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Liberalização comercial:
aspectos teóricos e
estratégias recomendadas
Christiane Luci Bezerra Alves*
Resumo
Resumo: Os anos 90 vão determinar um ponto de inflexão na trajetória
da história econômica do Brasil, a partir da ruptura com o elevado
padrão de proteção da economia nacional, característico do modelo
de desenvolvimento até então seguido. Significativas mudanças
estruturais são experimentadas pela economia, chamando atenção o
rápido e profundo processo de abertura comercial implementado. Este
trabalho tem como objetivo a reconstituição da evolução das
contribuições teóricas relativas ao tema em questão, além da discussão
sobre as estratégias recomendadas para a adoção de um processo de
liberalização comercial. Espera-se, com essa análise, oferecer subsídios
teóricos a estudos que pretendam investigar os múltiplos aspectos
relativos aos impactos de um processo de abertura comercial sobre a
economia nacional.
Palavras-chave: liberalização comercial; aspectos teóricos; estratégias
de liberalização.

1. Introdução
A análise do período considerado a “idade de ouro do capitalismo”, entre o
fim da Segunda Guerra Mundial e o início dos anos 1970, revela a espetacular
tendência de liberalização comercial nos países industrializados. A ordem
econômica internacional do pós-guerra é marcada pela afirmação dos princípios
do livre comércio e pela luta contra o protecionismo em escala mundial. Como
reflexo, observa-se significativa redução nas tarifas praticadas na economia
internacional e considerável crescimento do comércio e da renda.
Particularmente na América Latina, devido à própria característica do
modelo de desenvolvimento implementado nessas economias, baseado na
substituição de importações, o processo de liberalização comercial ocorre alguns
anos mais tarde do que ocorrera nos países centrais. Na década de 1970,
evidenciam-se os processos de abertura no Chile, na Argentina e no Uruguai e,
nos anos 1980, no México e na Bolívia.
Associado à necessidade de ajuste das contas externas brasileiras no início
dos anos 1980 e à posterior prioridade aos programas de estabilização na segunda
*
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metade desta década, o processo brasileiro de liberalização ocorre de forma
ainda mais tardia, se comparado à experiência de outras economias em
desenvolvimento. As transformações ocorridas em escala mundial, a intensificação
da globalização e as recomendações do Consenso de Washington são o pano de
fundo para o processo brasileiro de abertura comercial, iniciado no fim da década
de 1980.
Historicamente, os argumentos a favor da liberalização comercial partem
da premissa de que o livre comércio eleva o bem-estar da população e permite,
aos países que o praticam, trajetória de crescimento acelerado, por meio de
ganhos de eficiência alocativa. Como se identificam diversas bases teóricas que
procuram fundamentar tais argumentos, e dada a intensidade em que ocorre o
processo brasileiro de abertura, este trabalho tem como objetivo fornecer subsídios
teóricos a estudos que pretendam investigar os múltiplos aspectos relativos aos
impactos advindos da implementação de um processo de abertura comercial
sobre a economia nacional.
A evolução das contribuições teóricas é acompanhada pelo debate acerca
das limitações de cada teoria, o que enseja o surgimento de novas contribuições.
Desta forma, ressalta-se que não se trata aqui da apresentação de argumentos
pró e contra a liberalização comercial. Trata-se de um breve resgate das principais
contribuições relacionadas à teoria do comércio internacional pelo viés que
fundamenta a preferência pelo livre comércio. Embora se reconheça a longa
literatura que se contrapõe às teorias baseadas nos custos comparativos, não
serão objeto de análise as abordagens de troca desigual, ou as correntes
estruturalistas que abordam o contexto histórico latino-americano. Resgata-se,
portanto, a linha dos argumentos microeconômicos do livre comércio, a partir
das contribuições de Smith e particularmente da lógica das vantagens
comparativas nas contribuições de Ricardo, Hecher-Ohlin e Stolper-Samuelson.
São apresentadas, ainda, contribuições recentes materializadas na incorporação
de argumentos estáticos e dinâmicos ao arcabouço teórico original.
Adicionalmente, são discutidas as estratégias recomendadas para a implementação
de um processo de liberalização comercial.
2. T
eorias e ar
gumentos
Teorias
argumentos
2.1 A teoria tradicional do livre comércio
A teoria do livre comércio parece ser quase tão antiga quanto a própria
ciência econômica. Os primeiros argumentos em sua defesa podem ser
encontrados em Adam Smith e David Ricardo. A ideia de que a especialização
e o intercâmbio proporcionam ganhos de comércio vai de encontro à doutrina
mercantilista, baseada em políticas protetoras autárquicas (BHAGWATI, 1989).
Na visão de Smith (1983), uma economia em regime de autarquia
apresentaria forte limitação de seu mercado interno, com consequente
desemprego de recursos. O intercâmbio comercial abriria espaço para uma
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demanda adicional, passando a economia a utilizar os recursos anteriormente
ociosos. O resultado seria a elevação da produtividade e uma maior eficiência
em escala mundial.
Smith opõe-se, em nível externo, às restrições às importações, aos incentivos
às exportações e às concessões de monopólio. O mercado externo é a saída para
as produções excedentes internas e a abertura cria novas oportunidades de
investimento, ao mesmo tempo em que representa uma fonte adicional de novos
produtos.
Portanto, tomando-se dois países, onde cada um produz um bem diferente
de forma mais eficiente que o outro, os mesmos devem se especializar na produção
do bem para o qual exibam vantagem absoluta e exportá-lo para o outro país.
Observe-se que um país tem vantagem absoluta na produção de um bem se o
mesmo é capaz de produzir uma unidade deste bem com menos tempo de
trabalho comparado a outro país. Desta forma, os custos de produção são mais
baixos e ambos os países podem consumir maiores quantidades de ambos os
bens, ocorrendo aumento de bem-estar social em ambos os países. Nas palavras
de Smith (1983, p.59), de acordo com o princípio das vantagens absolutas, “se
um país pode nos fornecer uma mercadoria mais barata do que se fosse feita por
nós, é melhor comprá-la a esse país com parte da produção da nossa própria
indústria, que assim é utilizada de maneira a obter alguma vantagem”.
A teoria de David Ricardo é baseada no argumento de vantagens
comparativas, pois as mesmas garantiriam a otimização na alocação de recursos,
contribuindo para ganhos de bem-estar a todas as nações envolvidas no comércio
internacional. Assim, os ganhos de comércio ocorrem mesmo que o país não
possua vantagem absoluta na produção de nenhum bem. Não se comparam
custos de produção dos países, mas as produtividades relativas do trabalho, que
passam a determinar a eficiência relativa.
Logo, os países devem se especializar na produção do bem para o qual
possuam vantagem comparativa, ou seja, especializar-se em atividades nas quais
sejam relativamente mais eficientes. As diferenças tecnológicas, portanto,
estariam na base do argumento das trocas internacionais. Em outras palavras,
existe comércio e especialização desde que o sistema de preços relativos de um
país seja diferente do outro.
Em resposta às críticas protecionistas, os economistas clássicos já justificavam
a intervenção ou proteção no caso de falha no mercado doméstico. Bhagwati
(1989) destaca o argumento protecionista de Stuart Mill. Se com o comércio
observa-se “a geração de retornos que não pudessem ser capturados por uma
indústria incipiente, mas que se dissipassem por outras indústrias do país”, este
fato se constituiria numa falha de mercado, o que justificaria medidas
protecionistas.
Para Adam Smith (apud BHAGWATI, 1989), se uma nação estrangeira
pratica uma política de restrição às importações, através de proibições e
imposições em ambiente de livre comércio, a mesma poderá receber retaliações.
Assim, mesmo que a intervenção seja recomendada para corrigir distorções do
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mercado, a mesma não pode ser vista a partir das práticas protecionistas e os
regimes comerciais, de forma geral, devem excluir vantagens artificiais (subsídios,
proteção etc.).
Seguindo a linha dos argumentos microeconômicos do livre comércio, ainda
respaldada na lógica da vantagem comparativa, encontra-se a contribuição de
Heckscher-Ohlin (H-O). No modelo de H-O, a vantagem comparativa é
derivada da dotação de fatores, ou seja, da intensidade em que os fatores de
produção são utilizados nos diferentes países. Rejeita-se o princípio explicativo
dos preços dos bens pelos custos de trabalho.
Os pressupostos do modelo estão de acordo com os pressupostos da teoria
neoclássica tradicional. É válido o axioma da racionalidade e os agentes
maximizam preferências e utilidades. A dotação de fatores é dada, não existindo
mobilidade internacional dos fatores produtivos, o que determina a diferença de
custos e preços internacionais. Admite-se, ainda, o pleno emprego dos fatores.
Os países possuem a mesma tecnologia de produção e as funções de produção
são dadas. Trabalha-se, também, sob as fortes hipóteses de concorrência perfeita
e retornos constantes de escala1.
O modelo simplificado é elaborado a partir da existência de dois países, A
e B, que possuem diferentes dotações de fatores. Dois bens são produzidos
utilizando-se dois fatores de produção, no modelo original, capital e trabalho.
Antes do comércio, com a economia em autarquia, o preço do bem produzido
com fator escasso no país A é relativamente mais caro do que no país B (cujo
fator equivalente é abundante) e o preço relativo do bem produzido com o fator
abundante é mais barato. Com o comércio, a recomendação é de que o país
deve importar o bem intensivo em seu fator escasso e exportar o bem intensivo
em seu fator abundante.
Alguns autores trabalham com a reformulação do modelo original, a partir
da existência de dois países com graus distintos de desenvolvimento e nos quais
os fatores de produção utilizados são o trabalho qualificado e o trabalho menos
qualificado (WOOD, apud MACHADO; MOREIRA, 2001).
Admite-se que países em desenvolvimento são intensivos em trabalho menos
qualificado e, portanto, devem exportar bens intensivos nesse tipo de fator. Os
países desenvolvidos são intensivos em trabalho qualificado, devendo exportar
bens intensivos nesse tipo de trabalho2. A passagem para o modelo aberto promove
uma mudança nos preços relativos, levando à tendência de equalização dos
mesmos3, com ganhos de comércio para ambos os países.
Fazendo a análise em termos de país em desenvolvimento, após a abertura
observa-se aumento relativo do preço do bem intensivo em trabalho menos
1
Acerca das hipóteses do modelo de Heckscher-Ohlin, ver CORREA (1996) e FONSECA (1999).
Admite-se como corolário do modelo a ausência de externalidades.
2
É importante lembrar que o preço relativo do bem intensivo em trabalho menos qualificado é menor
nos PEDs do que nos países desenvolvidos.
3
Essa mudança nos preços relativos corresponde ao chamado teorema da equalização do preço dos
fatores, no qual, “em sua dimensão externa afirma, que, sob certas condições, será suficiente o livre
comércio de bens finais para a equalização dos preços dos fatores internacionalmente; em sua dimensão
interna, o teorema afirma que, com o preço constante das mercadorias, uma pequena mudança na
dotação de um fator de produção não afetará o preço dos fatores” (GONÇALVES et al., 1998).
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qualificado (recurso mais abundante) e diminuição do preço relativo do bem
intensivo em trabalho mais qualificado. O aumento do preço relativo estimula a
produção de bens intensivos em trabalho menos qualificado, aumentando a
demanda relativa desse fator. A consequência é o aumento da remuneração
relativa do trabalho menos qualificado.
Essa última proposição do modelo corresponde ao Teorema de StolperSamuelson 4, o qual estabelece relação direta entre o preço do bem e a
remuneração dos fatores. Em outras palavras, o livre comércio não conduz apenas
a uma tendência de equalização de preços, mas também a uma tendência de
equalização de salários5.
Ainda nessa tendência, pode-se observar em Krueger (apud ARBACHE;
CORSEUIL, 2001) que o livre comércio em países em desenvolvimento eleva
o emprego nos setores intensivos em mão-de-obra, de onde se pode depreender
a mudança na participação do emprego intersetorial proveniente da abertura6.

