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criação da Comunidade Econômica Européia, ao Mercado Comum, aqui não duvido que, invertendo um pouco no processo
histórico nosso esfôrço de aproximação, a Zona Livre de Comércio, nos conduza um dia à Comunidade Latino-Americana
dos produtos essenciais à nossa independência e ao nosso desenvolvimento. Isto pode estar plenamente ao nosso alcance e pode
vir a ser um triunfo no futuro.
Acima de tudo, creio que não me referi a alguma coisa que
está no ápice dêsse processo de integração, e para a qual a
Europa já se voltou através de uma instituição de tanta importância quanto aquela que mencionei: refiro-me ao Euraton.
Estou certo de que também a energia atômica só poderá representar para a América Latina a grande chave do progresso c
indEpendência que está em condições de ser na hora em que
pudermos marchar para uma comunidade em tôrno da pesquisa, da exploração e da utilização da energia nuclear para
fins pacíficos. O Brasil, que teve a honra de patrocinar, em
1962, na Conferência de Genebra, a desnuclearização da América
Latina e o acôrdo parcial para a restrição dos testes atômicos
na atmosfera e no espaço sideral, o Brasil, que se juntou ao México na assinatura das proposituras visando a essas conquistas
perante o Comitê dos Dezoito e ali representou todos os países
latino-americanos, falando por conseguinte em linguagem regional, não pode deixar de desejar também um entendimento
entre os países latino-americanos para que possamos ser os verdadeiros campeões da purificação de uma fôrça que, nas condições em que se revelou ao mundo apa:·eceu sob o signo da morte,
mas que tem condições para transformar-se no s:mbolo da paz e
mesmo no símbolo da vida eterna para os povos. Essa fôrça é
o átomo, essa fôrça é a energia, contida na matéria.
Essa energia que se revelará e só estará por nós dominada,
domesticada, a serviço de nosso anseio de paz e de reconciliação entre os homens, na hora em que encontramos, na plenitude
do seu sentido, êste caminho de integração.
Os senhores, reunidos numa assembléia como esta, trocando
idéias sôbre comércio, sôbre produtos e medindo a prestimosidade dêsses instrumentos, na verdade não estão apenas dando
alguns passos frutuosos no caminho dos interêsses econômicos
de seus países e de suas emprêsas. Estão trilhando os primeiros
passos de uma longa jornada que ouso pensar nos conduza a uma
meta, a mais importante dos povos latino-americanos.
-20-
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pelas nações capazes de criarem uma comunidade de mãos juntas, como se diz nos países germânicos, uma comunidade de
mãos juntas sôbre certas riquezas que constituem a base verdadeira de independência política. Tivemos uma revelação
extraordinária: os países se tornam politicamente mais independentes na hora em que encontram para os grandes problemas
da sua economia, não as soluções nacionais, mas as soluções
super-nacionais, que são capazes de gerar a fôrça, o equilíbrio e
a estabilidade.
Pois bem, creio que temos necessidade de olhar para a
América Latina como para uma área onde muitas soluções precisam ser encontradas, supernacionalmente. Não tenho dúvidas
em dizer que há um problema neste Hemisfério que os países
latino-americanos não resolverão satisfatoriamente enquanto
não forem capazes de encontrar sua comunidade das mãos juntas. .:Inste problema é o do petróleo. Somos pa:ses grandes
consumidores de petróleo, um mercado de extraordinária significação no mundo de hoje para êsse produto básico, e somos também, alguns - como é o caso em primeiro lugar da Venezuela, mas também o da Bolívia, do Chile, da Argentina,
do Peru, enfim, de quase todos os países latino-americanos ainda
que em escalas diferentes - países produtores. Mas cada
um de nós precisa colocar o problema em têrmos dialético.s,
porque enfrentamos, numa certa fase da nossa história, o
grave problema da competição com as companhias internacionais. E surgiu-nos êste desafio: a companhia internacional
seria o único caminho através do qual países de economia fraca, sem capitais e sem tecnologia, estariam em condições de
enfrentar o problema da pesquisa, da lavra, do refino e da distribuição de combustíveis.
Problema inepto para todos nós, porque somos países que
não ignoramos que o petróleo é um produto em abundância no
mundo, em oferta crescente, e onde existem regiões, como a
do Oriente Próximo, onde o custo de produção por barril de pe·
tróleo é de tal forma inferior ao que se pode encontrar em qual·
quer outro pais do mundo, que seria muito difícil admitir que
companhias internacionais, que controlam o petróleo nessas
áreas de produção barata, e que também o deveriam controlar
em área de produção cara, realmente se interessariam em desenvolver o petróleo nas regiões caras, em detrimento das áreas
de produção barata, dando um sentido político e não um sentido
econômico a alguma coisa que se desenrolava entre elas e cuja
-18-
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(Conferência na reunião preparatória da II Convenção de
Empresários Participantes da ALALC- São Paulo- 29-1-64)
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Meus Senhores: Foi com grande satisfação que recebi êsse
convite para tomar a palavra nesta reunião e tecer alguns comentários sôbre a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, sôbre o presente e o futuro da Zona Livre de Comércio
e sôbre a posição do Brasil em face dessa realidade.
Em primeiro lugar, êsse prazer deriva de verificar que esta
é uma reunião da classe empresarial. Jamais acreditei que a
ALALC pudesse converter-se, de fato, em uma realidade econômica e política e se transformasse no instrumento poJeroso, que
está em condições de ser, do desenvolvimento de nossos paí·
ses, enquanto a classe empresarial não compreendesse o alcance da iniciativa, não a tomasse sob a sua inspiração e proteção
e viesse assim juntar os seus esforços aos de seus governos
para converter numa realidade florescente o fruto dos trabalhos
de Montevidéu.
Há certos instrumentos políticos que produzem seus efeitos através da ação que operam sôbre a consciência das massas. Outros, que produzem imediatamente resultados nos países, em suas chancelarias, em seus departamentos administrativos. Mas há tambám iniciativas que não se consolidam,
que não se tornam o que verdadeiramente são, enquanto não
encontram um instrumento permanente de exploração de suas
possibilidades de readaptação e de revisão, em face das condições reais da vida económica. li: nesse estado, estou certo, que
se encontra a ALALC.
Logo que ela foi imaginada, nós todos enfrentamos em
nossos países diversas espécies de reações e de ceticismos cm
relação a ela. Uma dessas formas, talvez das mais fundadas,
era o receio de que viéssemos a colocar em comum, como um
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sistema de vasos comunicantes, economias que, embora tôdas
elas caracterizadas por se encontrarem numa fase geral de subdesenvolvimento, encontram-se, entretanto, em estágios difere·ntes do processo de desenvolvimento econômico, umas, já
francamente em fase industrializada, outras, dando os primeiros passos para se industrializarem, e outras, ainda, na fase de
exportação ds produtos primários, e de compra de manufaturas
e, por conseguinte, com seus mercados completamente abertos
para a industrialização estrangeira. Surgiu, então, naturalmente, o receio de que a ALALC, ou melhor, de que o estabelecimento de um desarmamento tarifário naquele instante, pudesse
constituir como que uma anulação do protecionismo, já que
sabzmos que um país não pode vencer as etapas de transição sem o mínimo de protecionismo, que lhe sirva de amparo
na fase incipiente até o estabelecimento das novas indústrias.
Essa ponderação, que tem todo cabimento, tem o único defeito de não levar devidamente em conta as diferentes fases pelas
quais pode passar o processo de aglutinação econômica entre
países que oferecem um grau satisfatório de homogeneidade.
Assim é que se distinguiu entre integração econômica, união
tarifária, mercado comum e Zona Livre de Comércio. :m claro
que uma integração econômica, na plenitude do têrmo, é algo
em que nós, naquele momento, nem poderíamos pensar. E ainda
hoje, creio que temos que pensar nesse assunto com cautela,
olhando-o principalmente como desdobramento futuro. Não quero antecipar-me sôbre êle, porque é dêle precisamente que, na
parte final destas minhas considerações, me quero ocupar.
Quanto à união a.Guaneira de que temos um exemplo tão frisante e ilustrativo no que se faz hoje no Benelux, também ela
representa uma fase muito avançada de identificação de interêsses, e nada nos permitiria cogitar de uma união no estágio
atual em que se encontram os países latino-americanos.
O que caracteriza o mercado comum é a abolição da tarifa
interna e a adoção de uma tarifa externa. Ora, é evidente que
o pressuposto desta organização é a homogeneidade das economias coligadas. No nosso caso, isto não é possível: o grau de
homogeneidade é ainda insatisfatório e o que se poderia fazer
era ir criando, através de negociações específicas, um desarmamento tarifário muito mais empírico, muito mais fragmentário,
em que, ao invés de abolirmos tarifas de um modo geral, fêssemos pensando em modificá-las, produto por produto e país por
pais, ajustando, vamos dizer carinhosamente, a cada caso, a
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bem os negociadores da ALALC quando estabelecem, mesmo entre
nós, um sistema de pesos e medidas que favorecem preferencialmente os países de estrutura econômica ainda relativamente
mais débil do que as nossas próprias estruturas, cujas debilidades nós bem conhecemos e proclamamos. Assim se fêz nas ne,.
gociações com o Paraguai. O que o Brasil abriu naquela oportunidade de comércio com o Paraguai, creio eu que foi discutido
com muito interêsse por ambos os países. O que tive c;portunidade de ouvir das autoridades de ambos os lados foi muito elucidativo do alcance que as medidas poderiam ter.
Mas há ainda outro terreno no qual a integração pode
localizar-se. Não teria existido o Mercado Comum Europeu,
a Comunidade Econômica Européia e não existiria talvez o
surto de integração que hoje polariza os pa' ses signatários do
Tratado de Roma, senão existisse antes alguma coisa, cuja genialidade de compreensão não foi talvez vista por todos no primeiro instante, mas que marca um verdadeiro momento, uma
encruzilhada, um tourne-point da história contemporânea: a
fundação da CECA, da Comunidade Européia do Carvão e do
Aço.
