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1. Introdução 

A renegociação do NAFTA foi uma promessa de campanha de Donald Trump, que 

responsabilizou o acordo pelos significativos déficits comerciais bilaterais dos EUA com seus 

sócios e pela migração de indústrias e empregos industriais estadunidenses para o México. 

O documento de USTR que sintetiza as posições dos EUA em relação à renegociação do 

NAFTA, divulgado, em julho de 2017, pelo Escritório Comercial da Casa Branca (o USTR) 

listava os objetivos de negociação em cada tema, adicionando novos temas àqueles que 

compõem o NAFTA em sua versão original.  

O documento refletia a ênfase dos EUA na agregação ao NAFTA de novos temas (comércio 

digital e empresas estatais) ao escopo do acordo, bem como na revisão, com base em lógica 

protecionista, de temas tradicionais dos acordos preferenciais (regras de origem e defesa 

comercial).   

No caso dos capítulos do NAFTA relativos a trabalho e meio ambiente, a orientação dos EUA 

era o fortalecimento das disciplinas vinculantes, já que às diferenças nas legislações ambiental 

e trabalhista, bem como nos níveis salariais do México vis à vis dos seus parceiros, o governo 

dos EUA atribuía déficits comerciais e a migração de empregos industriais. 

Após mais de dois anos de negociação, um novo acordo comercial foi assinado entre os três 

países da América do Norte (US – Mexico – Canada Agreement – USMCA). O USCMA tem, 

nas áreas de meio ambiente e trabalho, elementos relevantes de continuidade com os 

correspondentes capítulos temáticos da Parceria Transpacífica (TPP, no acrônimo em inglês), 

mas introduz, em relação a esse acordo – do qual os EUA se retiraram no início do Governo 

Trump – inovações importantes, especialmente no que diz respeito às relações entre comércio 

e trabalho. 

Grande parte dos objetivos do governo Trump foi alcançada nas negociações, inclusive nos 

temas ambiental e trabalhista – e especialmente nesse último, que inclui disposições 

desenhadas sob medida para “enquadrar” o México.  

 

2. Comércio, meio ambiente e trabalho nos acordos preferenciais dos 

EUA 

Foi através do NAFTA que os temas ambientais e trabalhistas entraram na agenda dos acordos 

preferenciais de comércio. No caso dos EUA, as últimas versões do Trade Act (2002 e 2015) 

estabeleceram a obrigação legal de incluir tais temas nas negociações comerciais do país, 

inclusive explicitando os objetivos a ser perseguidos pelos negociadores nessas áreas de 

política.  

No NAFTA, que entrou em vigor em 1994, os temas ambiental e trabalhista são tratados em 

instrumentos específicos (side agreements) cujo foco é a cooperação entre as Partes e as ações 

domésticas no sentido de promover políticas de proteção ambiental, dar publicidade a tais 

políticas e incentivar a educação e o desenvolvimento tecnológico na área ambiental. 

Apesar dessa prioridade conferida à dimensão da cooperação, os acordos ambiental e 

trabalhista do NAFTA definiram alguns parâmetros de negociação que pouco se alteraram nos 

últimos quase trinta anos, tanto nos acordos dos EUA quanto nos da União Europeia. Entre tais 

parâmetros, destaca-se o reconhecimento do direito das Partes de estabelecer seus níveis 

domésticos de proteção ambiental e suas políticas ambientais, que devem prover níveis 
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elevados de proteção ao meio ambiente. As Partes obrigam-se a atuar no sentido de 

implementar (enforce, em inglês) efetivamente tais leis e regulações.  

Além disso, a possibilidade de sancionar o descumprimento das disciplinas ambientais e 

trabalhistas dos acordos também era contemplada, uma característica que se manteria nos 

acordos dos EUA (mas não seria incluída nos acordos europeus). 

Posteriormente ao NAFTA, os acordos preferenciais dos EUA passaram a tratar dos temas 

ambientais e trabalhistas em capítulos específicos e não mais em acordos paralelos. O acordo 

com o Peru, assinado em 2006, somente seria ratificado pelo Congresso dos EUA em 2009, 

depois da negociação de um detalhado anexo ao capítulo ambiental com foco no setor florestal 

e sua governança e na promoção do comércio legal de produtos de madeira. O texto estabelece 

uma longa série de obrigações a serem cumpridas pelo governo do Peru em até 18 meses (a 

partir da data de entrada em vigor do acordo) no sentido de coibir o comércio ilegal de produtos 

florestais.  