4

Na verdade, o teorema de Stolper-Samuelson refere-se à relação entre livre comércio e distribuição de
renda entre os fatores. Segundo o teorema, “um crescimento no preço relativo de uma mercadoria
aumenta o retorno real do fator usado intensivamente na produção dessa mercadoria e reduz o retorno
da outra mercadoria” (GONÇALVES et al., 1998). Portanto, a ideia é de que o “protecionismo
aumenta os retornos do fator de produção escasso” (ARBACHE; CORSEUIL, p. 3, 2001). Para PEDs,
aumenta o retorno do capital. O livre comércio diminui o retorno do capital e melhora o retorno da mãode-obra, promovendo a melhoria dos índices de desigualdade de renda.
5

No caso de os fatores de produção serem trabalho qualificado e trabalho menos qualificado, a tendência
é de uma redução na variância de salários de trabalhadores qualificados e não qualificados.
6

É importante fazer referência às abordagens da troca desigual, que se constituem como referencial
teórico que se contrapõe às teorias baseadas nos custos comparativos (as quais, como visto, procuram
explicar a tendência de homogeneização das diferenças econômicas através das trocas baseadas na
especialização de cada país). Nesse corpo teórico, destaca-se o desenvolvimento analítico feito por
Emmanuel, que, utilizando terminologia marxista e o mecanismo de transformação de valor em preço de
produção, apresenta sua teoria das torças desiguais (DOCKÉS, 1976; SMITH, R., 1985). A principal
hipótese de Emmanuel é a existência de uma mobilidade internacional do capital suficiente para equalizar
a taxa de lucro. A tendência de equalização da taxa de lucro entre os setores produtivos realiza o processo
de transferência de mais-valia entre os setores de menor composição orgânica (relação entre capital
constante e capital variável) para os setores de maior composição. No caso da troca entre nações, o autor
argumenta que: “Se os setores de composição orgânica alta localizam-se numa determinada nação, e os
setores de composição baixa em outra, o estabelecimento do comércio exterior implicará numa transferência
de mais-valia da segunda para a primeira” (DOCKÉS, 1976, p.130). Enquadrando-se nessa linha e por
abordar o contexto histórico e social latino-americano, cabe fazer referência, também, à corrente
estruturalista, dentro do pensamento cepalino e de Prebisch, um de seus principais expoentes. Para
Prebisch, se os “países periféricos” continuarem a exportar produtos agrícolas e os “países centrais”
produtos industrializados, os países periféricos estão condenados a perpetuar a situação de desigualdade,
permanecendo com taxa de crescimento inferior à dos países centrais. Haverá, portanto, uma tendência
de “deterioração nos termos de troca”, que está associada às diferenças no comportamento da demanda
por produtos primários, nos países centrais, e por produtos industrializados, nos países em desenvolvimento.
Segundo Prebisch (apud SMITH, R., 1985, p.17) “os países centrais exportam manufaturas, cuja
demanda tende a crescer intensivamente, com o aumento da renda periférica; enquanto os países periféricos
exportam produtos primários que tendem a crescer com lentidão, com a renda dos centros”. Para
romper com essa lógica e induzir o crescimento, a industrialização da periferia passa a ser uma meta
desejável. As exportações desempenhariam um papel fundamental ao eliminar uma das principais restrições
à dinâmica da industrialização: a restrição de divisas. O processo de industrialização, portanto, deveria
se constituir no motor do desenvolvimento econômico, induzido fundamentalmente pela substituição
de importações.
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2.2 Novas contribuições – os argumentos estáticos
A existência de distorções de mercado e o questionamento das hipóteses
utilizadas pela teoria tradicional, principalmente aquelas ligadas à ausência de
externalidades, à concorrência perfeita e retornos constantes de escala, geram
uma série de argumentos protecionistas. Ao mesmo tempo, na defesa do livre
comércio surgem contribuições recentes que incorporam novos argumentos ao
arcabouço teórico sugerido.
A partir da hipótese de concorrência perfeita, depreende-se que a demanda
de nenhum país tem impacto sobre o preço internacional de qualquer bem.
Conforme destaca Correa (1996), essa hipótese é questionada pelos argumentos
protecionistas de que restrições às importações conduzem à queda de preços
internacionais, conduzindo a uma melhoria nos termos de troca.
A resposta vem da avaliação das distorções causadas pelo protecionismo
expostas por Greenaway e Milner (apud CORREA, 1996, p. 9). Para os autores,
com a imposição de tarifas ou restrições quantitativas às importações: “(...) o
preço do produto importado se eleva no mercado doméstico, viabilizando sua
produção local. Os consumidores, por outro lado, passarão a consumir menos,
já que o produto ficou mais caro”. Adicionalmente, a indústria protegida passa
a atrair recursos e, na hipótese de pleno emprego, isso representa a contração de
fatores destinados a outros setores. Portanto, o protecionismo conduz à perda
de eficiência na produção e má alocação de recursos.
Moreira e Correa (1996) reúnem as principais contribuições recentes, a
partir dos chamados “argumentos estáticos”, enfatizando as vantagens do livre
comércio 7. O primeiro argumento baseia-se na ideia de “diversidade de
produtos”. Nenhum país pode ter em seu próprio mercado doméstico uma
diversidade tão grande de produtos como os disponíveis no mercado
internacional. Logo, a abertura aumenta a oferta interna de produtos, gerando
um fluxo maior de bens para o mercado doméstico. Isso representa um ganho
de bem-estar para o consumidor e uma maior eficiência para o produtor (que
tem acesso a produtos mais especializados).
A abertura também promove ganhos de “eficiência técnica”, na medida
em que economias expostas a uma maior concorrência recebem incentivos para
cortes nos seus custos de produção, elevando sua produtividade. Além disso,
obtém-se “eficiência de escala”, a partir do ajuste das firmas em busca de volumes
de produção mais eficientes e da ampliação do mercado potencial das firmas.
Esse argumento supera o argumento tradicional da ausência de ganhos de escala.
Moreira e Correa destacam, ainda, os chamados ganhos de rent-seeking. A
ideia é de que numa economia protegida determinados grupos, a fim de obter
licenças de importação, taxas de câmbio mais favoráveis e outras vantagens
comparativas artificiais, geram atividades de lobby, suborno ou corrupção. A
abertura promoveria a realocação dos recursos destinados à manutenção dessas
atividades para atividades produtivas.
7
Os argumentos levantados por Moreira e Correa correspondem às contribuições de autores como
Leibenstein, Krueger, Helpman, Krugman, Romer e Bhagwati.
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2.3 Novos argumentos dinâmicos e as teorias de crescimento endógeno
Argumentos dinâmicos pró-livre comércio podem ser encontrados na década
de 1960, nas teorias8 do Ciclo do Produto, de Vernon (1966), e da Síntese
Dinâmica, de Johnson (1968). Essas teorias baseiam-se no questionamento das
vantagens comparativas da teoria tradicional e na tentativa de dinamização das
mesmas, integrando as chamadas abordagens neotecnológicas da dinâmica
econômica. Segundo tais abordagens, as inovações tecnológicas realizadas num
país estão na base de suas vantagens comparativas, as quais permanecem enquanto
as inovações que lhes deram origem não se propagarem internacionalmente.
A Teoria do Ciclo do Produto, de Vernon, tem como referência a utilização
de tecnologia poupadora de mão-de-obra. Numa primeira fase do ciclo de
produção, um produto novo é produzido no país desenvolvido (caso analisado
pelo autor). O elevado custo de mão-de-obra nessa economia estimula o processo
de inovação. A localização da produção ocorre na proximidade de um grande
mercado, para compensar custos de produção elevados.