Esta idéia genial representou, verdadeiramente, a quebra
brutal, dramática, de um sentido de rivalidade econômica entre
os países da Europa Ocidental, justamente num ponto crítico
da rivalidade entre a Alemanha e a França, no capítulo da grande siderurgia.
Conseguir levar aquêle grupo de países para a internacionalização do problema do carvão e P,o aço foi o que podemos chamar a vitória do nacionalismo moderno. Foi o superamento das
micro-soluções e a entrada corajosa no caminho das soluções
idôneas para resolver problemas e colocar na vanguarda os
pa' ses que são capazes de adotá-la. Aí é que se criou em primeiro lugar um clima de confiança e se revelou que só através
desta junção de esforços se poderia entrar nas soluções dos
grandes espaços, vencendo a mediocridade, fazendo desaparecer
a vantagem dos Estados Unidos e da União Soviética, que tinham
o privilégio da grande continuidade territorial e das grandes
manchas de população. Ji:stes continentes, que pareciam fadados
a arrebatar o sentido e a liderança da história e esmagar quase
que pelo número e pela potencialidade os países de estatura meramente nacional, como a França, a Alemanha, a Bélgica, a Inglaterra, a Itália, êstes países viram surgir ao seu lado uma
nova realidade super-nacional: os grandes espaços integrados
-
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nas proporcionar à indústria e ao comércio de nossos países melhores negócios? Certamente, êste é o nosso primeiro, fundamental e indispensável objetivo. Não insisto muito nêle porque os senhores aqui presentes conhecem de sobra o que isto
pode significar. Um pa!s como o Brasil, quando constitui a sua
indústria e a faz trabalhar, para ;raciocinar com algarismos um
pouco antigos, com algarismos de 1961, sabe que está trabalhando para um país cuja renda nacional, cujo produto nacional
bruto pode ser orçado em tôrno da ordem de grandeza de
uns 18 a 20 bilhões de dólares. Não é nada, é um mercado insignificante, quando o comparamos com os mercados bastante
vêzes maioves da França, da República Federal Alemã, da
própria Itália, de países onde se abrigam populações menores
e onde as possibilidades econômicas são bem conhecidas. Pois
bem: o simples fato de amanhã podermos ter a certeza de que
uma indústria brasileira será posta em escala não do ambiente
comercial que se mede por êsses algarismos mas por três vêzes
mais, totalizando um grupo de países unidos pela zona livre,
representa desde logo um processo econômico de tal natureza
que não há quem possa discutir da vantagem prática para
tôdas as micro-economias existentes no país. E se isto é verdade para o Brasil, creio ser verdade, ainda de maneira mais
veemente, para cada um dos outros países latino-americanos.
Há, entretanto, ma.is alguma coisa a ver adiante disso, na
minha opinião. Há duas coisas mais a ver: a primeira é a própria evolução das economias latino-americanas, que à medida
em que se vão homogeneizando e vencen:lo as etapas intermediárias do desenvolvimento econômico, podem cada dia alcançar
maior grau de interpretação e aproximar-se do mercado comum.
O que tem sido o mercado comum para os povos europeus
é alguma coisa por si só tão eloqüente, tão encorajador, tão
digna de imitação, que basta percorrer o assombroso surto industrial e comercial da Europa para nos convencermos do quanto será útil também à América Latina um dia poder seguir o
· mesmo rumo. A insignificância dos resultados obtidos na Europa dos Sete, comparada com a pujança dos resultados que vieram beneficiar os seis dos signatários do Tratado de Roma, fala
tão alto, que não há necessidade de termos dúvida a respeito.
Apenas indaga-se se êsse resultado será alcançado por nós a
tempo. O que dará o sentido do tempo a esta evolução é justa.,
mente o grau maior de homogeneidade que vai· sendo atingido
pelas economias dos nossos países. Têm andado por isso muito
-
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cada aspecto da vida econômica, o flexível instrumento do trabalho que nos era oferecido. Assim, a idéia da Zoua Livre de
Comércio surgiu como uma idéia extremamente realista ao contrário de fazer-nos embarcar em uma aventura, cujos desfechos
poderiam ser negativos. Para os esforços dos países latino-americanos, de insuficiente desenvolvimento econômico, a Zona Livre de Comércio se apresentava como uma idéia realista, objetiva, modesta nas suas ambições imediatas, e, entretanto, de
largo alcance nas suas ambições mais remotas. Já todos sentimos que, através dêle, se abrem caminhos para uma conquista
de homogeneidade cada vez maior, e, portanto, para a enca.Illpação de formas mais íntimas de associação.
Era aquêle o primeiro obstáculo que se apresentava e creio
que, a respeito dêle, tínhamos argumentos com que defender
a instituição da ALALC e o seu florescimento. O segundo argumento não era menos digno de considerações. Nós todos sabemos que a América Latina sofre permanentemente do problema
da instalação de indústrias que são nacionais, quanto à sede em
que se constituem as emprêsas e até mesmo quanto a parcelas
substanciais do capital, da gerência e da técnica. Entretanto,
são elas emprêsas subsidiárias do capital estrangeiro, completamente dirigidas à distância por centros de direção e orientação, cuja sede se encontra nos países mais desenvolvidos do
Hemisfério, notadamente nos Estados Unidos. Se é verdade que
desejamos, através da ALALC, da Zona Livre de Comércio,
estender a mão à industrialização incipiente dos países latino-americanos, criar-lhes vantagens para as quais estamos dispostos até mesmo, em determinados assuntos, a recuar em projetas de industrialização para dar prioridade a outros, que são
competitivos, também é verdade que não temos o menor desejo
de fazer êsse gênero de concessões a estabelecimentos industriais que, na realidade, sejam oriundos, assentados ou dirigidos dos países altamente industrializados do Hemisfério e que,
apenas, se acham sediados, de fato, nas nossas nações menos
desenvolvidas.
:m esta uma cautela indispensável. O regime de confiança,
as bases morais e econômicas da Zona Livre de Comércio esta·
rão abaladas, e nós podemos correr o risco de um surto de desconfiança que amarre o futuro da instituição, se amanhã sentirmos que, através da ALALC e de suas facilidades, o que estamos fazendo é abrindo brechas no sistema de defesa da indústria nacional para que a indústria altamente desenvolvida, que
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não necessita da proteção doméstica latino-americana para im•
plantar-se, se servisse de um mecanismo desta natureza para
adjudicar-se vantagens que não julgamos razoáveis conceder.
'l;ste argumento tem, portanto, um sentido de advertência. Todos nós precisamos estar prevenidos contra êle, porque a única
necessidade que êle gera é a de sermos cuidadosos nas negociações. Cada vez que a ALALC entrar num dos seus períodos de
negociações, cada ve·z que nela forem examinados os produtos
onde surgem as possibilidades de um entrosamento maior das
em.prêsas, é preciso também que êste aspecto da nacionalidade
efetiva das emprêsas não seja esquecido pelos negociadores desejosos de manter, vamos dizer, os "handicaps" e que não querem deixar, graças a um mecanismo de tão boas intenções como
a ALALC, se desequilibrarem os pesos com que devem correr os
competidores.
Não basta, entretanto, essas considerações para vermos,
a curto prazo, os problemas da ALALC e sentirmos suas múltiplas dificuldades e obstáculos. Creio que uma outra dificuldade,
que não se apresenta logo à primeira vista, mas que eu próprio
senti quando tive a oportunidade de ocupar a pasta do Exterior,
e depois a da Fazenda, é a reação dos competidores na hora em
que a ALALC aparece criando facilidades e, por conseguinte,
deslocando certos eixos tradicionais do comércio.
Todos estão de acôrdo em dizer que é justíssimo que um
pais como o Brasil substitua, por exemplo, certas matérias-primas que hoje compramos a países com os quais temos certa
escassez de divisas e dificuldades comerciais, em virtude da intensidade do comércio. Todos ·concordam em que é justo que
desloquemos essas linhas comerciais para o M,Sxico, para o Chile,
para países que são fornecedores das mesmas matérias-primas
e que estão em condições de suprir-nos, e que ao mesmo tempo
que nos suprem, nos compram outras matérias-primas ou manufaturas que estamos em condições de oferecer. Em tese, não
aparecem dificuldades à iniciativa. Pelo contrário, p~lavras de
estímulo, palavras de apoio ouvem-se de tôda parte. E sentimos como que uma aura de boa vontade que, em tôda a
área americana, incluídos os países altamente industrializados,
cerca o futuro da ALALC e lhe deseja bons ventos.
Na verdade o que acontece é o seguinte: na hora em que
se negocia a concessão, em que se estabelece um critério preferencial, para podermos deslocar uma linha tradicional de comér-
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vamos programar a nossa capacidade de CO·nquistar a tecnologia
moderna .
Digo com tôda franqueza: por seus próprios recursos~ não
estamos em condições de conquistar a tecnologia moderna. Nem
o Brasil, nem a Argentina, nem o México, nem nenhum dos países que têm representantes aqui presentes ou os que não o têm,
porque a verdade é que o que esta conquista representa como
mobilização dos recursos materiais e humanos é alguma coisa
que nos ultrapassa.
