 

desenvolvimento, deste modo, a comissão busca regionalizar o seu modelo de industrialização via 

substituição de importações. O estudo se justifica pela tentativa de preencher uma lacuna na literatura 

econômica a respeito do processo de integração regional da ALALC com vínculo direto ao 

desenvolvimentismo Cepalino. 

Frente a contextualização exposta, o problema que move está pesquisa gira em torna da 

seguinte questão: sendo a Cepal responsável pela segunda onda de integração regional na América 

Latina, até que ponto sua estratégia de integração regional foi aplicado sobre a ALALC? Deste modo, 

permitindo assumir o objetivo geral de investigar os reflexos da estratégia de integração regional 

cepalina sobre o tratado da ALALC. O estudo é desenvolvido em duas seções, sendo a primeira 

responsável por expor a estratégia de integração regional da Cepal, e como ela se insere sob a proposta 

de desenvolvimento da mesma, a segunda seção faz referência ao processo de integração na pratica, 

analisando os reflexos da estratégia da Cepal sobre o processo de integração. 

 

2. Estratégia de desenvolvimento e de integração regional cepalina 

   

O período posterior a II Guerra Mundial é marcado por imensas influências da Cepal. Seja no 

âmbito do desenvolvimento econômico com a industrialização, ou na integração regional com o 

sonho de se estabelecer um Mercado Comum Latino-americano. O pensamento estruturalistas da 

Cepal ou “velha cepal”, exerce um papel determinante nas mudanças demandadas pelos países latino-

americanos. 

A criação da Cepal acontece em 1948 pela Organização das Nações Unidas (ONU), por 

resultado de um cenário de insatisfação dos países latino-americanos frente a falta de um apoio 

semelhante ao Plano Marshall, no qual, auxiliava a Europa Ocidental na reconstrução pós-guerra. 

Mesmo não tendo sofrido com a guerra os países latinos tomavam consciência do seu 

subdesenvolvimento, encontrando-se com diversos problemas, sendo eles: (a) o setor industrial, se 

encontrava com os equipamentos esgotados e desgastados; (b) estrutura de produção, pelo qual, era 

improdutiva e nada desenvolvida; e também por constantes problemas no (c) modelo agroexportador, 

que perpetuava em todos os países latinos (CEPAL, 1988; GONÇALVES, 2011). 
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O processo de criação da comissão é questionado por diversos países do centro3, dado que, 

mesmo a Cepal institucionalizada incide à situação de não consolidada, desta forma, a Cepal deveria 

apresentar resultados rápidos. Além do mais, a comissão precisaria trabalhar em coordenação com a 

Conselho Interamericano Econômico e Social (CIES) por influências dos EUA, com a justificativa 

de que a Cepal poderia acabar repetindo trabalho da CIES. Este acordo de cooperação seria uma 

jogada utilizada pelos EUA, que objetiva mais tarde eliminar a comissão absorvendo-a junto a CIES 

(GONÇALVES, 2011). 

Dado este cenário, o economista Raúl Prebisch atraído pelos problemas dos países latino-

americanos inicia suas atividades na Cepal. Logo de início, Prebisch auxilia na preparação de um 

primeiro estudo sobre a economia da América Latina, com seu escrito El desarrollo económico de la 

América Latina y algunos de sus principales problemas (PREBISCH, 2000). Este estudo se torna um 

fator de grande relevância para a consolidação da Cepal, além de induzir o pensamento cepalino, o 

estudo de Prebisch torna-se conhecido como “O Manifesto Latino-americano”, já que tem grande 

utilidade na consolidação da comissão e também o garante ao mesmo o título de secretário-executivo 

da Cepal no ano de 1950 (BIELSCHOWSKY, 2000). 

Prebisch analisa o comércio internacional identificando uma divisão internacional do trabalho, 

assim dividindo os países no sistema internacional entre centro e periferia. A periferia sendo 

produtora de produtos primários – países latinos –, sofre deterioração dos termos de troca4 em 

detrimento aos países do centro, ao qual, produzem bens industriais. Estes problemas também se 

configuram no mercado interno, uma vez que a falta de dinâmica das economias periféricas refletem 

a sensibilidade da região aos choques externos (PREBISCH, 2000). 

O estudo de Prebisch ocasiona ao pensamento que ser industrializado é ser desenvolvido, desta 

forma, o papel da Cepal avança para além de comissão econômica, tornando-se uma escola de 

pensamento, preenchendo uma lacuna teórica que se estabelecia na América Latina. Uma onda de 

desenvolvimento eclode com o pensamento da Cepal, conforme Bielschowsky (2000b), o 

desenvolvimentismo se configurou como uma ideologia econômica de sustentação ao projeto de 

industrialização integral, sendo a única via para superação do subdesenvolvimento. 

 Por resultado dos estudos cepalinos, a industrialização se torna uma meta que deve se alcançar 

via substituição de importações e conduzida deliberadamente pela ação estatal, ou seja, os países 

                                                           
3 Termo utilizado por Prebisch aos países industrializados, em seu sistema os países que produzem bens primários 
seriam chamados por periferia, assim constituindo um sistema centro-periferia (BIELSHOWSKY, 2000).  
4 Deterioração dos termos de troca submete aos problemas enfrentados pelos países que produzem bens primários que 
comparado aos produtos industriais acarretam diversos problemas nas trocas internacionais, como: elasticidade renda 
demanda, ou seja, o aumento da renda não leva o crescimento da demanda destes bens; o bem primário passa por 
oscilações, no qual, o produto industrial se mantém resistente; além da possibilidade de inovação constante do bem 
industrial (PREBISCH, 2000; BIELSHOWSKY, 2000). 