Numa segunda fase, observa-se um processo de diferenciação e aumenta o
nível de padronização e difusão do produto. As técnicas produtivas estabilizamse e os custos de produção são reduzidos. Ao mesmo tempo, aumenta a procura
nos países industrializados. A partir daí, não é possível manter uma única
localização para a produção.
Finalmente, numa terceira fase, o produto se encontra totalmente
padronizado e surge a necessidade de se explorar novas vantagens. A produção,
portanto, desloca-se para países com custos salariais mais baixos. É o momento
em que a “vantagem do saber” (learning advantage) torna-se menos importante
do que o nível de salários na determinação da vantagem comparativa, produzindo
o deslocamento das indústrias. Em outras palavras, a vantagem comparativa
dinâmica permanece apenas durante o período em que não se propagam as
novas técnicas. A partir daí, volta a atuar a “vantagem estática”.
A Teoria da Síntese Dinâmica, de Johnson, atua na perspectiva de ultrapassar
as limitações inerentes às hipóteses simplificadoras do modelo de H-O. São
integrados novos fatores explicativos negligenciados na teoria tradicional. Assim,
na tentativa de dinamização das vantagens comparativas, novos elementos são
incorporados para a explicação das mesmas: economias de escala, diferenciações
tecnológicas, grau de monopólio, desigualdades em termos de dimensão e riqueza
dos mercados nacionais, políticas governamentais orientadas para a criação de
vantagens específicas (pesquisa, financiamento da inovação, formação em capital
humano etc.).
Segundo o autor, os melhoramentos tecnológicos estão na origem das
vantagens comparativas, as quais desaparecerão a partir do processo de difusão
tecnológica na economia mundial, principalmente através dos mecanismos de
transferência da produção (imitação da inovação, investimento no estrangeiro,
compra de patentes etc.).
8

A respeito das teorias, ver Mendonça (1990).
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Ainda como resposta ao crescimento das críticas à teoria tradicional, as
vantagens comparativas são relativizadas e hierarquizadas, a partir da Teoria das
Vantagens Comparativas Relativas, proposta, entre outros, por LassudrieDuchéne e Mucchieli (apud MENDONÇA, 1990) no fim dos anos 1970. A
ideia é de que os fluxos comerciais de um país devem ser analisados
particularmente em relação a cada um de seus parceiros comerciais. Assim, se
um país A dispõe de vantagem comparativa na produção de determinado bem
em relação ao país B, mas não em relação ao país C, poderá exportar o bem em
questão para o país B e importá-lo do país C (“trocas cruzadas”).
Observa-se, portanto, uma cadeia de vantagens comparativas nacionais.
Mas, de maneira geral, os argumentos dinâmicos estão em sua maior parte
associados às novas teorias de crescimento, para as quais o progresso técnico é
endógeno.
Nas análises neoclássicas tradicionais, as técnicas de produção se assumem
conhecidas pelas firmas. Ou seja, há um conjunto de técnicas dado e conhecido,
resumido numa função de produção. A competição é limitada a preços e
quantidade (não incluindo aspectos qualitativos). Nessa visão, as inovações
tecnológicas dependem do avanço do conhecimento científico, que acontece
fora do sistema produtivo. A incorporação de novas técnicas, ou seja, a utilização
de um processo de produção mais moderno, ocorre quando o preço dos bens
que incorporam o progresso mostra-se vantajoso em relação ao preço dos fatores
substituídos (progresso técnico associado à produtividade marginal dos fatores
de produção). Porém, não há um sentido valorativo. O valor afirmativo é dado
ao equilíbrio. O marginalismo é, pois, baseado em método analítico-estático ou
estático comparativo.
Somente a partir das críticas formuladas à visão neoclássica convencional
essa abordagem passa a valorizar a mudança tecnológica como impulsionadora
do crescimento econômico, que é desenvolvido principalmente a partir dos
trabalhos de Solow. Porém, como destaca Cruz (1988, p.440), “essa abordagem
mostra-se particularmente vulnerável quando se observa que a mudança técnica
era medida através do resíduo de uma função de produção agregada”. O progresso
técnico continua a ser essencialmente exógeno nessas abordagens.
A partir daí, o progresso técnico ganha papel de destaque na determinação
da dinâmica e das transformações do sistema produtivo. Aqui, destaca-se a
importante contribuição de Schumpeter. Em sua Teoria do Desenvolvimento
Econômico (1988), Schumpeter associa a economia estacionária a um fluxo
circular (em associação ao funcionamento do organismo), onde esta reproduz a
si mesma em cada período de tempo, sem que sejam observadas modificações
essenciais. Para o autor, a inovação é o elemento que promove a ruptura desse
fluxo circular. As inovações causam revoluções que provocam ondas que se
propagam por toda a economia. A competição não se limita a preços (como
para os neoclássicos); as inovações, sobretudo as tecnológicas9, constituem a
9
Para Schumpeter, as inovações são de vários tipos: novos produtos, novos processos produtivos, novas
fontes de matérias-primas, novos mercados.
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base para a diferenciação competitiva (SCHUMPETER, 1984; 1988),
conferindo à firma um poder de mercado frente às concorrentes.
Desta forma, “a nova combinação dos meios de produção” é identificada
por Schumpeter como “o fenômeno fundamental do crescimento econômico”.
A inovação é, pois, um elemento interno ao sistema econômico, constituindo-se
o motor de sua evolução. Lucros e juros têm origem (afora fricções e monopólios)
exatamente na atividade inovadora, ou seja, a inovação estimula o crescimento
econômico, recompensando o empresário inovador através do lucro (CRUZ,
1988).
A partir dos anos 1960, ganham corpo as teorias evolucionistas ou “neoschumpeterianas”, que retomam o pensamento de Schumpeter sobre o papel
do progresso técnico, apresentando-o como “força motriz do crescimento e da
concorrência intercapitalista” (GUIMARÃES, 1985, p. 24)10. A tecnologia passa
a ser o elemento central na configuração e evolução dos sistemas econômicos e
fluxos internacionais de comércio. A composição destes é explicada pelo padrão
de liderança/defasagem tecnológica (HAGUENAUER, 1989).
O argumento tradicional de que a tecnologia é dada é, portanto, duramente
atacado. De forma geral, a contribuição fundamental das novas teorias do
crescimento econômico está no destaque dado ao processo de geração do
conhecimento e de sua associação com o crescimento endógeno. De acordo
com os trabalhos de Romer e Lucas (apud GROSSMAN; HELPMAN, 1990),
o investimento em economias com retornos crescentes de escala cria um incentivo
de aumentar capital indefinidamente, contribuindo para o crescimento
sustentável da renda per capita.
Em nível global, acumulação de conhecimento, crescimento endógeno e
comércio estão intimamente relacionados. Para Grossman e Helpman (apud
MOREIRA; CORREA, 1996), o comércio internacional assume um papel
imprescindível, ao afetar o crescimento econômico através dos seguintes aspectos:
a) O fluxo de ideias associado ao comércio de bens expande a base tecnológica
de cada país, reduzindo o custo da inovação e acelerando, portanto, o
crescimento.
b) A competição internacional pressiona os empresários locais no sentido
da inovação, ao mesmo tempo em que evita a duplicação de gastos em P&D
em nível mundial.
c) A integração comercial aumenta o mercado potencial em que as firmas
operam, criando a possibilidade de se explorar economias de escala associadas
aos gastos em P&D. Por outro lado, amplia o número de competidores que as
firmas têm de enfrentar, o que pode colocar em risco inclusive sua participação
no mercado local. O impacto final sobre o ritmo do progresso técnico e o
crescimento é ambíguo e dependerá da capacidade de as firmas locais enfrentarem
a concorrência internacional (...).
10