Vou dar um pequeno exemplo para mostrar como tenho
razão no que digo. Nos últimos tempos, o Brasil tem feito
um grande esfôrço para formar físicos e matemáticos, porque representam a vanguarda desta luta pela posse da ciência e da tecnologia moderna. Pois bem, com o auxílio de alguns
ilustres membros do Conselho Nacional de Pesquisas, procedi
há dias a um levantamento dos matemáticos e físicos brasileiros
que se encontram hoje no estrangeiro trabalhando em regime
permanente, com o seu domicílio mudado, por não terem no
Brasil condições de produzir cientificamente. Verificamos que
possuímos neste momento vinte e cinco físicos e matemáticos,
os melhores de que dispomos, que, depois de terem estudado no
Brasil, de terem sido nossos bolsistas no estrangeiro, de terem
feito um esfôrço intelectual gigantesco correspondendo à nossa
capaci::lade de fazê-los estudar e tornarem-se, como se tornaram,
homens de ciência de primeira ordem, foram exportados pelo
Brasil, a título de a iuda brasileira ao desenvolvimento científico
da In~laterra, da França, da Suécia, da União Soviética e dos
Estados Unidos, e estão trabalhando nas universidades dêstes
países, únicas onde encontram condições para realizar as tarefas de alta qualificação profissional para as quais se preparam.
Não vejo do que adianta um país pensar em têrmos de ambição nacional e de autosuficiência quando os problemas são desta
natureza e desta ordem. O que precisamos é criar na América
Latina a solidariedade de esforços para resolvermos juntos os
problemas que, separados, não resolveremos a tempo . A palavra
na qual desejo insistir é esta: tempo. Porque isto precisa ser
resolvido a tempo.
Estas considerações me levam a uma parte que desejo encarar de uma maneira menos atual. No mundo moderno, ninguém pode engajar-se numa estrada sem ter formado um juízo
perfeito da meta a que essa estrada conduz. Aonde queremos
chegar, ao entrarmos pelo caminho da ALALC? Queremos ape-
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cupar - o problema do refinamento da tecnologia mundial,
do avanço da ciência, do avanço das soluções técnicas que, cada
dia, se tornam mais dispendiosas, mais difíceis, mais capazes de
colocar em posição vantajosa os povos que as adotam em primeiro lugar.
Enquanto nós, aqui, no Brasil, na Argentina, no México,
no Uruguai, no Peru, no Equador, nos países da América Central, na Colômbia, na Venezuela, no Chile, estamos empenhados em atingir, graças ao nosso esfôrço, a era industrial, esta
era na qual contemplamos florescentes a Europa Ocidental, o
Japão, etc., êsses países mais adiantados do mundo, capitalistas
ou socialistas,estão dando, graças à tecnologia moderna e às
conquistas da ciência da era nuclear e espacial, um salto para
adiante.
Estamos correndo um risco de ficarmos numa nova era de
sub-desenvolvimento. Creio que não há alarmismo em dizer
que o que nos resta é o perigo do neo-subdesenvolvimento. Caminhamos para o neo-subdesenvolvimento. Ficaremos subdese·nvolvidos não tanto por deixarmos de fazer o que precisamos para ter siderurgia, capacidade elétrica, transporte, mas
porque, enquanto caminhamos para tudo isso com as técnicas
do século passado e do comêço dêste século, os povos plenamente amadurecidos no campo da ciência estão jogando dardos a
muitos e muitos metros adiante. Deixam-nos novamente em posição semelhante àquela em que ficamos na hora em que soou
o sino da revolução industrial.
Quando isto aconteceu, há um século e pouco atrás, a distância que separava nossos países das metrópoles européias,
de Espanha ~ de Portugal, era muito menor que a que hoje
nos separa dos Estados Unidos e da Uniã.o Soviética. Não
sei se poderia dizer infinitamente menor do que a distância que
nos separará amanhã dos Estados Unidos e da União Soviética,
se tivermos que competir em têrmos de tecnologia clássica contra uma tecnologia nuclear e espacial. Ora, se isto está acontecendo, se estamos caminhando em um mundo tão perigoso para
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com os outros povos, como poderemos dispensar o que nos aproxime do verdadeiro objetivo, do desenvolvimento econômico?
Não poderemos dispensar a programação do investimento
e do comércio. Vamos programar uma coisa e a outra e vamos
logo programar pensando tambám neste outro tipo de programação, que peço licença para acrescentar como um terceiro:
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cio de uma zona para uma zona nova, sob os auspícios e sob os
"handicaps" favorecedores da ALALC, quem surge reclamando
contra aquêle deslocamento, quem surge reagindo contra o que
lhes parece ser uma perda de mercado, não é o país de onde o
fluxo comercial foi deslocado ,e sim os próprios interessados diretos, isto é, as firmas comerciais que algumas vêzes perdem
clientes e que procuram o apoio das autoridades políticas para
defenderem o que até então constituía sua área de comércio
tradicional. Isto é uma dificuldade contra a qual tive oportunidade de defrontar-me algumas vêzes. Creio que todos os administradores, para dar à ALALC as bases de resistência que precisa, terão necessidade de ter plenamente na consciência êstc
gênero de dificuldade e obstáculos, e de contra êle criarem os
aparelhamentos defensivos.
Essas dificuldades, e muitas outras, inclusive algumas derivadas apenas do hábito, precisam ser enfrentadas com clareza
e gradualmente eliminadas. Ainda sou dos que pensam que nenhuma dessas dificuldades que enumerei pode ser considerada
maior. Nem sequer colocada no grupo das maiores. As maiores
provêm do longo desconhecimento em que os países da América
Latina têm vivido em matéria de suas recíprocas possibilidades
econêmicas e, especificamente, comerciais. A América Latina
cresceu com um sistema de economias paralelas, estanques uma
das outras, com as maiores dificuldades de comunicação, de
transporte e de informação mútua, convencidas de que eram
fornecedoras de produtos primários, voltadas, portanto, para os
grandes mercados que os absorviam, e desinteressadas uma das
outras, por não lhes parecerem que podiam encontrar, à primeira vista, uma área suficientemente absorvente para os seus
produtos. Até certo ponto tudo isso é verdade, mas tudo isso
vai deixando de ser verdade à medida que os países se vão diversificando em sua economia, e sobretudo à medida em que vão
tendo necessidade de abrir mercados novos em virtude das dificuldades de suas balanças de pagamentos, dificuldades que se
vão tornando agudas em relação aos mercaios tradicionais.
Em um continente onde, para desprezar variações de ano
para ano, podemos dizer, a grosso modo, que o comércio dos países latino-americanos com os Estados-Unidos se faz na base
de 50%, com a Europa, de moeda conversível, na base de 30%,
sobrando os 20% restantes para os mercados inconversíveis,
países socialistas e a própria América Latina, esta última, entretanto com cêrca de 9 a 10% (isso para tomar algarismos de
-
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média no mesmo períoio) é fácil concluir que não será de um
dia para outro que conseguiremos transformar a Zona Livre de
Comércio em fator predominante e, mesmo, em fator pujante do
comércio entre os países latino-americanos. O longo caminho
a percorrer está diante de nós. E o que é importante, o que não
pode ser esquecido, é que êsse caminho só poderá ser aberto e,
depois de aberto, só será pavimentado, graças a um esfôrço em
que o govêrno e classe empresarial têm que se dar solidamente
as mãos para se descobrirem, para que os pa:ses se descubram,
uns aos outros, revelando-se as suas possibilidades e, sobretudo,
desarmando suas prevenções.
Devemos falar em ambas as coisas com muita coragem.
Quanto ao desconhecimento recíproco, creio que não serei eu
quem lhes vá ensinar nada, aos homens de negócios que se
acham aqui reunidos, aos economistas, aos homens que vêm
por dentro a realidade industrial e financeira dos nossos países.
Todos sabem que o desconhecimento é amplo, que as descobertas que se fazem cada dia deixam às vêzes surpresos os interessados e que há muita coisa que julgamos clara, sabida,
óbvia, e que, até o dia de hoje, ~inda nã:> entrou na categoria
das coisas verdadeiramente conhecidas. Quanto às prevenções,
o trabalho é ainda mais limitado, mas em demasia necessário.
Paises que não têm dúvida alguma em recorrer a um país altamente industrializado para importar manufaturas, muitas vêzes se tomam de ciúmes ao pensarem que podem importar esta
manufatura de um vizinho latino-americano ao invés de a comprarem em sua própria indústria doméstica. li:: como se ao se
abastecerem num pa:s latino-americano vizinho significasse
um atentado de que o grau de industrialização do país importador ainda não iguala o grau de industrialização do país
exportador.
E por êsses pequenos casos sentimos que, na verdade, há
uma rivalidade, quase que de tipo xenófobo, e assistimos a uma
perda de velocidade num processo histórico que só pode ser vantajoso a todos os nossos países. Há então, e nós temos visto
isto aqui no Brasil, com a indústria brasileira (como acredito
que os senhores que não são brasileiros aqui presentes terão
visto também nas suas indústrias nacionais) , maior facilidade,
maior aceitação para o produto norte-americano, europeu ou
japonês do que para o argentino, mexicano, chileno ou de
qualquer outro país latino-americano, apenas pelo recuo diante da idéia de dizer que a minh-a indústria doméstica ainda
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são boas para a América Latina. Ora, não sendo boas para os
países nossos competidores, não podem ser boas para nós. Porque quem quer que aceite como solução válida para sua economia
aquilo que na economia de outro país já está ultrapassado, condenou-se em têrmos de concorrência ou pelo menos, se dispôs a
pagar mais caro por aquilo que pretende realizar.