O acordo com a Colômbia também enfrentou dificuldades para sua ratificação no Congresso 

dos EUA, o que somente viria a ocorrer após a assinatura de um protocolo modificatório do 

acordo, incluindo disposições adicionais aos capítulos de trabalho, meio ambiente e 

propriedade intelectual. Além disso, o governo colombiano teve de comprometer-se com um 

Plano de Ação de aplicação imediata, voltado para coibir a violência e a perseguição a líderes 

sindicais e para promover os direitos dos trabalhadores. 

Na Parceria Transpacífica, assinada em 2016, os capítulos de meio ambiente e trabalho mantêm 

os grandes traços do modelo do NAFTA, no que se refere a disciplinas, mas integram algumas 

inovações dignas de registro. 

Na esfera ambiental, talvez a principal inovação seja a relevância atribuída ao tema da pesca e 

dos subsídios à pesca que contribuam para a superexploração dos recursos de pesca e para a 

pesca ilegal e não regulada, gerando desta forma “impactos sobre o comércio, o 

desenvolvimento e o meio ambiente”.  

Este tema – subsídios à pesca - vem sendo discutido há anos na OMC e foi recentemente objeto 

de um acordo inicial na Conferência Ministerial de julho de 2022. Na TPP, ele é tratado em um 

longo artigo no capítulo de meio ambiente. As obrigações assumidas têm caráter mandatório e 

envolvem o compromisso das Partes de operar um sistema de regulação das atividades de pesca 

marítima compatível com requisitos ambientais de conservação de espécies, preservação de 

estoques sob risco de superexploração etc. 

São explicitamente proibidos pelo capítulo subsídios específicos, no sentido do termo atribuído 

pelo Acordo de Subsídios e Medidas Compensatórias (ASMC) da OMC, concedidos à pesca e 

a frotas pesqueiras, que contribuam para a superexploração do estoque de peixes ou para gerar 

sobrecapacidade de pesca. Programas de subsídios com estas características em vigor devem 

ser revistos e adequados às regras estabelecidas pelo acordo em no máximo três anos, a partir 

da data de entrada em vigor do acordo. 

É também recomendado que as Partes evitem introduzir novos subsídios à atividade pesqueira 

que possam contribuir para a superexploração dos estoques ou para a sobrecapacidade de pesca, 

ainda que tais subsídios não sejam proibidos pelo acordo. Prevê-se, além disso, um sistema 

obrigatório de notificação de subsídios à pesca pelas Partes, nos moldes do estabelecido – para 

subsídios industriais – pelo ASMC da OMC. Adicionalmente o capítulo postula a adoção, pelas 

Partes, de medidas voltadas para combater a pesca “ilegal, não reportada e não regulamentada” 

(IUU, no acrônimo em inglês). 
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Estabelece-se forte vinculação com acordos multilaterais ambientais, uma vez que as Partes 

assumem obrigações de cumprimento das disposições de três destes acordos dos quais todos 

os membros da TPP são signatários: o Protocolo de Montreal, a Convenção Internacional para 

a Prevenção da Poluição Marítima (MARPOL) e a Convenção sobre o Comércio Internacional 

de Espécies Ameaçadas (CITES). O capítulo define inclusive o que considera cumprimento 

das obrigações relacionadas a cada um destes acordos.  

Controvérsias que envolvam as disciplinas do capítulo devem ser objeto de discussões e 

consultas em três instâncias, a última das quais em nível ministerial. Caso não seja possível 

chegar a um acordo através dos mecanismos de consulta – e só depois de esgotado o recurso 

às três instâncias – uma Parte pode acionar o mecanismo geral de solução de controvérsias do 

acordo, sujeitando a outra Parte a eventuais sanções, em caso de decisão desfavorável a esta.  

O capítulo relativo às normas de trabalho também trouxe importantes inovações. A Declaração 

da OIT sobre Princípios Fundamentais e Direito ao Trabalho é a referência básica para o 

compromisso assumido pelas Partes de adotar e manter, em suas legislações, regras que 

garantam a abolição de trabalho forçado, compulsório e infantil, a liberdade de associação e o 

direito à negociação coletiva – entre outras. Além disso, as Partes são instadas a adotar, na lei 

e na prática, condições de trabalho aceitáveis no que se refere a salário mínimo, jornada de 

trabalho e saúde e segurança ocupacional. O capítulo ainda proíbe o relaxamento de leis 

trabalhistas nas zonas de processamento de exportações – uma novidade em relação a acordos 

anteriores. 