É importante observar que as novas teorias rejeitam a premissa da existência de equilíbrio, substituindo
essa noção pela trajetória de evolução.

Liberalização comercial: aspectos teóricos e estratégias recomendadas, Christiane Luci Bezerra Alves, p. 5-19

13

d) Na abertura do comércio entre países com dotações de fatores diferentes,
o mercado levará os setores produtivos locais a se especializarem. O impacto
desse movimento sobre o ritmo do progresso técnico e sobre o crescimento
também é ambíguo, particularmente no que diz respeito aos PEDs, e vai depender
da maneira pela qual a especialização afeta o setor mais inovador (...).
Além disso, ainda para Grosman e Helpman (1990), três fatores merecem
consideração: primeiro, a larga escala da economia mundial vai representar um
incentivo adicional para o investimento na geração de novas tecnologias; segundo,
devido à rápida difusão de informações, na troca com países parceiros comerciais,
o país pode se beneficiar de spillovers tecnológicos gerados pelos investimentos
em conhecimento; terceiro, a participação no mercado internacional de capitais
expande o conjunto de oportunidades de investimento financeiro em todas as
formas de capital, inclusive o capital conhecimento.
Nesse processo, surgem diversos questionamentos acerca do impacto da
abertura sobre os PEDs, no que diz respeito à sua capacidade real de absorção
de tecnologias, e de seu poder de resposta no enfrentamento da concorrência
internacional. Como destacam Grosman e Helpman (apud MOREIRA;
CORREA, 1996), a tendência à especialização em setores intensivos em mãode-obra pouco qualificada, cujo ritmo do progresso técnico é lento, pode levar a
um gradativo encolhimento do setor inovador nestes países, o que teria impacto
negativo sobre suas taxas de crescimento.
A partir dos novos argumentos dinâmicos, a abertura comercial, ao garantir
o aumento da importação de máquinas e equipamentos mais modernos, permite
o acesso a tecnologias mais avançadas, através de um processo de absorção de
tecnologia, contribuindo positivamente para o crescimento econômico dos países.
A maior concorrência internacional também induziria à busca de inovação,
reforçando esse processo de crescimento.
Diversos trabalhos são conduzidos a partir dessa linha de argumentação.
Oliveira (2002, p. 15) destaca o trabalho de Romer, no qual o autor defende
que:
“(...) países expostos à política de liberalização do comércio tendem a obter
efeitos positivos sobre o nível de crescimento econômico via mudanças
tecnológicas. Desta forma, países pobres ou em desenvolvimento cujas economias
estão expostas à concorrência internacional podem absorver melhor as novas
tecnologias produzidas nas nações desenvolvidas.”
Em linhas gerais, a partir dos novos argumentos dinâmicos voltam-se a
questionar as hipóteses presentes na teoria tradicional, principalmente no que
diz respeito a retornos constantes de escala e à ausência de externalidades. Nesse
sentido, Grosman e Helpman (1990) fazem importante consideração acerca do
processo de geração do conhecimento. Os autores enfatizam que a tecnologia
tem característica de bem público. Na verdade, o conhecimento é uma
mercadoria não-rival (não-excluível), que permite o uso simultâneo sem custos
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extras. Observa-se a dificuldade de se definir direitos de propriedade. A atividade
de geração de conhecimento gera significativos “transbordamentos” (ou
externalidades) que não podem ser apropriados unicamente pelos seus produtores.
Como exemplo, podem-se citar as atividades de pesquisa & desenvolvimento
(P&D) e indústrias que trabalham com inovação, geradoras de benefícios que
permanecem no domínio público e que não podem ser captados exclusivamente
pela firma que custeou sua viabilização. Assim, a hipótese de ausência de
externalidades é duramente atacada e os “transbordamentos” assumem
importante papel na determinação do crescimento sustentável.
Ainda com relação à possibilidade de externalidades em ambiente de
abertura, ressaltam-se as externalidades de aprendizagem. As mesmas decorrem
de uma perspectiva dinâmica, na qual a produção, ao longo do tempo, gera um
processo de aprendizagem (acúmulo de experiência, aprendizado de novos
processos e produtos) responsável pela diminuição do custo de produção
(crescimento do tipo learning-by-doing).
A partir do conjunto de argumentos pró-liberalização, Markwald (2001,
p.5) destaca os principais resultados esperados, a partir da reforma comercial:
( i ) uma alocação mais eficiente de recursos produtivos, beneficiando
particularmente os setores intensivos em mão-de-obra de baixa qualificação,
além dos setores intensivos em recursos naturais; (ii) o aumento generalizado da
produtividade, como resultado do ambiente mais competitivo, do maior acesso
a insumos e bens de capital importados, da introdução de inovações gerenciais e
de novos modelos organizacionais, da especialização produtiva, do aumento de
escalas de produção, e, por último, da redução dos custos e eliminação do
desperdício; (iii) o aumento do investimento, com o objetivo de viabilizar o
incremento das escalas de produção; (iv) o aumento concomitante das
exportações, em decorrência da eliminação do viés-exportação.
2.4 Estratégia de liberalização comercial
Outro eixo da discussão teórica sobre a liberalização comercial envolve os
aspectos relativos à melhor estratégia de implementação, incluindo aqui a
velocidade (timing), o sequenciamento e o ambiente macroeconômico em que
ocorrem as modificações (CANUTO, 1994; MOREIRA; CORREIA, 1996;
BAUMANN, 2000).
No que diz respeito ao timing, os defensores de que a reforma se dê de
forma mais lenta argumentam que o gradualismo é necessário para a realização
de investimentos e de reestruturação produtiva, fundamentais para acompanhar
qualquer processo de abertura comercial, contribuindo para minimizar os custos
do ajuste associados à reforma. Por outro lado, o processo mais prolongado
poderia se tornar vulnerável a pressões políticas de grupos afetados negativamente
pelas novas medidas, reduzindo a credibilidade da reforma (ou seja, a
credibilidade aumentaria com a velocidade da mesma). Além disso, na defesa
de um processo mais rápido estão os argumentos de que os custos de adaptação
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no curto prazo são negligenciáveis e de que a eliminação dos lobbies é mais
eficiente nesse período de tempo. Portanto, o consenso é de que a reforma não
deve ser nem tão lenta, nem tão prolongada.
A sequência entre liberalização comercial e liberalização no mercado de
capitais também tem lugar de destaque na literatura. Grande parte dos trabalhos
argumenta que a liberalização da conta de capital só deve ocorrer quando
eliminadas as distorções comerciais. Entre as justificativas microeconômicas,
enfatiza-se que o ajuste no mercado de capitais ocorre de forma mais rápida,
passando o mesmo a alocar recursos ainda baseado em preços distorcidos
prevalecentes nos anos de proteção, dada a maior dificuldade de ajuste no
mercado de bens.
Do ponto de vista macroeconômico, o relaxamento nos controles de capital
paralelo à abertura comercial tende, a partir dos diferenciais de taxas de juros e
rentabilidade de investimentos, a aumentar o influxo de capitais para a economia.
A implicação é de aumento nos gastos agregados, tanto de bens comercializáveis
(tradables), como de bens não-comercializáveis (non-tradables). Como
resultado, verifica-se uma apreciação da taxa de câmbio real (gerando menos
proteção para os produtores de bens tradables), criando tendência de
endividamento externo além do necessário e déficit crescente em conta corrente.
Logo, tanto do ponto de vista teórico como baseado em experiências
anteriores de reforma comercial (como as ocorridas na América Latina), a
abertura comercial deve ser acompanhada de uma desvalorização real da taxa
de câmbio. Essa desvalorização deve preservar a rentabilidade dos produtos
exportáveis, corrigindo as distorções causadas pelo movimento de preços relativos
desfavorável aos bens tradables. Além disso, a adoção de medidas corretivas do
câmbio, como a desvalorização, contribui para reduzir o viés antiexportador,