Eis porque estou convencido de que a América Latina não
se pode desenvolver no sentido das minúsculas autarquias nacionais. Há algo de que devemos considerar cada dia mais distante que é aquilo que poderíamos chamar "micro-soluções nacionais". O nacionalismo deve encaminhar-nos para as grandes soluções, e não para as micro-soluções. Com as micro-soluções, vamos perder a posição de luta, a posição estratégica ou
tática em que nos devemos colocar para competir com as outras
nações e sobretudo para nos a iudarmos uns aos outros em nossa
competição. Por isso, acho tão importante uma reunião de empresários como esta que aqui está ,como uma reunião de líderes
dirigentes e técnicos nos bancos de desenvolvimento econômico,
nas organizações financeiras, nas centrais financeiras dos nossos países, visando ao estabelecimento de uma política comum
latino-americana de investimentos públicos sêbre o signo da divisão continental do trabalho e da complementabilidade. Nossos
recursos já muito limitados não nos permitem repetir aquilo que
seja mais econômico fazer uma só vez. Não podemos guiar
nosso desenvolvimento econômico por nenhuma espécie de rivalidade que possa ser considerada infantil, e assim sendo, o rumo
da complementabilidade é o rumo da fôrça, é o ruma das mãos
juntas. Ao invés de pegarmos nas pontas de um cabo-de-gueiTa,
e de cada um de nós tentar a vitória derrubanio o grupo que
pega na outra ponta, o que temos é de nos juntarmos, todos no
mesmo lado, para conduzirmos numa só direção êste progresso
comum que nos envolve.
Acredito muito nos resultados de uma política de investimentos ao lado de uma p::>lítica de desarmamento alfandegário. Diminuamos as barreiras aduaneiras, completemos nossas
linhas comerciais e também divi:lamos internacionalmente nosso processo de industrialização para podermos aproveitar, da
melhor maneira possível, o pouco que dispomos, porque é pouco.
li:: pouco e, infelizmente, é cada dia menos.
Estou sinceramente convencido de que a América Latina,
hoje, está em face de um problema que a todos nos deve preo-
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de órgãos dessa natureza. E, além do mais, trabalham em
cenjunto com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, em conexão com a AID, em conexão com o BID, enfim, com tôdas as agências internacionais, norte-americanas ou
européias que distribuem recursos, seja no âmago da Aliança
para o Progresso, seja diretamente em forma de negociações
bancárias. Pois bem, se cada um dêsses bancos formular o programa de desenvolvimento econômico dos respectivos paises,
concebendo-o como um sistema de desenvolvimento em bases fechadas, olhando para cada país como se êle se preparasse como
uma espécie de autarquia, para um dia poder considerar-se auto-suficiente econômicamente, então estamos no caminho de uma
política econômica inteiramente superada e cujo desfêcho final
será o superamento da América Latina como área de desenvolvimento econômico e da nossa relegação ao plano de área menos
desenvolvida do mundo.
Ou os bancos começam, e começam com coragem, uma política de entendimento uns com os outros, para programar investimentos com a clara visão da divisão continental de trabalho,
ou então estamos começando por onde os outros acabaram e
vamos fazer face à nossa política de desenvolvimento econômico com um atraso inicial de 50 anos. E o que é grave: com
atraso voluntário.
Isto é tanto mais grave quanto, infelizmente devemos reconhecer, já aconteceu com a América Latina muitas vêzes. Se há
algo que nos inferiorize no mundo de hoje é o fato de que a
América Latina costuma começar certas iniciativas ou programas com atrasos de meio século ou de um quarto de século. Muitas nações chamadas hoje "nações novas", entre as
quais devemos alinhar as africanas e asiáticas, se vêm avantajando a nós, que devemos ser os primeiros a reconhecê-lo
pela capacidade que têm de colhêr a novidade. Elas, talvez
por não terem a prática da total independência e autonomia mental e politica que temos, ao entrarem no mundo nôvo, vão procurar a última palavra, vão acertar-se com aquilo que no momento se está fazendo, enquanto que nós, brasileiros, e creio que
sem magoar a ninguém posso estender esta critica a todos no Hemisfério Latino-Americano: enquanto que nós, latino-americanos
freqUentemente, começamos soluções que já estão ultrapassadas, que já. estão vencidas, e que muitos consideram que, embora
já não sejam atuais na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, ou em outros países, ainda são boas para o Brasil, ainda
-
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não fornece isto ou aquilo. Devemos considerar isto com tôda.
a coragem, sem nenhum receio de dizer os nomes, um sinal
de imaturidade. Só um país imaturo é que pode deixar de lado
o seu interêsse por considerações de rivalidade baseadas em motivos tão pueris. Acredito que essa é uma das reações que temos
de enfrentar. E esta reação deve ser cumprida sobretudo com a
ajuda dos homens de emprêsa. li:les é que vão abrir o caminho
e as autoridades públicas vão poder depois trazer iniciativas
que consagrem o esclarecimento conquistado nesse domínio.
Mas nem tudo, no mundo, é puerilidade e imaturidade.
Também há outras razões que impedem, às vêzes, o estabelecimento da preferência latino-americana e mantém em posição
de supremacia o concorrente europeu, ou norte-americano, ou
japonês. Creio que o primeiro exemplo que devemos dar, neste
particular, é o dos processos de financiamento comercial. Muitas das encomendas que hoje conseguimos colocar no mercado
latino-americano, (e quando eu digo nós, peço aos que me
ouvem considerarem não nó8 brasileiros, mas nÓ8 latino-americanos membros da ALALC), muitas dessas encomendas têm
o caráter de uma ordem especial colocada junto à indústria
para o fornecimento de conjuntos industriais ou simplesmente
de conjuntos de materiais para a execução de uma grande obra
pública.
:m natural que, ao lado de um fluxo regular de fornecimento
de mercadorias, em que a produção em série de um pais procura
abastecer os mercados vizinhos, existam as colocações de ordens
especiais: uma compra de veículos, de tubos, uma compra de
uma fábrica, de um conjunto térmico, de uma hidrelétrica.
Tudo isso, as nossas indústrias nacionais estão em condições de
oferecer. Creio que raramente colocaremos nossos oferecimentos em condições de inferioridade quanto à qualidade do material. A indústria latino-americana, nesse particular, tem feito
grandes progressos. E pelo que diz respeito àquelas que conheço,
e sobretudo àquelas que tive oportunidade de visitar, particularmente em três dos nossos países, tive sempre a impressão de que
o capítulo da qualidade é aquêle no qual mais progredimos, em
têrm.os competitivos. Também progredimos muito em têrm.os de
prazos, sobretudo porque houve uma determinada fase em que os
nossos prazos não se apresentavam em têrmos muito favoráveis.
Onde, entretanto, o sistema peca pela base e oferece desde logo
seu ponto fraco, seu calcanhar de Aquiles, é no capitulo do fi·
nanciamento das economias, porque, então, vê-~ a indústria lati-

-9-

t
no-americana em competição com os formidáveis sistemas norteo.
·americano, europeu e japonês de financiamento de encomendas a longo prazo, de financiamento a seus exportadores. E nós,
aí, nada temos que se possa comparar. Somos obrigados a falar
em prazos mais curtos, em condições de financiamento mais df'S·
vantajosas. Se tivermos de competir nessa base, então a ALALC
tem pela frente um obstáculo daqueles que nos levam de fato
a ficarmos preocupados porque a sua remoção é difícil.
Quando fui aos Estados-Unidos, como Ministro da Fazenda,
no inicio do ano passado, por volta do mês de abril, tive a oportunidade de dirigir ao Secretário do Tesouro um apêlo para que
os Estados-Unidos nos dessem segurança do seu voto no Banco
Interamericano de Desenvolvimento, para conseguirmo·s criar
nêle, uma carteira especializada em financiamentos das exportações dentro do sistema de livre comércio latino-americano. Repeti o apêlo mais tarde, aos delegados de todos os países, em
almôço que tivemos no Banco Interamericano de Desenvolvimento. E estou certo de que aquela era a agência naturalmente
indicada para dar cobertura a êste ponto fundamental do sistema. Precisamos criar êsse mecanismo. Os senhores, como homens que são da indústria e do comércio, podem· exercer sua
influência sôbre os diferentes órgãos latino-americanos, e tomar
essa idéia, que, como sabem, já está lançada, já está em marcha,
mas que apenas precisa ser colocada em escala adequada e no
ponto de maturação. Precisam colocá-las em têrmos realistas e,
se permitem o uso do têrmo, que no vocabulário político é mais
áspero que no econômico, precisam colocá-lo em têrmos de pressão. Na verdade, estamos diante da necessidade de uma pressão.
O mecanismo é simples: o Banco lnteramericano do Desenvolvimento poderia perfeitamente colocar no mercado de capitais
dos países desenvolvidos, notadamente no mercado norte-americano, papéis que trariam, além da responsabilidade da finna
exportadora e da firma importadora, a co-responsabilidade de
bancos nacionais dos dois países interessados na transação.
Outros mecanismos parecidos com êste, e talvez até maior agilidade, podem ser conseguidos para resolvermos o problema com
tôda adequação.
Outro aspecto da ALALC, que também gostaria de mencionar porque estou certo de que é fundamental, é a necessidade
que temos de trazer a idéia de complementação para debaixo
da luz integral dos refletores da opinião técnica e da opinião
pública. Até hoje não sei se a opinião pública latino-americana
-10-
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aceita de fato, com absoluta consciência, a idéia da complementação. Pelo contrário, o que tenho visto é que, às vêzes, as conferências da ALALC, com a apresentação a que dão ensejo dos
graus de desenvolvimento industrial obtidos nos diferentes pai'·
ses, criam como que um desejo de desenvolvimento integral em
cada um dêles. Ora, se a ALALC passar a ser apenas um mecanismo exageradamente temporário, em que cada pais cuida depressa de fazer desaparecer as características da diversificação
de trabalho, não sei se estaremos assegurando a longo prazo a
superioridade do sistema ou se fazendo das negociações apenas o
que chamaríamos um compasso de espera. Penso que é preciso
ter confiança na idéia da complementação e comprender que há
indústrias que, de fato, enriquecerão a ALALC e tornarão nossos povos econômicamente mais fortes na medida que formos
capazes de deixar que elas se desenvolvam num país onde encontram condições ótimas de produtividade e rentabilidade, ao
mesmo tempo em que, em outro país, se desenvolvem indústrias
que têm sua superioridade em virtude de condições naturais, dai
resultando um reajustamento recíproco.