Se, de um lado, as Partes se comprometem, como no capítulo ambiental, a não impactar o 

comércio e os investimentos através da derrogação ou do abrandamento de leis e direitos 

trabalhistas, de outro elas assumem o compromisso de não usar os padrões de trabalho como 

forma disfarçada de protecionismo comercial.  

Em complemento ao capítulo de trabalho, a TPP incluiu “planos de consistência” bilaterais - 

entre os EUA, de um lado, e Vietnã, Malásia e Brunei, de outro – voltados para a 

implementação das disposições do capítulo, o que constitui uma inovação do acordo em relação 

aos que o antecederam. No caso do plano EUA – Vietnã, este último se compromete a modificar 

sua legislação para permitir o estabelecimento de sindicatos livres de trabalhadores, entre 

outras medidas. No caso de não cumprimento do acordado, os EUA poderão vir a suspender 

bilateralmente as preferências tarifárias acordadas no âmbito da TPP.  

Tanto as disposições do capítulo quanto as dos “planos de consistência” bilaterais estão sujeitas 

ao mecanismo geral de solução de controvérsias do acordo, envolvendo apenas os Estados, o 

que lhes garante um potencial de enforcement que também não estava presente em acordos 

anteriores.  

 

3. O USMCA: continuidade e inovação  

Embora os EUA tenham abandonado a TPP nos primeiros dias do governo Trump (em janeiro 

de 2017), é este o acordo que serviu de referência principal para a renegociação do NAFTA, – 

pelo menos no que diz respeito aos capítulos ambiental e trabalhista do acordo – iniciada 

também em 2017 e concluída no início de 2020. 

O capítulo de meio ambiente do USMCA difere muito pouco daquele da TPP. As principais 

disciplinas vinculantes são as mesmas, as regras aplicáveis à pesca, aos subsídios à pesca e à 

pesca IUU reproduzem as da TPP sem diferenças relevantes. Os compromissos institucionais 

– estabelecimento do Comitê de Meio Ambiente e de pontos de contato nacionais, 
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procedimentos para acesso público a informações e encaminhamento de questionamentos 

quanto à implementação das leis ambientais, regras de consulta e solução de controvérsias –   

também repetem os do acordo plurilateral do qual os EUA se retiraram. 

As principais diferenças entre os dois acordos dizem respeito à ampliação, no USMCA, do 

compromisso de implementar domesticamente acordos ambientais internacionais: são 

mencionadas explicitamente, além dos acordos multilaterais já contemplados na TPP, quatro 

convenções relativas a recursos do mar e poluição marinha. 

Além disso, há diferenças pontuais, como a introdução da proibição de caça comercial de 

“grandes baleias” – da qual se excetuam os povos indígenas – a inclusão de artigos sobre 

qualidade do ar e lixo marítimo – tratados como temas passíveis de cooperação entre as Partes 

– e sobre o estabelecimento de sistemas nacionais de gerenciamento de florestas funcionais aos 

objetivos do capítulo, com vistas a, entre outras coisas, combater a extração e o comércio ilegal 

de madeiras e outros produtos da floresta.  

Em contraste com o que ocorre no capítulo ambiental do USMCA, o capítulo de trabalho deste 

acordo introduz uma série de mudanças que o distanciam do capítulo sobre o mesmo tema na 

TPP.  

Mantém-se a referência aos quatro direitos fundamentais do trabalho consagrados pela OIT – 

direitos de associação e negociação coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado 

ou compulsório, eliminação efetiva do trabalho infantil e da discriminação no trabalho – que 

devem ser “internalizados” pelas legislações e regulações domésticas, mas enfatizam-se, à 

diferença da TPP, as ações governamentais necessárias para promover o cumprimento da 

legislação trabalhista.  

Entre tais ações, encontram-se: a adoção de mecanismos para monitorar o cumprimento e 

eventuais violações das leis, o estabelecimento de comitês reunindo a administração e os 

trabalhadores para lidar com questões do trabalho dentro da empresa, a provisão de serviços de 

mediação, conciliação e arbitragem, a implementação de sanções em caso de não cumprimento 

da legislação pelas empresas etc. 