5 

 

latino-americanos devem substituir a importação de bens industriais, passando a produzi-los 

internamente. Sendo assim, os estudos da Cepal colocam o Estado como responsável por conduzir e 

fomentar este processo de industrialização, rompendo com as doutrinas liberais que prescinde o apoio 

estatal (GONÇALVES, 2011). 

 Não demora muito para a Cepal iniciar sua atenção em questões como comércio externo e 

integração regional. A Comissão caminhava na contra mão das teorias do comércio internacional, 

pois, não aceitava a “vocação agrícola” imposta aos países latinos. Mudar essa realidade dos países 

latino-americanos se torna um compromisso, pois os mesmos se encontram dependentes das 

condições do mercado externo – devido ao seu modelo econômico agroexportador –, visto que as 

situação destes países no sistema internacional de exportar matéria prima e alimentos, em troca 

importar bens manufaturados para o abastecimento dos mercados, contribuíam apenas ao 

subdesenvolvimento destes países (POLETTO, 2000a).  

Mesmo com a Cepal trabalhando na implantação de um processo de substituição das 

importações, os países latino-americanos continuam dependentes do mercado externo, entretanto, 

agora dependem de tecnologia e de recursos financeiros (POLETTO, 2000a). Neste contexto, o autor 

Singer (1998) traz grandes contribuições. O autor classifica os tipos dependência dos países latino-

americanos, neste cenário de industrialização, Singer a caracteriza como uma dependência “tolerada”, 

pois, os países acreditavam que com resultado da industrialização a América Latina não seria mais 

dependente, se tornariam desenvolvida. 

Sendo superado as ameaças de exclusão das atividades da Cepal, abre caminho para estudos 

com relação a integração econômica regional, já na década de 1950 a comissão tem seu primeiro 

estudo realizado neste campo. O documento la cooperación internacional em la política de desarrollo 

latinoamericano (CEPAL, 1954) tece as primeiras contribuições da comissão a respeito do tema.  

Em busca de compreender as dificuldades externas oriundas do comércio entre os países 

latinos, identifica-se um problema no projeto de industrialização da Cepal, visto que, a substituição 

de importações estava impondo uns aos outros barreiras tarifarias, ou invés, deveriam ser impostas a 

outras regiões. Deste modo, a industrialização estava gerando uma externalidade, dificultando cada 

vez mais o comércio regional, Prebisch (1968) relata que mesmo com a proximidade, a comunicação 

entre os países latino-americanos era baixa, salvo a um pequeno intercâmbio de produtos primários 

entre os países da América Latina Meridional. Esta situação se justifica devido a semelhança de 

produtos exportados, ou seja, mesmo modelo agroexportador presente em ambos países, dificultando 

a comunicação dos mesmos. 
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A comissão estava convicta que à cooperação seria capaz de alcançar ganhos de produtividade 

– justificada pela economia de escala –, resultando na melhor inserção internacional dos países 

latinos. Sendo assim, a integração regional passa a ser considerada uma estratégia que resulta na 

redução de custos, conduzindo a liberalização de divisas para importação de equipamentos e bens 

necessários para expansão industrial. Seguindo essa estratégia, em um segundo momento seria 

possível aos países exportar produtos industriais para países desenvolvidos (BRAGA, 2002; 

GONÇALVES, 2011). 

A conferência da Cepal do ano de 1953 realizada no Brasil é um grande marco no processo 

de integração regional, pois, pela primeira vez foi criado um comitê para tratar de aspectos do 

comércio intrarregional, anteriormente, o comércio exterior era estudado exclusivamente de forma 

geral. Este novo enfoque no comercio é justificado pela Cepal com o argumento de evitar duplicações 

de esforços com a CIES, no qual, era uma das exigências dos EUA (GONÇALVES, 2011). 

Logo em sequência, os estudos da Cepal direcionam para a criação de um mercado comum. 

De fato, os debates a respeito se intensificaram no ano de 1957, por resultado da assinatura do Tratado 

de Roma que criou o Mercado Comum Europeu (MCE). Segundo Gonçalves (2011), a criação da 

MCE gerou dois efeitos no processo de integração na América Latina, sendo eles: (a) o MCE torna-

se um modelo de integração a ser seguido; e (b) um receio que o MCE criasse um espaço europeu 

autônomo que englobasse suas colônias, assim causando um empecilho no comercio internacional 

dos produtos primários. 

Diante disso, começa a se formular o conceito de mercado comum latino-americano, posto 

como necessário para atingir as exigências de crescimento econômico da região (POLETTO, 2000a). 

Estas ideias de integração foram sintetizadas no documento da Cepal Significación del mercado 

común en el desarrollo económico de América Latina (Cepal, 1959), regido pelo cepalino Prebisch 

no final da década de 1950. Neste documento é aceito que as facilidades adquiridas com o processo 

de substituição das importações não tem permitido a expansão da indústria, dando destaque a 

necessidade de especialização da produção industrial para dar sequência ao projeto de 

industrialização. 