O reajustamento recíproco, longe de enfraquecer a alguém,
fortalecerá ao conjunto. E o conjunto sairá mais forte, numa
competição que hoje já não é entre nações mas entre regiões.
Temos que nos preparar para a economia de g-randes números
e não para a economia de pequena rentabilidade, capaz de enriquecer às vêzes uma emprêsa mas não de assegurar a fôrça e
a sobrevivência de tôda uma nação.
::S::sse problema da complementabilidade eu abordo, porque
estou convencido de que é tributário de outro, também extremamente importante nos qua:lros da ALALC. Tive oportunidade de debatê-lo numa conferência pronunciada em Montevidéu
em 1962, quando ali se iniciou o período de negociações que precedeu à entrada - creio que da Colômbia - para o sistema e,
nessa ocasião, discutimos a necessidade de levar para o âmbito
da ALALC, a idéia da complementabili:1ade da política de investimentos. Em todos os nossos países têm-se desenvolvido institituições bancárias, de que no Brasil é exemplo típico o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico. Essas instituições
se transformam pouco a pouco nos grandes órgãos que, na
verdade, presidem aos investimentos públicos no campo da industrialização . O investimento privado resulta de muitas fontes, mas o investimento público, o investimento do Tesouro
dos países latino-americanos, está sendo carreado através
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européias que distribuem recursos, seja no âmago da Aliança
para o Progresso, seja diretamente em forma de negociações
bancárias. Pois bem, se cada um dêsses bancos formular o programa de desenvolvimento econômico dos respectivos paises,
concebendo-o como um sistema de desenvolvimento em bases fechadas, olhando para cada país como se êle se preparasse como
uma espécie de autarquia, para um dia poder considerar-se auto-suficiente econômicamente, então estamos no caminho de uma
política econômica inteiramente superada e cujo desfêcho final
será o superamento da América Latina como área de desenvolvimento econômico e da nossa relegação ao plano de área menos
desenvolvida do mundo.
Ou os bancos começam, e começam com coragem, uma política de entendimento uns com os outros, para programar investimentos com a clara visão da divisão continental de trabalho,
ou então estamos começando por onde os outros acabaram e
vamos fazer face à nossa política de desenvolvimento econômico com um atraso inicial de 50 anos. E o que é grave: com
atraso voluntário.
Isto é tanto mais grave quanto, infelizmente devemos reconhecer, já aconteceu com a América Latina muitas vêzes. Se há
algo que nos inferiorize no mundo de hoje é o fato de que a
América Latina costuma começar certas iniciativas ou programas com atrasos de meio século ou de um quarto de século. Muitas nações chamadas hoje "nações novas", entre as
quais devemos alinhar as africanas e asiáticas, se vêm avantajando a nós, que devemos ser os primeiros a reconhecê-lo
pela capacidade que têm de colhêr a novidade. Elas, talvez
por não terem a prática da total independência e autonomia mental e politica que temos, ao entrarem no mundo nôvo, vão procurar a última palavra, vão acertar-se com aquilo que no momento se está fazendo, enquanto que nós, brasileiros, e creio que
sem magoar a ninguém posso estender esta critica a todos no Hemisfério Latino-Americano: enquanto que nós, latino-americanos
freqUentemente, começamos soluções que já estão ultrapassadas, que já. estão vencidas, e que muitos consideram que, embora
já não sejam atuais na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, ou em outros países, ainda são boas para o Brasil, ainda
-
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não fornece isto ou aquilo. Devemos considerar isto com tôda.
a coragem, sem nenhum receio de dizer os nomes, um sinal
de imaturidade. Só um país imaturo é que pode deixar de lado
o seu interêsse por considerações de rivalidade baseadas em motivos tão pueris. Acredito que essa é uma das reações que temos
de enfrentar. E esta reação deve ser cumprida sobretudo com a
ajuda dos homens de emprêsa. li:les é que vão abrir o caminho
e as autoridades públicas vão poder depois trazer iniciativas
que consagrem o esclarecimento conquistado nesse domínio.
Mas nem tudo, no mundo, é puerilidade e imaturidade.
Também há outras razões que impedem, às vêzes, o estabelecimento da preferência latino-americana e mantém em posição
de supremacia o concorrente europeu, ou norte-americano, ou
japonês. Creio que o primeiro exemplo que devemos dar, neste
particular, é o dos processos de financiamento comercial. Muitas das encomendas que hoje conseguimos colocar no mercado
latino-americano, (e quando eu digo nós, peço aos que me
ouvem considerarem não nó8 brasileiros, mas nÓ8 latino-americanos membros da ALALC), muitas dessas encomendas têm
o caráter de uma ordem especial colocada junto à indústria
para o fornecimento de conjuntos industriais ou simplesmente
de conjuntos de materiais para a execução de uma grande obra
pública.
:m natural que, ao lado de um fluxo regular de fornecimento
de mercadorias, em que a produção em série de um pais procura
abastecer os mercados vizinhos, existam as colocações de ordens
especiais: uma compra de veículos, de tubos, uma compra de
uma fábrica, de um conjunto térmico, de uma hidrelétrica.
Tudo isso, as nossas indústrias nacionais estão em condições de
oferecer. Creio que raramente colocaremos nossos oferecimentos em condições de inferioridade quanto à qualidade do material. A indústria latino-americana, nesse particular, tem feito
grandes progressos. E pelo que diz respeito àquelas que conheço,
e sobretudo àquelas que tive oportunidade de visitar, particularmente em três dos nossos países, tive sempre a impressão de que
o capítulo da qualidade é aquêle no qual mais progredimos, em
têrm.os competitivos. Também progredimos muito em têrm.os de
prazos, sobretudo porque houve uma determinada fase em que os
nossos prazos não se apresentavam em têrmos muito favoráveis.
Onde, entretanto, o sistema peca pela base e oferece desde logo
seu ponto fraco, seu calcanhar de Aquiles, é no capitulo do fi·
nanciamento das economias, porque, então, vê-~ a indústria lati-
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média no mesmo períoio) é fácil concluir que não será de um
dia para outro que conseguiremos transformar a Zona Livre de
Comércio em fator predominante e, mesmo, em fator pujante do
comércio entre os países latino-americanos. O longo caminho
a percorrer está diante de nós. E o que é importante, o que não
pode ser esquecido, é que êsse caminho só poderá ser aberto e,
depois de aberto, só será pavimentado, graças a um esfôrço em
que o govêrno e classe empresarial têm que se dar solidamente
as mãos para se descobrirem, para que os pa:ses se descubram,
uns aos outros, revelando-se as suas possibilidades e, sobretudo,
desarmando suas prevenções.
Devemos falar em ambas as coisas com muita coragem.
Quanto ao desconhecimento recíproco, creio que não serei eu
quem lhes vá ensinar nada, aos homens de negócios que se
acham aqui reunidos, aos economistas, aos homens que vêm
por dentro a realidade industrial e financeira dos nossos países.
Todos sabem que o desconhecimento é amplo, que as descobertas que se fazem cada dia deixam às vêzes surpresos os interessados e que há muita coisa que julgamos clara, sabida,
óbvia, e que, até o dia de hoje, ~inda nã:> entrou na categoria
das coisas verdadeiramente conhecidas. Quanto às prevenções,
o trabalho é ainda mais limitado, mas em demasia necessário.
Paises que não têm dúvida alguma em recorrer a um país altamente industrializado para importar manufaturas, muitas vêzes se tomam de ciúmes ao pensarem que podem importar esta
manufatura de um vizinho latino-americano ao invés de a comprarem em sua própria indústria doméstica. li:: como se ao se
abastecerem num pa:s latino-americano vizinho significasse
um atentado de que o grau de industrialização do país importador ainda não iguala o grau de industrialização do país
exportador.
E por êsses pequenos casos sentimos que, na verdade, há
uma rivalidade, quase que de tipo xenófobo, e assistimos a uma
perda de velocidade num processo histórico que só pode ser vantajoso a todos os nossos países. Há então, e nós temos visto
isto aqui no Brasil, com a indústria brasileira (como acredito
que os senhores que não são brasileiros aqui presentes terão
visto também nas suas indústrias nacionais) , maior facilidade,
maior aceitação para o produto norte-americano, europeu ou
japonês do que para o argentino, mexicano, chileno ou de
qualquer outro país latino-americano, apenas pelo recuo diante da idéia de dizer que a minh-a indústria doméstica ainda
-8-
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são boas para a América Latina. Ora, não sendo boas para os
países nossos competidores, não podem ser boas para nós. Porque quem quer que aceite como solução válida para sua economia
aquilo que na economia de outro país já está ultrapassado, condenou-se em têrmos de concorrência ou pelo menos, se dispôs a
pagar mais caro por aquilo que pretende realizar.
Eis porque estou convencido de que a América Latina não
se pode desenvolver no sentido das minúsculas autarquias nacionais. Há algo de que devemos considerar cada dia mais distante que é aquilo que poderíamos chamar "micro-soluções nacionais". O nacionalismo deve encaminhar-nos para as grandes soluções, e não para as micro-soluções. Com as micro-soluções, vamos perder a posição de luta, a posição estratégica ou
tática em que nos devemos colocar para competir com as outras
nações e sobretudo para nos a iudarmos uns aos outros em nossa
competição. Por isso, acho tão importante uma reunião de empresários como esta que aqui está ,como uma reunião de líderes
dirigentes e técnicos nos bancos de desenvolvimento econômico,
nas organizações financeiras, nas centrais financeiras dos nossos países, visando ao estabelecimento de uma política comum
latino-americana de investimentos públicos sêbre o signo da divisão continental do trabalho e da complementabilidade. Nossos
recursos já muito limitados não nos permitem repetir aquilo que
seja mais econômico fazer uma só vez. Não podemos guiar
nosso desenvolvimento econômico por nenhuma espécie de rivalidade que possa ser considerada infantil, e assim sendo, o rumo
da complementabilidade é o rumo da fôrça, é o ruma das mãos
juntas. Ao invés de pegarmos nas pontas de um cabo-de-gueiTa,
e de cada um de nós tentar a vitória derrubanio o grupo que
pega na outra ponta, o que temos é de nos juntarmos, todos no
mesmo lado, para conduzirmos numa só direção êste progresso
comum que nos envolve.