característico do período pré-abertura, contribuindo para a redução do déficit
em transações correntes (EDWARDS, 1993).
É importante lembrar que o debate sobre a sequência entre liberalização
comercial e financeira ganha peso a partir das experiências de Chile e Argentina,
na segunda metade dos anos 1970. Nesses países, o forte ingresso de capitais
promoveu significativa valorização das moedas locais, resultando em fortes
desequilíbrios no balanço em transações correntes daquelas economias
(CANUTO, 1994).
No tocante à relação entre reforma e ambiente econômico, para a maioria
dos autores a estabilização macroeconômica deve ser um pré-requisito para a
abertura comercial, de forma a maximizar ganhos alocativos, e deve envolver as
variáveis básicas da economia como taxa de juros, câmbio, inflação, bem como
a sincronicidade das principias políticas macroeconômicas.
Particularmente do ponto de vista da inflação, a persistência de taxas elevadas
e voláteis, ao comprometer a confiança na previsibilidade dos preços relativos e
das taxas de retorno de investimentos produtivos, atua desfavoravelmente ao
processo de abertura (CANUTO, 1994).
Baumann (2000, p. 16) apresenta três argumentos para o retardamento da
reforma comercial até que se atinja a estabilização monetária:
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Primeiro, a já mencionada variabilidade de preços relativos, que afeta a
transmissão dos ganhos derivados da maior eficiência. Segundo, a liberalização
comercial poderia afetar negativamente as receitas fiscais, caso a redução ou
eliminação de impostos sobre o comércio exceda a receita fiscal oriunda da
intensificação da atividade comercial. Terceiro, a liberalização exige
desvalorização compensatória da taxa de câmbio para proteção da Conta
Corrente, ao mesmo tempo em que a estabilização interna de preços seria
beneficiada por importações menos onerosas, favorecidas por uma taxa de câmbio
valorizada.
Desta forma, a estabilização passa a se constituir em peça fundamental
para o bom prosseguimento da abertura comercial. Como o sucesso de um
programa de estabilização está atrelado à eliminação de déficits públicos e
reformas fiscais bem sucedidas, o equilíbrio fiscal também deve suceder as reformas
comerciais. Em linhas gerais, políticas macroeconômicas consistentes e equilíbrio
nas variáveis fundamentais da economia são fundamentais para o sucesso do
processo de liberalização, contribuindo para expandir os benefícios da reforma.
3. Considerações finais
O arcabouço teórico sugerido pela lógica das vantagens comparativas
firmou-se na literatura econômica como um dos mais sólidos argumentos na
defesa do livre comércio como forma de elevar bem-estar e gerar ganhos de
eficiência alocativa. A rigidez das hipóteses associadas à teoria tradicional suscita
a incorporação de uma série de argumentos, estáticos e dinâmicos, que passam
a mais uma vez refutar os argumentos protecionistas.
A evolução das contribuições e a implementação e consolidação de processos
de abertura comercial no pós-guerra e, mais recentemente, nos países em
desenvolvimento coloca na agenda de discussões a estratégia, agora considerando
fatores macroeconômicos, de liberalização comercial.
No que diz respeito à economia brasileira, os anos 1990 vão determinar um
ponto de inflexão na trajetória da história econômica do Brasil, a partir da ruptura
com o elevado padrão de proteção da economia nacional, característico do
modelo de desenvolvimento até então implementado. Considerando a leitura
da estratégia de implementação, o processo brasileiro de abertura rompe com
parte das recomendações da literatura econômica e com as lições de experiências
anteriores de liberalização, quando se leva em conta a sequência das reformas. A
recomendação de que a liberalização da conta de capitais só deveria ocorrer
quando eliminadas as distorções comerciais não é implementada no Brasil,
passando a mesma a ocorrer paralelamente ao processo de abertura comercial.
Esse processo não é acompanhado de uma desvalorização compensatória da
taxa de câmbio e a experiência nacional fica próxima das experiências do Chile
e da Argentina, que foram marcadas pela forte entrada de capitais externos,
levando ao processo de valorização cambial e desequilíbrios em transações
correntes.
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A estabilização macroeconômica, pré-requisito para a abertura comercial,
ocorre, do ponto de vista monetário, a partir da implementação da experiência
de estabilização do Plano Real. Porém, os fundamentos do programa, baseados
na valorização cambial e na elevação da taxa de juros, não permitem o esperado
equilíbrio entre as variáveis macroeconômicas, sendo responsável por parte dos
pontos de estrangulamento apresentados pela economia na década de 1990.
A revisão de literatura apresenta a dificuldade de se chegar a um balanço
conclusivo ou consensual do processo de abertura no Brasil. Como enfatiza Kupfer
(1998), as interpretações microeconômicas muitas vezes são conflitantes e os
impactos macroeconômicos suscitam dúvidas e questionamentos. Além disso,
“a experiência brasileira é bastante diversificada e difere das recomendações
tradicionais encontradas nessa literatura, ao alterar a sequência das reformas”
(BAUMANN, 1999, p. 6). Portanto, o caso brasileiro chama a atenção pela
forma abrupta e não pelo conteúdo da reforma, pela implementação e pelo
ritmo e não por sua concepção (IEDI, 1998), que com certeza determina
alterações rápidas e significativas em diversas características da indústria nacional.
Em que pesem as limitações dessa análise, espera-se, com a mesma, oferecer
subsídios teóricos a estudos que pretendam investigar os múltiplos aspectos
relativos aos impactos advindos da implementação de um processo de abertura
comercial sobre a economia nacional.
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O impacto da união
monetária sobre os fluxos de
capital internacional
Mohamed Amal, Roberto Meurer e Patrícia Luíza Kegel*
Resumo: Este artigo analisa o efeito gerado pela introdução do euro
sobre os fluxos de capitais internacionais, sendo tratados separadamente
os investimentos estrangeiros diretos e os investimentos de portfólio.
As vantagens da moeda única, com base na teoria das zonas monetárias
ótimas, decorrem da redução do risco cambial e dos custos de
transação, com importantes efeitos macroeconômicos. Para os
investimentos estrangeiros diretos, os resultados obtidos mostram que
com a introdução do euro, além da continuidade da expansão desses
investimentos, há um fortalecimento dos fluxos intrarregionais. No
caso dos investimentos de portfólio há uma mudança estrutural,
segundo a qual o euro passa a ter maior participação do que a soma
anterior das moedas nacionais dos países participantes, mas não há
tendência de aumento posterior.
Palavras chave
chave: Zona monetária ótima, euro, fluxos de capitais,
integração financeira.

1. Introdução
Após o fim do sistema de Bretton Woods, a introdução do euro constituiu
um dos marcos mais importantes na história do sistema monetário e financeiro
internacional. Durante todo o período de preparação e estruturação, a União
Econômica e Monetária foi alvo de debates intensos sobre a sua viabilidade,
modo de funcionamento e repercussões na economia mundial, mas igualmente
objeto de ceticismo em relação ao seu futuro1. Esses debates levantaram vários
problemas, em especial a questão teórica das zonas monetárias ótimas, o
funcionamento concreto da união monetária e sua sustentabilidade sem uma
correspondente união política e o poder discricionário dos Estados sobre política
monetária e cambial, entre outros (Cohen, 2001).
*
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A União Econômica e Monetária (UEM) foi definida no Tratado de Maastricht de 1991 e envolveu dois
segmentos. De um lado a política econômica, indispensável à consolidação do mercado interno e à
implantação da moeda única e que permaneceu, em grande medida, sob a responsabilidade dos Estadosmembros da UE. Por outro, a política monetária, cujo objetivo em criar o euro transferiu competências
substanciais dos Estados-membros aos órgãos monetários conjuntos. No âmbito deste artigo, serão
considerados apenas os aspectos relacionados à União Monetária.