A redução ou a abolição de tarifas no âmbito intrarregional poderia contribuir para 

concorrência e no aumento da produção, com este resultado a industrialização seria beneficiada. Ao 

se tratar de integração regional, diversos mecanismos para facilitar o comércio são utilizados, 

entretanto, é importante compreender um pouco este processo, pois, de fato ele pode alcançar diversos 

níveis. 
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A redução tarifaria – ou zona de tarifas preferenciais – pode ser considerada como um tipo de 

integração, porém, pode ser bem mais densa, como a formação de uma zona de livre comércio, onde 

os países membros eliminam as restrições tarifarias e não tarifarias entre os membros. Este artificio 

permite a criação de um cenário para livre circulação de bens, vale ressaltar que os países ainda 

mantém suas respectivas pautas e restrições aos países não membros (VIEIRA, 2011).  

Outra forma de integração seria a união aduaneira, que pode ser considerada como uma fase 

seguinte que vai além do livre comércio, pois os países signatários aplicam tarifas comuns para países 

que não participam da integração. A continuidade deste processo se encontra no mercado comum, 

tendo consolidado o livre comércio e união aduaneira, o mercado comum vai além, abrangendo 

fatores como: mercado de trabalho e meios de produção, ou seja, ultrapassa à plena circulação de 

bens, incorporando a circulação de pessoas e capitais (AMADO e MOLLO, 2004; VIEIRA, 2011).  

 Esta segunda onda de integração regional dos países latinos é marcada por alguns aspectos 

sob o comando da Cepal, como: oposição ao mainstream da teoria do comércio internacional; a 

formulação do mercado comum aos países latino-americanos; e por último, maior interação entre os 

países Latinos (KOLING, 2000). Era inaceitável suportar que países tão próximos não tivessem uma 

boa relação comercial. 

 Tendo compreendido a justificativa da comissão tanto ao que se refere aos problemas da 

condição subdesenvolvida dos países latinos, quanto a necessidade de cooperação destes países como 

caminho ao desenvolvimento, o estudo remete a necessidade de compreender alguns importantes 

princípios5 da estratégia de integração regional cepalina, pelo qual, foram expostos nos documentos 

da Cepal do ano de 1954 e de 1959 mencionados acima. 

De fato, a lógica do mercado comum descrita nos estudos cepalinos (CEPAL, 1959), promete 

resolver os problemas enfrentados na balança de pagamentos dos países latino-americanos, com a 

condição básica de produção de bens de capital e bens intermediários. Em vista disso, temos o 

primeiro princípio da estratégia da Cepal, o princípio do desenvolvimento industrial. A produção 

destes bens seria em prol da industrialização, ou seja, reestruturar as economias primário-

exportadoras buscando alcançar vantagens comparativas com a regionalização do processo de 

substituição de importações (BAUMANN, 2000). 

O modelo de desenvolvimento econômico de industrialização via substituição de importações 

se torna um pré-requisito para a estratégia de integração regional, assim a criação de um mercado 

comum. Uma das recomendações da Cepal acerca do mercado comum refere a sua implantação, no 

                                                           
5 Para fins didáticos, as principais metas e objetivos identificadas na estratégia de integração regional da Cepal serão 
descritas como princípios. 
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qual, deve ser realizada paulatinamente, ou seja, a redução e eliminação das tarifas seriam realizadas 

por estágios. Baumann (2000) alerta que a primeira fase seria uma zona preferencial de comércio com 

um horizonte de dez para implantação – tempo estipulado pela Cepal –, seria necessário metas parciais 

e persistência. 

A óptica da integração mesmo voltada à industrialização, não significa o fim da produção de 

bens primários, a Cepal recomendava cautela com estes produtos, caso alguma destas atividades traga 

consigo o constante desemprego de fatores de produção, sua produção seria intolerável (BAUMANN, 

2000). Quanto ao comércio de produtos primários entre países latino-americanos, o comitê 

recomendou aos países signatários que seguissem uma política de liberalização comercial. A redução 

de trâmites administrativos e a eliminação de monopólios de importação ou exportação que afetassem 

de forma adversa o intercâmbio de produtos primários, também estava incluso nas recomendações 

(GONÇALVES, 2011). 

Outro problema que surge no processo é a questão das disparidades regionais, a respeito desta 

ocorrência a Cepal recomenda que fosse contemplado o princípio da reciprocidade e 

complementariedade, tendo em vista que Brasil, Chile e México já se encontravam a frente com a 

industrialização, enquanto outros ainda realizavam os primeiros passos na construção de uma base 

industrial, faz necessário um tratamento especial a estes (CEPAL, 1954; POLETTO, 2000). Diante 

disso, é possível notar uma característica no modelo de integração da Cepal, o mercado comum 

carrega uma tendência desenvolvimentista ao contrário de um enfoque totalmente liberal que preza 

apenas pela liberalização. 

O princípio da reciprocidade para a Cepal, se integra como citado anteriormente a países com 

níveis de desenvolvimento distintos, ou seja, alguns países tendem a obter facilidades em alcançar 

economias de escala e deste modo superávit comercial (CEPAL, 1954). Desta forma, a proposta da 

Cepal alerta a necessidade de um sistema de concessões que fornecesse um tratamento especial a 

produtos oriundos de países subdesenvolvidos relativo:  

“[...] de forma que os países superavitários pudessem elevar as importações de outros países 

de forma a manter o equilíbrio nas balanças comerciais entre todos os membros envolvidos. 

Esta é uma importante questão e envolve, além da boa vontade política das partes envolvidas, 

pelo menos três ações: a) a solução de disputas de grupos de interesses; b) algum grau de 

cooperação macroeconômica6; e c) a existência de uma política industrial unificada” 

(BRAGA, 2002, p. 9).   