Além disso, a linguagem utilizada no USMCA em relação a trabalho forçado ou compulsório 

é nitidamente mais forte do que a da TPP. Naquele acordo, proíbe-se a importação por uma 

Parte de bens produzidos total ou parcialmente com uso de trabalho forçado ou compulsório 

inclusive de crianças. Observe-se que a proibição de importação vale para produtos de qualquer 

origem, membros ou não do acordo. Já na TPP, tais importações devem ser “desestimuladas”, 

através de iniciativas que as Partes considerem apropriadas.  

O artigo referente a trabalho forçado ou compulsório é, na TPP, o último antes de uma série de 

disposições de caráter institucional: cooperação, estabelecimento de um conselho 

intergovernamental para tratar dos temas relacionados a trabalho, recurso a consultas e ao 

mecanismo de solução de controvérsia, entre outros. 

Já o USMCA acrescenta à TPP três artigos substantivos, relacionados à violência contra 

trabalhadores – que pode ser objeto de controvérsias, se tiver implicações sobre comércio e 

investimentos – ao trabalho de migrantes – estabelecendo a obrigatoriedade de proteção a estes, 

sob as leis trabalhistas, independentemente de sua nacionalidade – e à discriminação no local 

de trabalho. Os últimos dois artigos não geram obrigações vinculantes, passíveis de 

questionamentos através do mecanismo de solução de controvérsias. 
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O capítulo de trabalho do USMCA inclui ainda um Anexo sobre Representação dos 

Trabalhadores e Negociação Coletiva no México. O Anexo apresenta uma lista de medidas a 

ser adotadas e gerenciadas pelo México, descritas como “necessárias para o reconhecimento 

efetivo do direito à negociação coletiva” no país.  

A lista inclui medidas que deveriam fazer parte da legislação trabalhista mexicana para 

assegurar a livre organização dos trabalhadores, sua expressão através de eleições livres e justas 

de seus representantes e a resolução de disputas relacionadas à negociação coletiva e ao registro 

de eleições sindicais.  

O Anexo descreve detalhadamente as medidas a ser adotadas pelo México para enforce 

efetivamente um novo sistema de representação dos trabalhadores e mecanismos de negociação 

coletiva, que valerão para novos acordos coletivos, mas que também implicarão a revisão dos 

acordos em vigor nos primeiros anos de vigência da nova legislação, cuja adoção deveria 

ocorrer até 1 de janeiro de 20191. 

O conteúdo do Anexo deixa clara a origem das inovações do capítulo de trabalho do USMCA: 

as preocupações centrais que, do lado dos EUA, motivaram a renegociação do NAFTA, 

relacionadas ao deslocamento de empresas industriais daquele país em direção ao México, 

atraídas por um ambiente econômico e institucional mais favorável aos interesses das empresas. 

O capítulo de trabalho – e, em especial, seu Anexo – coloca o foco no fortalecimento das 

condições de representação e de negociação coletiva dos trabalhadores, inibidas pela legislação 

e pela tradição mexicana nessa área. 

Mas os esforços dos EUA para, através do USMCA, reduzir a disparidade das condições de 

trabalho e salário com o México não se esgotam no capítulo de trabalho e em seu Anexo. De 

fato, a principal inovação do USMCA, no que se refere às relações entre comércio e trabalho, 

não se encontra no capítulo de trabalho, mas no de regras de origem. 

Assim como no NAFTA e em todos os acordos preferenciais assinados pelos EUA, as regras 

de origem do USMCA são específicas por produtos. Nesse acordo, as regras de origem que se 

aplicam ao setor automotivo – autopeças incluídas – estabelecidas em Apêndice setorial 

próprio implicam a exigência de um conteúdo regional elevado e crescente ao longo dos três 

primeiros anos de vigência do acordo.  

No período, o conteúdo regional de automóveis ou caminhões leves deverá crescer de 66% até 

75%. O mesmo princípio se aplica às autopeças utilizadas na produção destes veículos, cujo 

conteúdo regional deverá alcançar, em três anos, entre 65% e 75%, dependendo do produto2. 

Além disso, 70% do valor do aço e do alumínio utilizados na produção dos veículos 

automotivos também deverão ter origem regional. 