20

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.7(14), 2009

Neste contexto de incertezas, é possível que a introdução do euro também
tenha afetado os fluxos internacionais de capitais. Para a análise deste impacto,
deve ser realizada uma comparação entre os fluxos antes e após as várias etapas
de introdução da nova moeda, a partir do período do Ato Único Europeu,
caracterizado pelo esforço de estimular a liberalização e fortalecer o processo de
mobilidade de capitais e integração dos mercados. Por outro lado, a abordagem
das consequências da União Monetária Europeia deve levar em consideração a
importância deste processo no fortalecimento da estrutura de competitividade
das empresas multinacionais europeias, e como mecanismo para dar maior
dinamismo ao processo de integração regional.
Diversos estudos procuraram avaliar os efeitos da união monetária sobre os
fluxos de comércio entre os países-membros da União Europeia e entre estes e
terceiros países. A título de exemplo, citamos os estudos de Bun e Klassen (2002)
e Micco et al. (2003), que demonstraram que a introdução da moeda única
ampliou o volume de comércio (intra e extra zona do euro) entre 15% e 38%.
Contudo, estudos sobre o impacto do euro nos fluxos internacionais de capital
são mais raros e ainda suscitam controvérsias, especialmente quando se trata da
análise dos fluxos de Investimento Estrangeiro Direto (IED), que têm um caráter
de longo prazo. Num estudo realizado por Petroulas (2007), a estimação de um
modelo painel para 18 países entre o período de 1992 e 2001 mostrou que a
união monetária teve um impacto positivo sobre os fluxos de IED dentro da
União Europeia, permitindo uma ampliação de 16% dos fluxos de IED entre
países membros e países não-membros, e de 11% entre não-membros e países
membros da União Europeia.
O objetivo deste trabalho é analisar o impacto da União Monetária
Europeia (UME) sobre os fluxos de capital internacional. Mais especificamente,
procura-se avaliar em que medida a introdução do euro como quadro institucional
e macroeconômico promoveu o fortalecimento da estrutura de integração
regional, influenciando os padrões dos fluxos de capital internacional,
especialmente com relação a dois de seus principais componentes, os
investimentos de portfólio e os IED. Além desta introdução, o trabalho está
distribuído em mais quatro seções. A segunda seção é uma perspectiva histórica
na qual as bases jurídicas e institucionais da formação da união monetária são
expostas. A seção 3 apresenta o debate teórico sobre os efeitos diretos e indiretos
da união monetária, através da abordagem da teoria da zona monetária ótima;
e a seção 4 avalia os efeitos da UME sobre os padrões de fluxos de capital
internacional. Por fim, na seção 5 são apresentadas as principais considerações
finais.
2. Uma perspectiva histórica: do Tratado de Roma ao Tratado de
Maastricht.
O Tratado de Roma de 1957, que criou a então Comunidade Econômica
Europeia, teve como objetivo principal a criação de um mercado comum para
bens e serviços, eliminando todas as barreiras tarifárias e não tarifárias, bem
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como quaisquer restrições à oferta de serviços e à liberdade de fluxos de mãode-obra e capital. O avanço alcançado na remoção das tarifas foi bastante rápido,
mas os progressos relacionados aos demais objetivos do Tratado de Roma, por
toda a década de 1970 e início dos anos 1980, foram muito pequenos. Desta
forma, o início da década de 1980 foi marcado pela percepção crescente da
necessidade de aprofundar a integração entre os Estados-membros, sendo o Ato
Único Europeu (AUE)2 o meio encontrado para estabelecer um mercado único
para o início de 1993, por meio da completa remoção das barreiras não-tarifárias
e do livre fluxo de mão-de-obra, serviços e capitais3.
A formação de um mercado único significou, inicialmente, a ampliação
dos benefícios estáticos atribuídos à remoção das barreiras tarifárias entre os
países, isto é, a expansão líquida de comércio. Posteriormente, o mercado único
produziria ganhos dinâmicos na forma de economia de escala, aumento de
concorrência e ampliação da variedade de produtos disponíveis em todo o
mercado. Finalmente, tais benefícios estáticos e dinâmicos levariam a um
crescente investimento tanto dentro quanto fora da Comunidade Europeia.
Assim, o art. 13 do AUE define o mercado único como “um espaço sem fronteiras,
no qual a livre circulação de mercadorias, das pessoas, dos serviços e dos capitais é
assegurada”. Para o seu cumprimento foram adotadas uma série de disposições
visando harmonizar as legislações nacionais para garantir a livre circulação dos
fatores de produção, com a eliminação das barreiras aduaneiras de caráter técnico,
físico ou fiscal ainda subsistentes antes de 31 de dezembro de 1992, data da
completa implantação do Mercado Interno.
Neste clima de grandes discussões sobre os mecanismos de fortalecimento
da integração, o Relatório Cockfield, preparado pela Comissão Europeia em
1985, constituiu um estímulo fundamental para orientar os debates sobre a
importância da completa mobilidade de capital e a integração das atividades
bancárias, de seguros e do comércio de valores mobiliários (Howells e Bain,
2001). O relatório considerou a remoção das restrições à mobilidade de capital
internacional como parte integrante do desenvolvimento pleno de um mercado
comum na área de serviços financeiros, e para a conclusão do mercado interno
em todas as suas dimensões. Essa liberalização dos fluxos de capital deveria atingir
todos os seus componentes, desde transações relacionadas ao comércio exterior,
IED, transações com títulos cotados na Bolsa, compra e venda de fundos de
investimentos e títulos não cotados em bolsa, créditos de longo prazo até créditos
financeiros de curto e médio prazos e transações em depósitos bancários (Howells
e Bain, 2001)
Até 1980, os avanços em direção a uma completa mobilidade de capital
foram moderados, especialmente quando comparados aos aumentos no comércio
de produtos intrabloco. Em 1979, o Reino Unido acabou com todos os controles
2

Foi celebrado em fevereiro de 1986 e entrou em vigor em 1º de julho de 1987.

3

O termo “mercado comum” é utilizado no texto do Tratado de Roma de 1957, enquanto que
“mercado único” é utilizado no AUE de 1986 e “mercado interno”, no art. 14 do Tratado da Comunidade
Europeia, modificado pelo Tratado de Amsterdam de 1997. Quanto aos seus objetivos e procedimentos,
“mercado único” e “interno” são termos sinônimos, e implicam um aperfeiçoamento do mercado
comum, através do estabelecimento de um espaço sem fronteiras interiores.

22

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.7(14), 2009

de capital, acompanhado nos anos seguintes pela Alemanha, Países Baixos e
Luxemburgo. Este movimento em direção à remoção dos controles e
liberalização dos fluxos de capital internacional crescia à medida que os mercados
de câmbio se estabilizaram. Assim, em meados da década de 80, a estabilidade
do Sistema Monetário Europeu aumentou e, consequentemente, os controles
cambiais foram afrouxados na maioria dos Estados-membros. É importante
salientar que tais controles representavam apenas uma das barreiras à livre
mobilidade de capital, sendo as demais, preponderantemente, de ordem legal.
Apesar da relativa estabilidade entre as taxas de câmbio na segunda metade da
década de 80, permaneceram diferenciais significativos de taxas de juros entre
os Estados-membros e, no início dos anos 1990, as incertezas de taxa de câmbio
retornariam.
Celebrado neste período, o Tratado de Maastricht4 teve como uma de suas
principais finalidades a implantação de uma união econômica e monetária,
culminando com uma moeda única. Para a realização de tal meta, foram criadas
novas instituições, em especial o Banco Central Europeu (BCE) e o Sistema
Europeu de Bancos Centrais (SEBC), constituído pelos bancos centrais nacionais
e pelo BCE. Da mesma forma, o Tratado estabeleceu os critérios de convergência
para a entrada efetiva na união monetária e, baseado no Relatório Delors de
1989, definiu um calendário rigoroso que permitisse atingir o objetivo fixado de
criação da moeda única em três estágios.
O primeiro, que teve seu início em 1990, caracterizou-se pela eliminação
das restrições e liberalização dos movimentos de capitais e pela conclusão do
mercado único. O segundo, iniciado em janeiro de 1994, correspondeu ao
surgimento do Instituto Monetário Europeu, impondo aos Estados-membros a
incorporação, nas suas políticas econômicas, de dois tipos de medidas. De um
lado, os institutos emissores dos Estados interessados em participar da UME
teriam de ser tornados efetivamente independentes e, por outro, os Estados
deveriam esforçar-se em respeitar diferentes critérios de convergência. Tais
critérios constituíram o pressuposto para a passagem ao terceiro estágio, o qual
correspondeu à fixação irrevogável das taxas de câmbio entre as moedas dos
países. Com isso, o euro se tornaria a moeda única da União Europeia, e o
Banco Central Europeu assumiria a responsabilidade plena da política monetária5.
3. Considerações teóricas sobre a UME
O término do sistema de Bretton Woods de câmbio fixo, no começo da
década de 1970, trouxe algumas dificuldades para os países europeus. Tais
dificuldades consistiam no fato de que a Europa estava partilhada entre os assim
chamados “países de moeda forte”, como a Alemanha, a Holanda e a GrãBretanha; e outro grupo, denominado “países de moeda fraca”, que abrangia a
Itália, Espanha, Portugal, Grécia e, inicialmente, também a França. Os países
4

Celebrado em 7 de fevereiro de 1992, também é denominado de Tratado da União Europeia (TUE).