                                                           
6 A compreensão de cooperação macroeconômica implementa o pensamento cepalino sobre integração econômica 
regional apenas depois da década de 1970, ela é decorrente do agravamento da situação econômica da região. Este 
princípio se refere a busca pela estabilidade econômica na região, isto é, busca por um “ajuste com crescimento” 
(BRAGA, 2002). 
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Enquanto o princípio da reciprocidade torna-se uma condição básica para a integração, no 

qual, deve ser resolvida a qualquer custo, a complementariedade se vincula ao primeiro, em busca de 

solucionar tal problema. A complementariedade engloba o equilíbrio comercial e equivalência 

setorial – importação de bem industrial paga com exportação de bem industrial –, uma condições 

básicas para reciprocidade (BAUMANN, 2000).  

Um exemplo a respeito do princípio da complementariedade nos estudo da Cepal é a 

especialização da produção industrial, o objetivo desta ganha destaque não apenas sobre os bens de 

capital, mas também os bens de consumo, pelo qual seria uma oportunidade aos países menos 

desenvolvidos (CEPAL, 1959). Por consequência, a reciprocidade pode ser considerada como o cerne 

da estratégia de integração regional da Cepal. 

É importante ressaltar que no mercado comum cada país se especializaria naquelas que julgar 

mais conveniente – analisando recursos naturais e possibilidade de seu próprio mercado –, sendo 

assim, cada país deve recorrer a importações provenientes dos demais países latino-americanos 

(CEPAL, 1959; BRAGA, 2002). Mas claro sem esquecer o princípio do desenvolvimento industrial. 

Além de se preocupar com as assimetrias na integração dos países latinos o processo levanta 

outras ressalvas. A institucionalidade da Cepal no processo é uma questão importante a ser tratada, 

uma vez que a comissão não poderia afetar a soberania política e a independência econômica dos 

países da região. A Cepal nunca impôs a utilização do poder de supranacionalidade para administrar 

o processo de integração, ela recomenda a formação de um comitê com representantes do governo 

para executar as negociações (BAUMANN, 2000).    

Se tratando dos integrantes da integração regional, o princípio da livre adesão objetiva garantir 

que a zona de preferência tarifaria tenha um número máximo de participantes logo no início, 

entretanto, deveria facilitar a incorporação dos países latinos que optarem por não participar do 

processo logo de início, podendo mais tarde abranger todos os países latino-americanos 

(BAUMANN, 2000; GONÇALVES, 2011).  

Gonçalves (2011) expõe algumas importantes condições levantadas pela Cepal na conferência 

de La Paz a fim de alcançar o mercado comum latino-americano, como: (a) completar os estudos 

específicos a respeito da integração; (b) encontrar obstáculos – em nível regional e nacional – que 

podem impedir a criação do mercado comum; (c) reunir especialistas para criar o esboço da estrutura 

do mercado comum, que também trabalham em estabelecer regras e recomendações para o mesmo, 

com os objetivos voltados ao desenvolvimento industrial; (d) conseguir informações sobre a estrutura 

industrial de cada país; e por fim, (e) induzir o processo de transição de acordo bilaterais para 

multilaterais. 
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A transição para acordos multilaterais referenciado acima se refere ao sistema multilateral de 

pagamentos, no qual, faz parte de uma diretriz essencial da estratégia cepalina. Este sistema tem sua 

utilidade no comércio intrarregional, explica Gonçalves (2011), sua adoção incluiria os preços não 

superiores ao mercado internacional, permitindo através de um regime de crédito e assistência técnica, 

o fornecimento reciproco de crédito em contas de compensação entre os integrantes para o 

desenvolvimento do comércio.  

O sistema multilateral de pagamentos funcionaria sob um intercâmbio constante de 

informações entre as autoridades monetárias – bancos centrais ou correspondentes –, afim de facilitar 

a transferência mútua dos saldos entre os integrante (Gonçalves, 2011). Este sistema de pagamentos 

deveria regulamentar a reciprocidade entre os países.   

No ano de 1958 o governo dos EUA junto ao apoio do presidente brasileiro Juscelino lança a 

proposta OPA (Operação Pan-Americana) para América Latina, uma proposta de integração que 

abrange todo continente americano, com o intuito de conter a penetração de ideologia socialista, se 

apresentava com o propósito de erradicar o subdesenvolvimento nas Américas (GONÇALVES, 

2011).  

Sendo assim, as propostas da OPA torna-se um temor para a Cepal pela negação do conjunto 

latino-americano, somado a isso, a criação do MCE resulta no direcionamento dos estudos da Cepal 

a serem colocados em prática. Desta forma, a próxima seção do estudo parte para o processo de 

criação da ALALC, avaliando os rumos tomados pela associação no processo de integração regional, 

mas claro, em confronto com a proposta da Cepal. 

 

3. Reflexos da estratégia cepalina no acordo de integração regional da ALALC 

 

A segunda fase de integração regional na América Latina, tem seu início na década de 1950 

com os estudos da Cepal. Tendo compreendido o papel intelectual da comissão na busca em conciliar 

o seu modelo de industrialização com a integração regional, via ampliação dos mercados industriais 

sob o comércio intrarregional, parte-se agora para compreensão do processo de integração na prática, 

isto é, momento onde a Cepal dedica seus esforços para criação e gestão da ALALC. 