Acredito muito nos resultados de uma política de investimentos ao lado de uma p::>lítica de desarmamento alfandegário. Diminuamos as barreiras aduaneiras, completemos nossas
linhas comerciais e também divi:lamos internacionalmente nosso processo de industrialização para podermos aproveitar, da
melhor maneira possível, o pouco que dispomos, porque é pouco.
li:: pouco e, infelizmente, é cada dia menos.
Estou sinceramente convencido de que a América Latina,
hoje, está em face de um problema que a todos nos deve preo-
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cupar - o problema do refinamento da tecnologia mundial,
do avanço da ciência, do avanço das soluções técnicas que, cada
dia, se tornam mais dispendiosas, mais difíceis, mais capazes de
colocar em posição vantajosa os povos que as adotam em primeiro lugar.
Enquanto nós, aqui, no Brasil, na Argentina, no México,
no Uruguai, no Peru, no Equador, nos países da América Central, na Colômbia, na Venezuela, no Chile, estamos empenhados em atingir, graças ao nosso esfôrço, a era industrial, esta
era na qual contemplamos florescentes a Europa Ocidental, o
Japão, etc., êsses países mais adiantados do mundo, capitalistas
ou socialistas,estão dando, graças à tecnologia moderna e às
conquistas da ciência da era nuclear e espacial, um salto para
adiante.
Estamos correndo um risco de ficarmos numa nova era de
sub-desenvolvimento. Creio que não há alarmismo em dizer
que o que nos resta é o perigo do neo-subdesenvolvimento. Caminhamos para o neo-subdesenvolvimento. Ficaremos subdese·nvolvidos não tanto por deixarmos de fazer o que precisamos para ter siderurgia, capacidade elétrica, transporte, mas
porque, enquanto caminhamos para tudo isso com as técnicas
do século passado e do comêço dêste século, os povos plenamente amadurecidos no campo da ciência estão jogando dardos a
muitos e muitos metros adiante. Deixam-nos novamente em posição semelhante àquela em que ficamos na hora em que soou
o sino da revolução industrial.
Quando isto aconteceu, há um século e pouco atrás, a distância que separava nossos países das metrópoles européias,
de Espanha ~ de Portugal, era muito menor que a que hoje
nos separa dos Estados Unidos e da Uniã.o Soviética. Não
sei se poderia dizer infinitamente menor do que a distância que
nos separará amanhã dos Estados Unidos e da União Soviética,
se tivermos que competir em têrmos de tecnologia clássica contra uma tecnologia nuclear e espacial. Ora, se isto está acontecendo, se estamos caminhando em um mundo tão perigoso para
a manutenção do nosso progresso e de nosso nível de iguaUadc
com os outros povos, como poderemos dispensar o que nos aproxime do verdadeiro objetivo, do desenvolvimento econômico?
Não poderemos dispensar a programação do investimento
e do comércio. Vamos programar uma coisa e a outra e vamos
logo programar pensando tambám neste outro tipo de programação, que peço licença para acrescentar como um terceiro:
-
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cio de uma zona para uma zona nova, sob os auspícios e sob os
"handicaps" favorecedores da ALALC, quem surge reclamando
contra aquêle deslocamento, quem surge reagindo contra o que
lhes parece ser uma perda de mercado, não é o país de onde o
fluxo comercial foi deslocado ,e sim os próprios interessados diretos, isto é, as firmas comerciais que algumas vêzes perdem
clientes e que procuram o apoio das autoridades políticas para
defenderem o que até então constituía sua área de comércio
tradicional. Isto é uma dificuldade contra a qual tive oportunidade de defrontar-me algumas vêzes. Creio que todos os administradores, para dar à ALALC as bases de resistência que precisa, terão necessidade de ter plenamente na consciência êstc
gênero de dificuldade e obstáculos, e de contra êle criarem os
aparelhamentos defensivos.
Essas dificuldades, e muitas outras, inclusive algumas derivadas apenas do hábito, precisam ser enfrentadas com clareza
e gradualmente eliminadas. Ainda sou dos que pensam que nenhuma dessas dificuldades que enumerei pode ser considerada
maior. Nem sequer colocada no grupo das maiores. As maiores
provêm do longo desconhecimento em que os países da América
Latina têm vivido em matéria de suas recíprocas possibilidades
econêmicas e, especificamente, comerciais. A América Latina
cresceu com um sistema de economias paralelas, estanques uma
das outras, com as maiores dificuldades de comunicação, de
transporte e de informação mútua, convencidas de que eram
fornecedoras de produtos primários, voltadas, portanto, para os
grandes mercados que os absorviam, e desinteressadas uma das
outras, por não lhes parecerem que podiam encontrar, à primeira vista, uma área suficientemente absorvente para os seus
produtos. Até certo ponto tudo isso é verdade, mas tudo isso
vai deixando de ser verdade à medida que os países se vão diversificando em sua economia, e sobretudo à medida em que vão
tendo necessidade de abrir mercados novos em virtude das dificuldades de suas balanças de pagamentos, dificuldades que se
vão tornando agudas em relação aos mercaios tradicionais.
Em um continente onde, para desprezar variações de ano
para ano, podemos dizer, a grosso modo, que o comércio dos países latino-americanos com os Estados-Unidos se faz na base
de 50%, com a Europa, de moeda conversível, na base de 30%,
sobrando os 20% restantes para os mercados inconversíveis,
países socialistas e a própria América Latina, esta última, entretanto com cêrca de 9 a 10% (isso para tomar algarismos de
-
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não necessita da proteção doméstica latino-americana para im•
plantar-se, se servisse de um mecanismo desta natureza para
adjudicar-se vantagens que não julgamos razoáveis conceder.
'l;ste argumento tem, portanto, um sentido de advertência. Todos nós precisamos estar prevenidos contra êle, porque a única
necessidade que êle gera é a de sermos cuidadosos nas negociações. Cada vez que a ALALC entrar num dos seus períodos de
negociações, cada ve·z que nela forem examinados os produtos
onde surgem as possibilidades de um entrosamento maior das
em.prêsas, é preciso também que êste aspecto da nacionalidade
efetiva das emprêsas não seja esquecido pelos negociadores desejosos de manter, vamos dizer, os "handicaps" e que não querem deixar, graças a um mecanismo de tão boas intenções como
a ALALC, se desequilibrarem os pesos com que devem correr os
competidores.
Não basta, entretanto, essas considerações para vermos,
a curto prazo, os problemas da ALALC e sentirmos suas múltiplas dificuldades e obstáculos. Creio que uma outra dificuldade,
que não se apresenta logo à primeira vista, mas que eu próprio
senti quando tive a oportunidade de ocupar a pasta do Exterior,
e depois a da Fazenda, é a reação dos competidores na hora em
que a ALALC aparece criando facilidades e, por conseguinte,
deslocando certos eixos tradicionais do comércio.
Todos estão de acôrdo em dizer que é justíssimo que um
pais como o Brasil substitua, por exemplo, certas matérias-primas que hoje compramos a países com os quais temos certa
escassez de divisas e dificuldades comerciais, em virtude da intensidade do comércio. Todos ·concordam em que é justo que
desloquemos essas linhas comerciais para o M,Sxico, para o Chile,
para países que são fornecedores das mesmas matérias-primas
e que estão em condições de suprir-nos, e que ao mesmo tempo
que nos suprem, nos compram outras matérias-primas ou manufaturas que estamos em condições de oferecer. Em tese, não
aparecem dificuldades à iniciativa. Pelo contrário, p~lavras de
estímulo, palavras de apoio ouvem-se de tôda parte. E sentimos como que uma aura de boa vontade que, em tôda a
área americana, incluídos os países altamente industrializados,
cerca o futuro da ALALC e lhe deseja bons ventos.
Na verdade o que acontece é o seguinte: na hora em que
se negocia a concessão, em que se estabelece um critério preferencial, para podermos deslocar uma linha tradicional de comér-
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vamos programar a nossa capacidade de CO·nquistar a tecnologia
moderna .
Digo com tôda franqueza: por seus próprios recursos~ não
estamos em condições de conquistar a tecnologia moderna. Nem
o Brasil, nem a Argentina, nem o México, nem nenhum dos países que têm representantes aqui presentes ou os que não o têm,
porque a verdade é que o que esta conquista representa como
mobilização dos recursos materiais e humanos é alguma coisa
que nos ultrapassa.
Vou dar um pequeno exemplo para mostrar como tenho
razão no que digo. Nos últimos tempos, o Brasil tem feito
um grande esfôrço para formar físicos e matemáticos, porque representam a vanguarda desta luta pela posse da ciência e da tecnologia moderna. Pois bem, com o auxílio de alguns
ilustres membros do Conselho Nacional de Pesquisas, procedi
há dias a um levantamento dos matemáticos e físicos brasileiros
que se encontram hoje no estrangeiro trabalhando em regime
permanente, com o seu domicílio mudado, por não terem no
Brasil condições de produzir cientificamente. Verificamos que
possuímos neste momento vinte e cinco físicos e matemáticos,
os melhores de que dispomos, que, depois de terem estudado no
Brasil, de terem sido nossos bolsistas no estrangeiro, de terem
feito um esfôrço intelectual gigantesco correspondendo à nossa
capaci::lade de fazê-los estudar e tornarem-se, como se tornaram,
homens de ciência de primeira ordem, foram exportados pelo
Brasil, a título de a iuda brasileira ao desenvolvimento científico
da In~laterra, da França, da Suécia, da União Soviética e dos
Estados Unidos, e estão trabalhando nas universidades dêstes
países, únicas onde encontram condições para realizar as tarefas de alta qualificação profissional para as quais se preparam.