5

Observe-se que todos os Estados-membros da UE integram a União Econômica, mas, por uma série de
considerações de ordem econômica e política, Reino Unido, Suécia e Dinamarca não aderiram à União
Monetária.
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de moeda fraca eram os que desvalorizavam suas moedas e enfrentavam a
crescente inflação com mais desvalorização. Os países de moeda forte, ao
contrário, perseguiam uma política de estabilidade monetária, o que, entretanto,
exigia um tributo em forma de supervalorização estrutural ou, ainda, de um
crescimento apenas vagaroso do salário real (Guerot, 2000). No contexto da
integração europeia caracterizada pelo fortalecimento do conceito de mercado
interno e crescente interdependência econômica, as tensões monetárias e cambiais
dentro da Europa tornavam-se verdadeiros gargalos para a transparência do
mercado, ao mesmo tempo em que constituíam, em função do risco cambial,
um empecilho para investimentos no âmbito do mercado único.
Neste sentido, a partir dos anos 1970, começaram a se desenhar novas formas
de cooperação na área de política monetária e consolidou-se, entre grande parte
da comunidade de economistas e de políticos, a avaliação de que o regime de
câmbio flexível constitui um instrumento vigoroso para permitir maior autonomia
no exercício e realização das metas de política econômica. Ou seja, a flexibilidade
do câmbio permite reduzir as pressões do equilíbrio das contas externas sobre as
medidas de política monetária.
Neste aspecto, tornam-se necessárias algumas observações. A teoria
monetária do balanço de pagamentos parte da perspectiva de que a taxa de
câmbio é suficiente para corrigir as distorções monetárias. Isso só é possível
quando, num modelo de mercado de bens, as taxas de câmbio refletem as
diferenças no desenvolvimento dos níveis de preços e, portanto, refletem as
diferenças nas capacidades competitivas das economias. Por outro lado,
considerando a perspectiva do mercado financeiro, a eficiência deste mecanismo
de ajuste só é possível com a remoção das barreiras à mobilidade internacional
de capital, no qual o diferencial de juros pode ser neutralizado por meio das
expectativas de mudanças nas taxas de câmbio. Essas expectativas não foram
preenchidas durante as décadas de 1970 e 1980, as quais marcaram significativas
mudanças nas taxas de câmbio real entre as principais moedas. Na prática
mostrou-se que não é tão fácil para uma economia, operando sob o regime de
câmbio flexível, implementar uma política monetária que tenha como prioridade
a manutenção da estabilidade do valor da moeda. Isso decorre do fato de que,
neste tipo de regime, cada economia deve contar com seus próprios esforços e
com a agilidade de suas instituições monetárias para manter esta estabilidade.
Uma estratégia que tenha como prioridade a valorização real da moeda
exige, de igual modo, como no caso de regime de câmbio fixo, o mesmo tipo e
intensidade de compromisso da parte das instituições monetárias para reduzir os
riscos monetários (Tomann, 2001). Esta administração do risco monetário
constitui a base para a criação de condições ideais para a atração do capital
internacional, especialmente na forma de investimentos diretos.
No caso de economias operando no regime de câmbio flexível, com maior
integração do mercado de capitais, o processo de integração regional constitui
uma base sólida para a cooperação monetária, pois a administração do risco
monetário passa a ter um papel determinante na sustentabilidade e eficácia do
processo de integração. No caso do comércio, o risco monetário se limita a
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movimentos das taxas de câmbio de curto prazo. Mas, no caso de investimentos
internacionais, os riscos monetários passam a assumir um papel de maior influência
sobre as decisões dos investidores. A existência de vários regimes de política
econômica é acoplada à necessidade de administrar diferentes riscos monetários.
Com o avanço da concretização do mercado único, através da integração
monetária, a redução do risco monetário significou o alcance de um consenso
entre os países-membros sobre as prioridades dos objetivos da política econômica
e a necessidade de normatização e regulamentação através de instituições
confiáveis (Tomann, 2001).
3.1. A teoria da “Zona Monetária Ótima”
As questões levantadas pela teoria da “Zona Monetária Ótima” (ZMO)
constituíram elementos fundamentais para entender tanto as condições de
introdução da moeda única como para estudar os efeitos da união monetária
sobre os fluxos e padrões de capitais internacionais. A noção de ZMO foi
introduzida por Mundell (1961) e Kenen (1969) em meio ao debate que, nos
anos 60, animou a comunidade dos economistas sobre os regimes de câmbio
fixo e flutuante.
Uma ZMO é um espaço econômico – em geral, um grupo de países – que
tem interesse em possuir uma moeda única em vez de múltiplas moedas,
mantendo taxas de câmbio variáveis com o resto do mundo (Kauffmann, 1997).
A otimização (optimality) é definida com base nos critérios de formação da
ZMO, incluindo a mobilidade do trabalho e outros fatores de produção,
flexibilidade dos salários e preços, abertura econômica, diversificação da produção
e do consumo e taxas de inflação similares (Mongelli, 2002).
A similaridade entre as taxas de inflação permite manter a estabilidade dos
termos de troca, ou seja, permite reduzir os efeitos dos desequilíbrios na balança
das transações correntes e, consequentemente, reduzir a necessidade de recorrer
aos ajustes via taxas nominais de câmbio. Assim, duas moedas entre as quais a
taxa de câmbio está irrevogavelmente fixada não podem admitir taxas de inflação
diferentes. Portanto, numa união monetária, só são realmente pertinentes um
único ritmo de subida de preços e uma única política monetária (Kauffmann,
1997).
A formulação e desenvolvimento da teoria da ZMO foram acompanhados
pelo debate sobre a implementação da união monetária (Kenen, 1969) e sobre
o conceito do triângulo de incompatibilidade (Padoa-Schioppa, 1990),
significando que um espaço econômico formado por diversos países não pode
conhecer simultaneamente uma perfeita mobilidade de capitais, um regime de
câmbio fixo e políticas monetárias nacionais autônomas (Kauffmann, 1997 e
Mongelli, 2002). Neste sentido, os desdobramentos teóricos da ZMO tiveram
consequências decisivas para a construção monetária europeia, e para avaliar as
consequências do euro, tanto sobre a economia mundial como sobre os fluxos
de capitais internacionais dentro e fora do espaço econômico europeu.
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3.2. Os impactos da União Monetária
A análise dos impactos da União Monetária Europeia sobre a economia
mundial foi objeto de forte controvérsia, tanto antes do 1.º de janeiro de 1999
como depois de seu surgimento. Grande parte deste debate visava delimitar os
efeitos da introdução do euro sobre o sistema monetário e financeiro
internacional, e mais especialmente seu papel no mercado de capitais
internacional (Detken e Hartmann, 2000 e Thadden, 2001), objetivando com
isso buscar uma explicação do comportamento das taxas de câmbio das principais
moedas internacionais, particularmente nos últimos três anos (Brooks et al.,
2001). O fato de a União Monetária Europeia ser considerada o acontecimento
que mais diretamente influenciou os mercados financeiros internacionais depois
do fim do sistema de câmbio fixo de Bretton Woods direcionou o debate para
avaliar as consequências do euro.
Na concepção de Von Thadden (2001), os efeitos da UME podem ser
resumidos em duas grandes categorias. Os efeitos diretos e os efeitos indiretos.
Os efeitos diretos:
De maneira ampla, são cinco tipos de efeitos diretos da UME.
(1) Padronização e transparência dos preços: isso representa ganhos de tempo
efetivos, pois não é mais necessário comparar preços, ou mostrá-los em diferentes
moedas.
(2) Eliminação do risco de câmbio dentro do espaço econômico europeu.
(3) Remoção da regulamentação sobre os investimentos em divisas, ou
seja, a eliminação das restrições relacionadas à detenção de ativos em moeda
estrangeira pelos fundos de pensão e companhias de seguro de vida, dentro dos
países-membros da UME.
(4) Unificação das possibilidades de refinanciamento dos bancos em todos
os países-membros da UME.
(5) Retração do mercado de câmbio.
Os efeitos indiretos:
Os efeitos indiretos da UME estão relacionados, em primeiro lugar, à
diminuição dos custos de transação. É importante salientar que este efeito
decorreu do aumento do nível de transparência com a introdução do euro,
enquanto a unificação das possibilidades de refinanciamento dos bancos pelo
BCE garantiu, indiretamente, igualdade de condições de concorrência entre os
estabelecimentos financeiros.
Por outro lado, esta integração estimulará um aumento efetivo das transações
em euros, contribuindo para aumentar a capacidade dos mercados de capitais,
permitindo a redução do risco de liquidez no mercado financeiro internacional,
e facilitando a diversificação da carteira de ativos dos detentores de capitais
(Von Thadden, 2001).
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4. Os impactos da UME sobre os fluxos de capitais internacionais
A expectativa comum entre os economistas acadêmicos e analistas de
mercado é que o lançamento da moeda comum europeia deveria conduzir a
um significativo fortalecimento de seu valor no mercado de câmbio e estimular
uma série de mudanças na estrutura e composição dos fluxos de capitais, tanto
dentro da União Europeia como de fluxos de origem extrabloco. Os motivos
para tais expectativas foram originados pelas possibilidades de efetiva exploração
do potencial de crescimento econômico e de produtividade da área do euro.
Com a melhoria dos indicadores microeconômicos, ocorreria um maior fluxo
de investimentos de carteira para a zona euro, e um esforço conjunto dos bancos
centrais para converter uma parte substancial de suas aplicações em ativos com
divisas estrangeiras para ativos em euro. A redução do risco monetário e o
fortalecimento da base competitiva dos países-membros deveriam induzir tanto
a consolidação das atividades de empresas multinacionais da zona euro quanto
o estímulo a novos fluxos de investimentos diretos, na forma de instalação de
novas filiais, para explorar as vantagens relacionadas à expansão do mercado
interno europeu. É importante sinalizar que este movimento significa tanto a
intensificação dos fluxos entre os países-membros como de investimentos
realizados por empresas multinacionais de fora da área do euro.
4.1. O impacto sobre os investimentos de portfólio
A análise dos dados dos fluxos de capitais mostra uma tendência nítida do
fortalecimento do euro nos mercados de títulos. A tabela 1 mostra, em especial,
que a participação das emissões denominadas em euros nas emissões líquidas
totais de títulos passaram de 32,7% para 44,6%, tomando grande parte da parcela
perdida pelas emissões em dólares dos Estados Unidos.
Tabela 1: Emissão líquida dos títulos inter
nacionais da dívida por tipo e
internacionais
moeda de denominação