 Com o fim da II Guerra Mundial, diversos fatores – endógenos e exógenos – encaminhavam 

a América Latina a uma integração regional. O autor Valle no ano de 1963 realiza um estudo no 

decorrer do processo de integração, seu estudo intitulado ALALC: realizações e perspectivas (1963) 

tece grandes contribuições sobre a associação. 
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Valle (1963) analisa uma reorganização no sistema internacional favorecendo um cenário de 

cooperação entre os países. Não se tratava apenas da união dos países europeus, países árabes do 

sudeste da Ásia e países África Negra buscavam o caminho da integração, além disso, havia o bloco 

socialista. Com os países Latino-americanos insatisfeitos com a sua posição internacional deteriorada, 

seria mais do que necessário aderir a essa nova forma de competição internacional. 

O ano de 1957 marca a criação do MCE, consequência de um processo de integração em 

evolução desde a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço no ano de 1951. Conforme 

Gonçalves (2011), este fato estabelece dois efeitos sobre a América Latina, uma vez que se tem um 

novo modelo de integração a qual se apoiar, por outro lado desperta um receio com o desempenho do 

comércio dos países latinos com a Europa Ocidental e com os investimentos recebidos dos mesmos. 

Outra importante influência foi a Operação Pan-Americana (OPA), uma iniciativa dos EUA 

com o fundamento erradicar o subdesenvolvimento nas Américas. A proposta foi encaminhada aos 

países latinos no ano de 1958, onde constava em seu projeto a integração regional, inclusive criaria o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no qual, forneceria auxilio para o 

desenvolvimento social na América Latina (GONÇALVES, 2011). 

 Este cenário propicio a busca pela integração regional é indicado por Cavlak (2012) pela luta 

dos países latino-americanos por um aumento de poder no cenário internacional – político e 

econômico –, assim contrapondo as vontades dos EUA que atuava como uma incontestável 

hegemonia. Deste modo, a proposta da OPA era uma resposta dos EUA ao antiamericanismo que se 

constituía na região, conduzindo a uma estratégia que tende-se ao desenvolvimento da América 

Latina (GONÇALVES, 2011). 

 Embora tratados sub-regionais fossem contra os princípios de integração reginal da Cepal, a 

comissão já vinha estimulando a iniciativa de integração centro-americana visando alcançar o 

desenvolvimento econômico, equitativo e social da região7. Desde o ano de 1951 as primeiras 

atividades eram desenvolvidas no âmbito da Organização dos Estado Centro-Americanos (ODECA), 

mas o projeto é efetuado apenas no ano de 1960 com Tratado de Manágua, assim criando o Mercado 

Comum Centro-Americano (MCCA) (OLIVEIRA, 2012). 

A proximidade geográfica e os laços históricos culturais foram condições necessárias para 

cooperação da América Latina, mas não suficientes para concretizar o processo. No decorrer da 

década de 1950, as atividades da Cepal ligadas a integração tornam-se cada vez mais evidentes nas 

conferências e reuniões na qual participava, tanto a Cepal e o MCE, quanto a OPA e o MCCA de 

                                                           
7 Esta ressalva aos países da América Central era em virtude do tamanho dos seus mercados nacionais, tornando 
impossível levar adiante qualquer processo de industrialização com base em economias de escala sem o uso da 
cooperação destes países (GONÇALVES, 2011). 
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certa maneira induziram o processo de integração regional, assim culminando na criação da ALALC 

(MENEZES, PENNA FILHO, 2006). 

 As bases para criação da ALALC surgem de uma proposta anterior abrangendo apenas quatro 

países para uma zona de livre comércio Cone Sul, intitula-se Anteprojeto de Santiago. Esta proposta 

não é bem recebida pelos teóricos da Cepal, alegando que os objetivos não eram suficientes para uma 

integração. Salgado (1979) alega que o anteprojeto marca uma mudança de rumo quanto as diretrizes 

que originaram e inspiraram o processo de integração. 

 A Cepal não concordava com um tratado sub-regional, a comissão acreditava que resultaria 

em barreiras a formação do mercado comum latino-americano, pois, ainda que incluíssem mais 

membros futuramente, o acordo acaba consolidando interesses de setores econômicos dos países 

membros originais, os demais países precisariam de fazer concessões superiores que os originários 

do grupo (GONÇALVES, 2011). 

 Deste modo, torna-se claro que um acordo sub-regional infligiria o princípio da reciprocidade 

contrariando a estratégia cepalina. Não apenas a Cepal estava insatisfeita, esta proposta induziu de 

certo modo alguns países excluídos – principalmente México, Cuba e Venezuela – a defenderem a 

necessidade imediata de constituir um mercado comum na América Latina, levando a criação de um 

grupo de representantes governamentais, a fim de preparar um projeto para o mercado comum, pelo 

qual, seria submetido à aprovação do comitê de comércio da CEPAL (GONÇALVES, 2011). 

 Em 18 de fevereiro de 1960, é assinado o Tratado de Montevideo que resulta na criação da 

ALALC. Em um primeiro momento, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Paraguai, Uruguai e México 

integram a associação, Colômbia, Equador e Venezuela apenas no ano seguinte se engajam na 

proposta (POLETTO, 2000). O tratado compromete os países signatários a eliminar paulatinamente 

suas barreiras alfandegarias em favorecimento de um comércio reciproco (TRATADO DE 

MONTEVIDEO, 1960).  