Não vejo do que adianta um país pensar em têrmos de ambição nacional e de autosuficiência quando os problemas são desta
natureza e desta ordem. O que precisamos é criar na América
Latina a solidariedade de esforços para resolvermos juntos os
problemas que, separados, não resolveremos a tempo . A palavra
na qual desejo insistir é esta: tempo. Porque isto precisa ser
resolvido a tempo.
Estas considerações me levam a uma parte que desejo encarar de uma maneira menos atual. No mundo moderno, ninguém pode engajar-se numa estrada sem ter formado um juízo
perfeito da meta a que essa estrada conduz. Aonde queremos
chegar, ao entrarmos pelo caminho da ALALC? Queremos ape-
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nas proporcionar à indústria e ao comércio de nossos países melhores negócios? Certamente, êste é o nosso primeiro, fundamental e indispensável objetivo. Não insisto muito nêle porque os senhores aqui presentes conhecem de sobra o que isto
pode significar. Um pa!s como o Brasil, quando constitui a sua
indústria e a faz trabalhar, para ;raciocinar com algarismos um
pouco antigos, com algarismos de 1961, sabe que está trabalhando para um país cuja renda nacional, cujo produto nacional
bruto pode ser orçado em tôrno da ordem de grandeza de
uns 18 a 20 bilhões de dólares. Não é nada, é um mercado insignificante, quando o comparamos com os mercados bastante
vêzes maioves da França, da República Federal Alemã, da
própria Itália, de países onde se abrigam populações menores
e onde as possibilidades econômicas são bem conhecidas. Pois
bem: o simples fato de amanhã podermos ter a certeza de que
uma indústria brasileira será posta em escala não do ambiente
comercial que se mede por êsses algarismos mas por três vêzes
mais, totalizando um grupo de países unidos pela zona livre,
representa desde logo um processo econômico de tal natureza
que não há quem possa discutir da vantagem prática para
tôdas as micro-economias existentes no país. E se isto é verdade para o Brasil, creio ser verdade, ainda de maneira mais
veemente, para cada um dos outros países latino-americanos.
Há, entretanto, ma.is alguma coisa a ver adiante disso, na
minha opinião. Há duas coisas mais a ver: a primeira é a própria evolução das economias latino-americanas, que à medida
em que se vão homogeneizando e vencen:lo as etapas intermediárias do desenvolvimento econômico, podem cada dia alcançar
maior grau de interpretação e aproximar-se do mercado comum.
O que tem sido o mercado comum para os povos europeus
é alguma coisa por si só tão eloqüente, tão encorajador, tão
digna de imitação, que basta percorrer o assombroso surto industrial e comercial da Europa para nos convencermos do quanto será útil também à América Latina um dia poder seguir o
· mesmo rumo. A insignificância dos resultados obtidos na Europa dos Sete, comparada com a pujança dos resultados que vieram beneficiar os seis dos signatários do Tratado de Roma, fala
tão alto, que não há necessidade de termos dúvida a respeito.
Apenas indaga-se se êsse resultado será alcançado por nós a
tempo. O que dará o sentido do tempo a esta evolução é justa.,
mente o grau maior de homogeneidade que vai· sendo atingido
pelas economias dos nossos países. Têm andado por isso muito
-
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cada aspecto da vida econômica, o flexível instrumento do trabalho que nos era oferecido. Assim, a idéia da Zoua Livre de
Comércio surgiu como uma idéia extremamente realista ao contrário de fazer-nos embarcar em uma aventura, cujos desfechos
poderiam ser negativos. Para os esforços dos países latino-americanos, de insuficiente desenvolvimento econômico, a Zona Livre de Comércio se apresentava como uma idéia realista, objetiva, modesta nas suas ambições imediatas, e, entretanto, de
largo alcance nas suas ambições mais remotas. Já todos sentimos que, através dêle, se abrem caminhos para uma conquista
de homogeneidade cada vez maior, e, portanto, para a enca.Illpação de formas mais íntimas de associação.
Era aquêle o primeiro obstáculo que se apresentava e creio
que, a respeito dêle, tínhamos argumentos com que defender
a instituição da ALALC e o seu florescimento. O segundo argumento não era menos digno de considerações. Nós todos sabemos que a América Latina sofre permanentemente do problema
da instalação de indústrias que são nacionais, quanto à sede em
que se constituem as emprêsas e até mesmo quanto a parcelas
substanciais do capital, da gerência e da técnica. Entretanto,
são elas emprêsas subsidiárias do capital estrangeiro, completamente dirigidas à distância por centros de direção e orientação, cuja sede se encontra nos países mais desenvolvidos do
Hemisfério, notadamente nos Estados Unidos. Se é verdade que
desejamos, através da ALALC, da Zona Livre de Comércio,
estender a mão à industrialização incipiente dos países latino-americanos, criar-lhes vantagens para as quais estamos dispostos até mesmo, em determinados assuntos, a recuar em projetas de industrialização para dar prioridade a outros, que são
competitivos, também é verdade que não temos o menor desejo
de fazer êsse gênero de concessões a estabelecimentos industriais que, na realidade, sejam oriundos, assentados ou dirigidos dos países altamente industrializados do Hemisfério e que,
apenas, se acham sediados, de fato, nas nossas nações menos
desenvolvidas.
:m esta uma cautela indispensável. O regime de confiança,
as bases morais e econômicas da Zona Livre de Comércio esta·
rão abaladas, e nós podemos correr o risco de um surto de desconfiança que amarre o futuro da instituição, se amanhã sentirmos que, através da ALALC e de suas facilidades, o que estamos fazendo é abrindo brechas no sistema de defesa da indústria nacional para que a indústria altamente desenvolvida, que
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sistema de vasos comunicantes, economias que, embora tôdas
elas caracterizadas por se encontrarem numa fase geral de subdesenvolvimento, encontram-se, entretanto, em estágios difere·ntes do processo de desenvolvimento econômico, umas, já
francamente em fase industrializada, outras, dando os primeiros passos para se industrializarem, e outras, ainda, na fase de
exportação ds produtos primários, e de compra de manufaturas
e, por conseguinte, com seus mercados completamente abertos
para a industrialização estrangeira. Surgiu, então, naturalmente, o receio de que a ALALC, ou melhor, de que o estabelecimento de um desarmamento tarifário naquele instante, pudesse
constituir como que uma anulação do protecionismo, já que
sabzmos que um país não pode vencer as etapas de transição sem o mínimo de protecionismo, que lhe sirva de amparo
na fase incipiente até o estabelecimento das novas indústrias.
Essa ponderação, que tem todo cabimento, tem o único defeito de não levar devidamente em conta as diferentes fases pelas
quais pode passar o processo de aglutinação econômica entre
países que oferecem um grau satisfatório de homogeneidade.
Assim é que se distinguiu entre integração econômica, união
tarifária, mercado comum e Zona Livre de Comércio. :m claro
que uma integração econômica, na plenitude do têrmo, é algo
em que nós, naquele momento, nem poderíamos pensar. E ainda
hoje, creio que temos que pensar nesse assunto com cautela,
olhando-o principalmente como desdobramento futuro. Não quero antecipar-me sôbre êle, porque é dêle precisamente que, na
parte final destas minhas considerações, me quero ocupar.
Quanto à união a.Guaneira de que temos um exemplo tão frisante e ilustrativo no que se faz hoje no Benelux, também ela
representa uma fase muito avançada de identificação de interêsses, e nada nos permitiria cogitar de uma união no estágio
atual em que se encontram os países latino-americanos.
O que caracteriza o mercado comum é a abolição da tarifa
interna e a adoção de uma tarifa externa. Ora, é evidente que
o pressuposto desta organização é a homogeneidade das economias coligadas. No nosso caso, isto não é possível: o grau de
homogeneidade é ainda insatisfatório e o que se poderia fazer
era ir criando, através de negociações específicas, um desarmamento tarifário muito mais empírico, muito mais fragmentário,
em que, ao invés de abolirmos tarifas de um modo geral, fêssemos pensando em modificá-las, produto por produto e país por
pais, ajustando, vamos dizer carinhosamente, a cada caso, a
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bem os negociadores da ALALC quando estabelecem, mesmo entre
nós, um sistema de pesos e medidas que favorecem preferencialmente os países de estrutura econômica ainda relativamente
mais débil do que as nossas próprias estruturas, cujas debilidades nós bem conhecemos e proclamamos. Assim se fêz nas ne,.
gociações com o Paraguai. O que o Brasil abriu naquela oportunidade de comércio com o Paraguai, creio eu que foi discutido
com muito interêsse por ambos os países. O que tive c;portunidade de ouvir das autoridades de ambos os lados foi muito elucidativo do alcance que as medidas poderiam ter.
Mas há ainda outro terreno no qual a integração pode
localizar-se. Não teria existido o Mercado Comum Europeu,
a Comunidade Econômica Européia e não existiria talvez o
surto de integração que hoje polariza os pa' ses signatários do
Tratado de Roma, senão existisse antes alguma coisa, cuja genialidade de compreensão não foi talvez vista por todos no primeiro instante, mas que marca um verdadeiro momento, uma
encruzilhada, um tourne-point da história contemporânea: a
fundação da CECA, da Comunidade Européia do Carvão e do
Aço.
Esta idéia genial representou, verdadeiramente, a quebra
brutal, dramática, de um sentido de rivalidade econômica entre
os países da Europa Ocidental, justamente num ponto crítico
da rivalidade entre a Alemanha e a França, no capítulo da grande siderurgia.