Mais além da exigência de elevados índices de conteúdo regional, adiciona-se, no caso dos 

veículos automotivos, um novo critério para conferir origem a tais bens: o conteúdo regional 

de trabalho de cada produto. Este critério, inovador para regras de origem preferenciais, 

“conecta” as agendas de trabalho e comércio no USMCA, fortalecendo os vínculos 

estabelecidos pelas disposições do capítulo de trabalho e pelo Anexo dirigido ao México. 

__________________________________________________________________________ 

 
1 Nos termos do Anexo, se a nova legislação não fosse adotada até essa data, a entrada em vigor do 

USMCA poderia ser adiada.  
2 As regras também se aplicam a caminhões pesados e suas peças, com índices variáveis, mas sempre 

elevados, de conteúdo regional. 
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Entram na composição do índice de conteúdo regional de trabalho, em proporções diferentes, 

três tipos de despesas incorridas na produção dos veículos: gastos com materiais e manufatura 

em atividades de altos salários (high wage material and manufacturing expenditures), gastos 

com tecnologia em atividades de altos salários (high wage technology expenditures) e gastos 

com montagem em atividades de altos salários (high wage assembly expenditures).  

A soma destes componentes, em que o maior peso é atribuído ao primeiro deles, gera o índice 

de conteúdo regional de trabalho: 30% na entrada em vigor do acordo, alcançando 40% três 

anos depois, para veículos leves, e 40% para caminhões leves e pesados desde a entrada em 

vigor do USMCA. 

O Apêndice detalha ainda os passos para calcular a participação de cada componente no índice, 

estabelecendo o limite mínimo de US$ 16 /hora para que o salário seja considerado “alto” e 

possa entrar no cálculo do conteúdo regional de trabalho, quando se tratar de despesas com 

materiais, manufatura e montagem. No caso das despesas com tecnologia, poderão ser 

consideradas as despesas com pagamento de salários para atividades de pesquisa e 

desenvolvimento e de tecnologia da informação. 

 

4. Considerações finais 

 

O USMCA é um acordo cuja negociação resulta da pressão do governo Trump para modificar 

algumas disposições do NAFTA, mas sobretudo para incluir, em determinados capítulos, novas 

disposições. Estas traduzem interesses ofensivos dos EUA em áreas como, por exemplo, 

serviços e comércio eletrônico – áreas que passaram por intensas transformações tecnológicas 

desde a entra em vigor do NAFTA (1994) – ou buscam respostas para preocupações daquele 

país em relação à migração de empresas e empregos industriais para o México.  

No caso dos dois capítulos aqui considerados, o relativo ao meio ambiente praticamente 

recupera os elementos presentes no mesmo capítulo temático da TPP, acordo de cujas 

negociações os EUA foram parte integral. Não há, nesse capítulo, disposições que expressem 

as preocupações dos EUA com a competição mexicana ou com os movimentos de empresas 

do país em direção ao México. 

Em contraste, essa preocupação se explicita no capítulo de trabalho, em seus artigos relativos 

a trabalho forçado, trabalho de migrantes e discriminação no trabalho, mas principalmente nas 

disposições relativas ao enforcement das disciplinas negociadas e no Anexo sobre 

Representação dos Trabalhadores e Negociação Coletiva no México – cuja implementação 

supõe a adoção, por este país, de nova legislação e da institucionalidade correspondente.  

De forma mais detalhada ainda, estabelece-se vínculo entre comércio e condições salariais e 

de trabalho no capítulo de Regras de Origem, do qual faz parte um longo (35 páginas) Apêndice 

exclusivamente dedicado ao setor automotivo. Neste se postula, como requisito de origem, que 

os veículos sejam produzidos com índices pré-definidos e crescentes de conteúdo regional de 

trabalho “de alto salário” – também se estabelecendo patamar mínimo em valor (em US$) da 

hora de trabalho para que a remuneração seja considerada “alto salário” e possa entrar no 

cálculo do índice. 

Parece claro que essas disposições foram desenhadas, sob o ponto de vista dos EUA, para dar 

conta da “especificidade mexicana” no âmbito do acordo preferencial norte-americano: uma 

economia em desenvolvimento, geograficamente contígua aos EUA, e competitiva no mercado 
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desse país em vários setores industriais, entre os quais o de veículos automotores. Elas são, 

nesse sentido, dificilmente reprodutíveis em outras negociações e contextos, como deixam 

claro as diferenças entre as disposições acerca das relações entre comércio e trabalho na TPP 

e no USMCA. 

 