 Somente no ano seguinte o funcionamento da ALALC seria efetivado, porém, o Tratado de 

Montevideo (1960) logo de início gera insatisfação para a Cepal. O mercado comum representa o 

objetivo final da estratégia de integração regional cepalina, o tratado que institucionaliza a ALALC 

apresenta apenas um curto parágrafo evidenciando a necessidade de obter condições para que se 

estabeleça o mercado comum. Assim compreende-se a contrariedade inicial da Cepal sobre a ALALC 

no que tange os objetivos da integração. 

Mesmo não tendo todos os membros logo de início, uma clausula do tratado permite a acessão 

posterior de outros países latino-americanos, assim cumprindo com o princípio da livre adesão. As 

liberdades individuais dos integrantes no tratamento de outros países também era garantida, podendo 
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os países signatários julgar da maneira mais adequada os produtos dos países terceiros 

(GONÇALVES, 2011). 

Enquanto a Cepal insere um período de 10 anos como necessários para alcançar a primeira 

fase de integração, a ALALC amplia sua meta, pelo qual, pretende até o ano de 1972 desaparecer 

totalmente com as tarifas sobre a circulação dos bens. Depois dessa fase concluída, a comissão 

passaria a trabalhar com outros temas, como: o alcance de uma tarifa comum para outros mercados, 

liberalização da mão de obra e capital, e por fim, a criação de uma moeda única, fase a fase até que 

se estabelecesse um mercado comum (CAVLAK, 2012). A eliminação das barreiras é realizada por 

negociações periódicas entre os membros, considerando produto por produto, com o intuito de 

abranger 25% dos produtos a cada triênio, uma metodologia cansativa como indica Valle (1963). 

O princípio da reciprocidade foi respeitado na buscar por ampliar os fluxos comerciais, 

acordos foram flexibilizados a fim de que atenda os interesses de todos os países, desta forma, 

encorajando os países menores a abrirem suas economias (ARAÚJO, 2012). Como exemplo, Poletto 

(2000) afirma que concessões – acordos complementares ou ressalvas a liberalização – poderiam ser 

realizados em caso de desequilíbrios estruturais na balança de pagamentos. Valle (1963) também 

alerta sobre a possibilidade de defesa das empresas nacionais, sobretudo contra empresas 

multinacionais. 

Houve grande frustação a respeito do princípio do desenvolvimento industrial, pois, a essência 

da cooperação seria o intercâmbio de produtos manufaturados em benefício da industrialização, 

contudo, o comércio destes países se constituía em grande parte por produtos primários. Embora 

exista a intensão de desenvolver o comércio de produtos manufaturados, nenhum compromisso foi 

fixado no Tratado de Montevideo sobre este princípio (GONÇALVES, 2011). 

Grandes discussões integraram o princípio da complementariedade. Conforme Araújo (2012), 

a execução da coordenação de políticas econômicas e a complementação industrial setorial 

necessitavam de mecanismos para sua realização, deste modo, exigindo logo de imediato a criação 

de alguns órgãos para realizar este feito. 

O desenvolvimento do sistema multilateral de pagamento, um dos aspectos indispensáveis da 

estratégia da Cepal, mesmo sendo um dos temas mais estudados pelos técnicos da Cepal no decorrer 

da década de 1950, com a criação da ALALC, o plano não saiu dos documentos realizados pela 

comissão. O autor Gonçalves (2011, p. 104) relata que o sistema “acabou ficando no rol de boas 

intenções não realizadas”. 

Não apenas a violação ou desinteresse de alguns princípios levam a insatisfação da Cepal, 

cabe ressaltar o desencanto da comissão com seu papel de órgão assessor reservado no estatuto da 



14 

 

ALALC. Segundo Gonçalves (2011), este status não garante a influência que a Cepal deseja sobre o 

Comitê Executivo Permanente da Associação, assim limitando sua atuação. 

Além dos desentendimentos citados acima, com o desenrolar do processo de integração 

diversos problemas práticos são levantados, como: o comércio da região que sempre se dirigiu aos 

países do centro, revela uma deficiência no transporte interno; grau de industrialização dos países 

geram desconfianças tanto do setor privado, quanto no setor público sob o comércio reciproco; além 

de inexperiências por parte do Estado; e por fim, escassez de dados comparativos para análise 

(Menezes, Penna Filho 2006; Valle, 1963). 

Menezes e Penna Filho (2006, p. 18) ressaltam que “a conjuntura local e mundial trabalhava 

contra. A ideia era interessante, bonita no papel, mas frente à realidade da época a caminhada tornou-

se difícil”. Esta realidade relatada pelos autores se refere não apenas aos gargalos apresentados, mas 

também ao cenário político de Guerra Fria, onde a integração regional se atenuava com a queda de 

regimes democráticos e a perca de legitimidade frente a estes países.  

O processo de implementação da zona de preferencias tarifarias teve um desempenho 

considerável nos três primeiros anos – 1961-1963 –, liberando 75% nas taxas das mercadorias, 

entretanto no ano seguinte o desempenho caí consideravelmente, não passando de 240 produtos 

anuais – problema oriundo de uma cansativa metodologia, analisando produto a produto. Além disso, 

o número de concessões disparavam (CAVLAC, 2012). 