Conseguir levar aquêle grupo de países para a internacionalização do problema do carvão e P,o aço foi o que podemos chamar a vitória do nacionalismo moderno. Foi o superamento das
micro-soluções e a entrada corajosa no caminho das soluções
idôneas para resolver problemas e colocar na vanguarda os
pa' ses que são capazes de adotá-la. Aí é que se criou em primeiro lugar um clima de confiança e se revelou que só através
desta junção de esforços se poderia entrar nas soluções dos
grandes espaços, vencendo a mediocridade, fazendo desaparecer
a vantagem dos Estados Unidos e da União Soviética, que tinham
o privilégio da grande continuidade territorial e das grandes
manchas de população. Ji:stes continentes, que pareciam fadados
a arrebatar o sentido e a liderança da história e esmagar quase
que pelo número e pela potencialidade os países de estatura meramente nacional, como a França, a Alemanha, a Bélgica, a Inglaterra, a Itália, êstes países viram surgir ao seu lado uma
nova realidade super-nacional: os grandes espaços integrados
-
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pelas nações capazes de criarem uma comunidade de mãos juntas, como se diz nos países germânicos, uma comunidade de
mãos juntas sôbre certas riquezas que constituem a base verdadeira de independência política. Tivemos uma revelação
extraordinária: os países se tornam politicamente mais independentes na hora em que encontram para os grandes problemas
da sua economia, não as soluções nacionais, mas as soluções
super-nacionais, que são capazes de gerar a fôrça, o equilíbrio e
a estabilidade.
Pois bem, creio que temos necessidade de olhar para a
América Latina como para uma área onde muitas soluções precisam ser encontradas, supernacionalmente. Não tenho dúvidas
em dizer que há um problema neste Hemisfério que os países
latino-americanos não resolverão satisfatoriamente enquanto
não forem capazes de encontrar sua comunidade das mãos juntas. .:Inste problema é o do petróleo. Somos pa:ses grandes
consumidores de petróleo, um mercado de extraordinária significação no mundo de hoje para êsse produto básico, e somos também, alguns - como é o caso em primeiro lugar da Venezuela, mas também o da Bolívia, do Chile, da Argentina,
do Peru, enfim, de quase todos os países latino-americanos ainda
que em escalas diferentes - países produtores. Mas cada
um de nós precisa colocar o problema em têrmos dialético.s,
porque enfrentamos, numa certa fase da nossa história, o
grave problema da competição com as companhias internacionais. E surgiu-nos êste desafio: a companhia internacional
seria o único caminho através do qual países de economia fraca, sem capitais e sem tecnologia, estariam em condições de
enfrentar o problema da pesquisa, da lavra, do refino e da distribuição de combustíveis.
Problema inepto para todos nós, porque somos países que
não ignoramos que o petróleo é um produto em abundância no
mundo, em oferta crescente, e onde existem regiões, como a
do Oriente Próximo, onde o custo de produção por barril de pe·
tróleo é de tal forma inferior ao que se pode encontrar em qual·
quer outro pais do mundo, que seria muito difícil admitir que
companhias internacionais, que controlam o petróleo nessas
áreas de produção barata, e que também o deveriam controlar
em área de produção cara, realmente se interessariam em desenvolver o petróleo nas regiões caras, em detrimento das áreas
de produção barata, dando um sentido político e não um sentido
econômico a alguma coisa que se desenrolava entre elas e cuja
-18-
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A ALALC E O NEO-SUBDESENVOLVIMENTO
Francisco Clementina Santiago Dantas

(Conferência na reunião preparatória da II Convenção de
Empresários Participantes da ALALC- São Paulo- 29-1-64)

...

Meus Senhores: Foi com grande satisfação que recebi êsse
convite para tomar a palavra nesta reunião e tecer alguns comentários sôbre a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, sôbre o presente e o futuro da Zona Livre de Comércio
e sôbre a posição do Brasil em face dessa realidade.
Em primeiro lugar, êsse prazer deriva de verificar que esta
é uma reunião da classe empresarial. Jamais acreditei que a
ALALC pudesse converter-se, de fato, em uma realidade econômica e política e se transformasse no instrumento poJeroso, que
está em condições de ser, do desenvolvimento de nossos paí·
ses, enquanto a classe empresarial não compreendesse o alcance da iniciativa, não a tomasse sob a sua inspiração e proteção
e viesse assim juntar os seus esforços aos de seus governos
para converter numa realidade florescente o fruto dos trabalhos
de Montevidéu.
Há certos instrumentos políticos que produzem seus efeitos através da ação que operam sôbre a consciência das massas. Outros, que produzem imediatamente resultados nos países, em suas chancelarias, em seus departamentos administrativos. Mas há tambám iniciativas que não se consolidam,
que não se tornam o que verdadeiramente são, enquanto não
encontram um instrumento permanente de exploração de suas
possibilidades de readaptação e de revisão, em face das condições reais da vida económica. li: nesse estado, estou certo, que
se encontra a ALALC.
Logo que ela foi imaginada, nós todos enfrentamos em
nossos países diversas espécies de reações e de ceticismos cm
relação a ela. Uma dessas formas, talvez das mais fundadas,
era o receio de que viéssemos a colocar em comum, como um
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solução delas dependia. De modo que não foi, como muita gente
pensa, como erradamente se assoalha, por xenofobia, por formas
primárias e pouco racionais do nacionalismo, que países como o
nosso se insurgiram contra a idéia da solução puramente liberal
de entregar a exploração do petróleo a companhias internacio~
nais e preferiram marchar para soluções estatais e para a cria.,.
ção de monopólios estatais. Foi ela adotada diante das caracte..
rísticas do problema, da interpretação da realidade , tal como
se colocava como tese, no processo dialético com que nos tínhamos que defrontar.
A isto respondemos com a antítese: foi o monopólio estatal,
êsse poderoso instrumento, que, no Brasil, tornou-se indiscuti~
velmente uma instituição vitoriosa como também foi vitoriosa
em outros países da América Latina, mas que enfrenta, indiscutivelmente, um grande número de problemas e que, embora
nos encontremos na pista de muitos dêles, não apresentam uma
solução definitiva mas uma solução em marcha, uma solução em
busca de formas cada vez mais completas e cada vez mais ca·
pazes de satisfazer nossos anseios de independência.
Pois bem, creio que a síntese, que a terceira fase dêste
processo dialético vai ser alcançada um dia, quando mecanismos
políticos como êste que estamos trabalhando - e de que a
ALALC é hoje um poderosíssimo instrumento da realização atingirem a plenitude de sua potencialidade e tornarem-se capazes de gerar um grande processo de integração supernacional.
Não será apenas o petróleo, mas também outras atividades:
atividades de mineração, atividades de exploração do sub-solo
latino-americano atividades de transporte para enfrentarmos
o problema do custo operacional da Marinha Mercante sôbre
as nossas bandeiras nacionais, e outras dificuldades no campo
das comunicações, como em outros mais campos distintos, terão um dia, estou certo, o tratamento supernacional, que é um
tratamento que não abala a independência de nenhum país, nem
tornam os interesses do Estado nacional subsidiários de qualquer espécie de grupo e dêles diferenciados.
:m isto o que vejo no fim desta grande rota que é a rota
da integração nacional.
Assim como a Comunidade Européia do Carvão e do Aço
pôde um dia representar o gigantesco caminho que se abriu à
-19-
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criação da Comunidade Econômica Européia, ao Mercado Comum, aqui não duvido que, invertendo um pouco no processo
histórico nosso esfôrço de aproximação, a Zona Livre de Comércio, nos conduza um dia à Comunidade Latino-Americana
dos produtos essenciais à nossa independência e ao nosso desenvolvimento. Isto pode estar plenamente ao nosso alcance e pode
vir a ser um triunfo no futuro.
Acima de tudo, creio que não me referi a alguma coisa que
está no ápice dêsse processo de integração, e para a qual a
Europa já se voltou através de uma instituição de tanta importância quanto aquela que mencionei: refiro-me ao Euraton.
Estou certo de que também a energia atômica só poderá representar para a América Latina a grande chave do progresso c
indEpendência que está em condições de ser na hora em que
pudermos marchar para uma comunidade em tôrno da pesquisa, da exploração e da utilização da energia nuclear para
fins pacíficos. O Brasil, que teve a honra de patrocinar, em
1962, na Conferência de Genebra, a desnuclearização da América
Latina e o acôrdo parcial para a restrição dos testes atômicos
na atmosfera e no espaço sideral, o Brasil, que se juntou ao México na assinatura das proposituras visando a essas conquistas
perante o Comitê dos Dezoito e ali representou todos os países
latino-americanos, falando por conseguinte em linguagem regional, não pode deixar de desejar também um entendimento
entre os países latino-americanos para que possamos ser os verdadeiros campeões da purificação de uma fôrça que, nas condições em que se revelou ao mundo apa:·eceu sob o signo da morte,
mas que tem condições para transformar-se no s:mbolo da paz e
mesmo no símbolo da vida eterna para os povos. Essa fôrça é
o átomo, essa fôrça é a energia, contida na matéria.
Essa energia que se revelará e só estará por nós dominada,
domesticada, a serviço de nosso anseio de paz e de reconciliação entre os homens, na hora em que encontramos, na plenitude
do seu sentido, êste caminho de integração.
Os senhores, reunidos numa assembléia como esta, trocando
idéias sôbre comércio, sôbre produtos e medindo a prestimosidade dêsses instrumentos, na verdade não estão apenas dando
alguns passos frutuosos no caminho dos interêsses econômicos
de seus países e de suas emprêsas. Estão trilhando os primeiros
passos de uma longa jornada que ouso pensar nos conduza a uma
meta, a mais importante dos povos latino-americanos.
-20-
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