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Declaração da Cidade do México 
 
Na Cidade do México, no México, aos sete dias do mês de abril do ano dois mil e dezessete, a 
Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), por seus países 
membros, declara que: 
 
I. A ALADDA se pronuncia pelo respeito entre as nações e pela dignidade das pessoas, 
sem distinção de origem étnica, fé, situação migratória, convicção ideológica ou preferência 
sexual. Manifesta-se também em favor do respeito irrestrito ao equilíbrio pleno entre os 
participantes do setor.  
II. A indústria e o comércio automotivos formais contribuem de forma importante para a 
geração de empregos, integração regional e captação de investimentos.  
III. Os países da América Latina precisam superar atrasos históricos em matéria de 
desenvolvimento, razão pela qual deve-se fortalecer o sistema democrático, segurança 
jurídica, combate à corrupção, transparência e prestação de contas como condições básicas 
para gerar condições mínimas para investimentos produtivos. 
IV. Além disso, as regiões que compõem os países da ALADDA precisam aumentar os 
investimentos e tornar mais eficiente a administração dos recursos destinados a educação, 
infraestrutura, telecomunicações, segurança e sustentabilidade energética, com o propósito de 
aumentar a competitividade e assim atrair investimentos que gerem empregos que contribuam 
para superar a pobreza e a desigualdade. 
V. Nesse contexto, o livre comércio é uma ferramenta para promover a integração 
econômica, melhorar as condições de trabalho, favorecer a competência e os consumidores e 
potencializar sinergias para aproveitar as vantagens competitivas entre países e regiões. 
VI. A indústria automotiva tem sido exemplo das vantagens do livre comércio, 
principalmente na região da América do Norte por meio do Tratado de Livre Comércio da 
América do Norte. 
VII. Da mesma forma, a Aliança do Pacífico, subscrita por Colômbia, Chile, México e Peru 
como estados membros e por Panamá e Costa Rica na qualidade de estados observadores, 
gerou dinamismo para o comércio automotivo em benefício dos consumidores e do intercâmbio 
comercial entre os estados que a integram. 
VIII. Sob essas premissas, a ALADDA dá as boas-vindas ao início das negociações entre o 
Mercosul e a Aliança do Pacífico, com o que se continuará a aumentar a competitividade e a 
integração da indústria automotiva regional e se facilitará o acesso dos consumidores a 
veículos com melhor tecnologia e a preços mais competitivos. 
IX. Os membros da ALADDA declaram rechaçar políticas aplicadas por qualquer país que 
estabeleçam medidas fiscais, comerciais (alíquotas, tarifas), barreiras não tarifárias e 
quaisquer outros instrumentos que violem os acordos internacionais com os quais cada estado 
tenha se comprometido. 
X. Sensível ao momento mundial, a presente declaração demonstra claramente a unidade 
da força dos países membros da ALADDA. 
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