Mesmo com o rápido declínio da ALALC, era evidente nos debates o desejo da Cepal de não 

permitir o esfacelamento do processo de integração. Por parte das delegações latino-americanas havia 

o apoio as recomendações da Cepal, entretanto, nenhum esforço era notado para que seja posto em 

pratica, relata Gonçalves (2011). A necessidade de um sistema para resolver as controvérsias e 

supervisão tornava-se cada vez mais necessária para ao menos garantir os já acordos assumidos 

(BOHRER, BARRAL, 2010). 

Não demorou para que os problemas se agravassem com a dificuldade de encontrar soluções 

que agradassem a todos os membros. As maiores economias estavam recebendo um grau maior de 

investimento, assim cada vez mais aumentando as disparidades e reduzindo as chances das economias 

menores conseguirem diversificar sua produção, deste modo, estabelecendo-se barreiras para uma 

integração reciproca (MENEZES, PENNA FILHO, 2006).  

Com o processo de integração regional não seguindo à risca a estratégia da Cepal, junto a 

desordem alcançada e aos graves problemas estruturais da região, a ALALC tem seu fim 

predestinado. Este declínio fomenta o debate a respeito de uma grande lacuna entre a teoria e a prática, 

Koling (2000) ressalva que o aprofundamento epistemológico sobre a discussão, leva a uma 
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comparação entre ideias e realização que envolve sujeitos sociais e interação, isto é, submisso a erros. 

Menezes e Penna Filho (2006) também promovem este debate, para os autores a integração com a 

ALALC é um exemplo de que enquanto na teoria tudo se encaminha para uma unidade regional, 

quando aplicado na realidade tudo se direciona em uma direção totalmente contraria. 

 Portanto, a complexidade da proposta cepalina obteve problemas quando em contato com a 

realidade regional, sua ambição para a América Latina não se encaixou na estrutura da região, tendo 

que passar por problemas políticos e econômicos que dificultaram o desenvolvimento do processo 

integração regional.  

Menezes e Penna filho (2006) criticam a estratégia da Cepal, alegam que o desejo da comissão 

em inserir todo e qualquer país na ALALC sem qualquer restrição – princípio da livre adesão –, 

adicionou ao acordo países com crises inflacionarias preocupantes e com decorrentes déficits na 

balança de pagamentos, se formulando como outro empecilho ao processo. 

 No decorrer do processo de integração regional, outras instituições multilaterais surgem em 

paralelo, tal como: BID e a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD). Ao ponto de vista teórico estes órgãos demonstram uma tendência ao 

desenvolvimentismo cepalino, contudo, se diferenciam pela busca do fortalecimento do âmbito 

interamericano (GONÇALVES, 2011). Na década de 1960 ocorre um intrigante fenômeno na história 

da Cepal, as ideias da comissão são difundidas com a criação destes novos órgãos. Pollock (1978) vai 

dizer que o esquema de transformação do pensamento cepalino ultrapassa o esquema regional, assim 

alcançando o âmbito global. Por outro lado, a falta de comprometimento dos países com o processo 

de integração, ocasiona um esvaziamento da questão da integração regional8, pelo qual, era um dos 

núcleos principais dos estudos da comissão, assim demonstrando uma crescente perda de legitimidade 

por parte da Cepal no âmbito institucional. 

O próprio Prebisch (1970) levanta algumas considerações a respeito da ALALC, mesmo 

aceitando que a efetivação do mercado comum depende de um maior apoio das decisões políticas, a 

integração não deve ter como alvo a supranacionalidade, pois, para o autor não cabe a um país ceder 

a decisões subordinado a regra da maioria. Em caso o mercado comum se constitua plenamente, uma 

unidade política poderia ser adequada caso os governos assim decidissem. Araújo (2012) diverge 

neste pensamento, para o autor o caráter intergovernamental da ALALC permitiu a predominância 

dos interesses nacionais sobre regionais, não concedendo que o órgão tivesse uma força executória 

direta. 

                                                           
8 No ano de 1963, Prebisch deixou a Direção da Secretaria da CEPAL para assumir, posteriormente, a Direção da Unctad. 
O ocorrido de certa forma demonstra a decepção de Prebisch frente ao desempenho Cepal (GONÇALVES, 2011). 
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Depois do ano de 1964 a Cepal pouco pôde fazer a respeito da integração, se limitando apenas 

a indicar os pontos que considerava falhos na ALALC. Não era apenas a integração regional que 

demonstrava problemas, de modo geral, o pensamento desenvolvimentista enfrentava uma grande 

crise, uma vez que as taxas de crescimento da América Latina apresentaram uma grande queda entre 

o ano de 1960 e 1964, sendo apenas 0,3% ao ano, além disso, diversos países passam a enfrentar 

pressões inflacionárias. O modelo de industrialização via substituição de importações da Cepal 

enfrentava seu esgotamento, recebendo críticas de outras correntes – como os teóricos da dependência 

–, assim perdendo a comissão perdia o monopólio na interpretação do subdesenvolvimento da 

América Latina (BIELSCHOWSKY, 2000).  

O processo de integração que deveria ter sido impulsionado paulatinamente, muito cedo já 

apresentava ineficiências. Poletto (2000), acredita que seu fim foi determinado assim que a proposta 

de cooperação não resultou nos benefícios planejados, disseminando a insatisfação aos países 

signatários. No ano de 1970 os países ainda não haviam firmado nenhum acordo sobre as barreiras 

tarifárias, já estava subentendido o fim da ALALC. 

O processo de integração na América Latina ocorre em paralelo a outros processos pelo 

mundo, a incapacidade dos resultados na América Latina se justifica por problemas estruturais e de 

implementação, além de outros fatores já levantados, políticos e econômicos. Apenas no ano de 1980 

a ALALC tem suas atividades encerradas, sendo substituída pela ALADI, a nova proposta mantém 

os objetivos da ALALC, entretanto, agora um sem cronogramas pré-definidos para a integração 

(ARAÚJO, 2012). 

Mesmo todo o arcabouço teórico desenvolvido pela Cepal não tendo concluído na formação 

de um Mercado Comum Latino-americano, seu papel na segunda onda de integração é marcado por 

sustentar o pensamento de um “conjunto latino-americano”. Atualmente a comissão ainda é referência 

para tentativas de integrações. Furtado (1998 apud POLETTO, 2000) salienta uma reflexão a respeito 

do legado da Cepal, onde, a mesma dedicou-se na construção de um pensamento econômico sobre 

uma região que já nasce considerada como terceiro mundo. 

Com fracasso na cooperação, tanto na ALALC, quanto no MCCA9 acabam tomando 

consciência de sua sensível posição de deterioração no cenário internacional, colocando-os 

novamente com um sentimento de estar isolado do resto do mundo (POLETTO, 2000). Valle expressa 

                                                           
9 No ano de 1961, a CEPAL buscou apresentar o MCCA como modelo de processo de integração a ser seguido pela 
ALALC. Entretanto, o MCCA também passa por problemas semelhantes aos da ALALC, o conflito armado de 1969 entre 
Honduras e El Salvador marca a termino deste processo de integração (GONÇALVES, 2011). 
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uma mentalidade “alalquiana” necessária para iniciar um processo de cooperação, onde para atingir 

o objetivo da integração na América Latina é preciso compreender que:  

“[...] nem tudo o que serve ao desenvolvimento de um país serve necessariamente ao 

desenvolvimento da Zona, mas tudo que serve ao desenvolvimento da Zona beneficia 

necessariamente cada um dos países que a integram” (VALLE, 1963, p. 247).  

 

4. Considerações Finais 

 

 A segunda onda de integração regional da América Latina liderada pelos estudos da Cepal é 

sintetizada neste artigo. Por volta da segunda metade da década de 1950, a cooperação internacional 

dos países latino-americanos passa a ser vista como uma importante ferramenta para dar seguimento 

ao projeto de industrialização integral, ao qual, prometia a superação do subdesenvolvimento destes 

países.  

A criação de um bloco regional prometeu alcançar mais do que ganhos de escala favorecendo 

o processo de industrialização, se comprometeu com a defesa dos países latinos no mercado 

internacional regionalizando o processo de substituição de importações. Era inaceitável países tão 

próximos tivessem uma comunicação tão baixa. Deste modo, a estratégia de integração regional vem 

em oposição a vocação agrícola determinada pelas vantagens comparativas, princípios difundidos 

pelos países do centro.  

 Destarte, os estudos da Cepal resultam na criação da ALALC no ano de 1960 com o Tratado 

de Montevideo, onde a partir de então todo arcabouço da Cepal deveria ser aplicado para gerir este 

processo de integração. Este cenário leva ao resgate da pergunta que idealiza tal estudo: sendo a Cepal 

responsável pela segunda onda de integração regional na América Latina, até que ponto sua estratégia 

de integração regional foi aplicado sobre a ALALC? 

O estudo foi marcado pela dificuldade de sintetizar o pensamento cepalino, devido a seu 

destino não se configurar ao público acadêmicos, mas sim, a autoridades econômicas – policy makers 

–, ressalva Bielschowsky (2000a). Poletto (2000a) reforça o argumento, levantando que a difícil 

leitura do pensamento cepalino, vem da perspectiva epistemológica adotada pela Cepal. 

Os documentos realizados pela Cepal fornecem diversos princípios e mecanismos que 

deveriam ser seguidos e utilizados como meio para alcançar tais fins, o mercado comum. Assim se 

constitui a estratégia de integração regional da Cepal, com um viés totalmente voltado em benefício 

da industrialização e da reciprocidade. Entretanto, a insatisfação da comissão com o desenrolar da 



18 

 

ALALC é notável, não apenas pelo cargo inferior concedido de órgão assessor, mas também pelos 

seus princípios sendo negligenciados no desenrolar do processo de integração da ALALC. 

No processo de implementação, uma enorme lacuna entre a teoria e prática é exposta, tendo a 

Cepal que enfrentar problemas estruturais da região. Esta onda de integração regional se esvazia por 

volta do ano de 1964, onde a comissão enfrentava o esgotamento do seu modelo de substituição de 

importações, resultando no questionamento da viabilidade de suas propostas – tanto no campo prático, 

quanto no campo teórico –. Com a perda cada vez maior da influência da comissão sobre a América 

Latina, junto ao desinteresse dos países em estimular e cooperar com o processo de integração, o 

processo toma rumos desastrosos.  

Pelo apresentado, o estudo aponta como resultado o não seguimento da estratégia de 

integração da Cepal pela ALALC, embora seus estudos tenham sido convertidos na segunda onda de 

integração regional, a comissão não teve legitimidade na gestão do processo, além disso, teve que 

enfrentar diversos gargalos econômicos e políticos da região. Mesmo não tendo obtidos bons 

resultados na integração, a Cepal constrói um importante legado na formulação de uma identidade 

Latino-Americana. 
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