Fonte: BIS Quarterly Review, Statistical Annex
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Para analisar em maior detalhe o comportamento das emissões de títulos
denominados em euros foi efetuada uma análise econométrica com a série
trimestral de participação do euro na emissão líquida total. A figura 1 mostra a
evolução das participações das principais moedas de denominação dos títulos.
Percebe-se uma tendência de elevação da participação do euro e um movimento
contrário comparativamente à participação do dólar ao longo do tempo. Isto
pode indicar a importância da taxa de câmbio na decisão sobre a moeda de
emissão dos títulos. Não parece ter ocorrido quebra estrutural no comportamento
das séries com a implementação do euro escritural em 1999 e físico em 2002, o
que é compatível com o comportamento do mercado de títulos, pouco sensível
às mudanças no sistema de pagamentos.
Figura 1

Para a análise econométrica foram utilizadas as séries trimestrais da
participação do euro na emissão líquida total de títulos, obtida no BIS, e a taxa
de câmbio USD/EUR, do quarto trimestre de 1993 ao primeiro trimestre de
2007. O primeiro passo foi a verificação da estacionaridade das séries, para evitar
a ocorrência de regressão espúria. Os resultados são apresentados na Tabela 2 e
mostram que a série da participação do euro é estacionária, enquanto a série da
taxa de câmbio dólar/euro é estacionária em sua primeira diferença. O teste
Phillips-Perron apresentou os mesmos resultados.
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Tabela 2 – T
este ADF de raiz unitária – Quar
to trimestr
Teste
Quarto
trimestree de 1993 a
primeiro trimestre de 2007

Considerando os resultados dos testes de raiz unitária, a equação estimada
utilizou a participação do euro nas emissões líquidas de títulos como variável
dependente e como variáveis explicativas a própria participação do euro defasada
e a primeira diferença da taxa de câmbio contemporânea e defasada. Foram
testadas até quatro defasagens, considerando que esse período seria suficiente
para captar os efeitos de mudança no cenário entre a decisão de emissão,
estruturação da operação e o lançamento dos títulos. As variáveis não
estatisticamente significantes foram excluídas, observando-se o critério de
Schwarz. O resultado é mostrado na tabela 3.
Tabela 3 – Resultado da rregr
egr
essão – V
ariável dependente: par
ticipação
egressão
Variável
participação
do euro na emissão líquida de títulos – 4T1994 a 1T2007

A tendência de elevação da participação do euro no mercado de títulos é
evidenciada pelo sinal positivo dos termos autorregressivos defasados em um e
quatro trimestres. Também fica clara a importância atribuída pelos emissores de
títulos ao custo financeiro gerado pelos títulos, pois uma depreciação do dólar
de 10 cents por euro em um período leva a uma elevação da participação do
euro no trimestre seguinte de 5,8%, e de 6,3% no próprio trimestre.
Utilizando estimação recursiva, cujos resultados são apresentados
graficamente na figura 2, é possível observar que a introdução do euro em 1999
representou uma alteração de comportamento dos fatores explicativos para a
emissão líquida de títulos em euro, mas há uma estabilização dos coeficientes a
partir de 2000. Isto mostra que houve um efeito claro da introdução do euro
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sobre o mercado de títulos, mas que a partir da acomodação a essa inovação no
mercado financeiro os fatores macroeconômicos, especialmente taxas de câmbio,
passam a ser os fatores mais relevantes para a emissão de títulos em euros. Estes
resultados são concordantes com a análise efetuada após um ano de introdução
do euro por Detken e Hartmann (2000), que também detectaram a mudança
no mercado e a maior influência do euro nas emissões destinadas aos próprios
países da zona euro.
Figura 2 – Resultados da estimação recursiva

4.2 O impacto do processo de integração sobre os padrões de
Investimento Estrangeiro Direto
A década de 80 marcou um período de forte expansão das atividades das
empresas multinacionais (EMNs), ocasionando um aumento espetacular nos
fluxos e estoques de IED nas duas últimas décadas. Entre 1980 e 1990, os fluxos
de saídas de IED (FDI Outward) no mundo aumentaram em 318,2%, mas o
grande boom dos investimentos externos ocorreu mesmo na segunda metade dos
anos 80, quando os fluxos de saída passaram de US$ 63 bilhões, em 1985, para
US$ 230 bilhões em 1990, representando 265,1% de crescimento. Neste mesmo
período, os estoques aumentaram em 219,3%, passando de US$ 756 bilhões
para US$ 1.791 bilhões, conforme pode ser visto na tabela a seguir.
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Tabela 4 – Saídas de IED no mundo, 1980-2005

Desde a Segunda Guerra Mundial, os EUA têm sido o maior investidor
mundial de IED. Nos anos 70, sua participação nos fluxos de saída chegou a
representar 47% do total mundial. Atualmente, o país apresentou uma
participação anual média de 24,8% entre 1996 e 2000, chegando a 27,4% em
2004, mas em 2005 registrou um fluxo de saída negativo, respondendo por
-1,6% de todo o fluxo mundial de saídas de IED.
Tabela 5 – Par
ticipação das principais rregiões
egiões nos fluxos de saídas
Participação
mundiais de IED, 1991-2005

O bloco de países da União Europeia é o maior investidor atualmente.
Depois de ficar na casa dos 40% e 50% da participação mundial entre 1991 e
2004, ele chegou a 71,2% em 2005, assumindo o papel de grande investidor,
enquanto os norte-americanos apresentam fluxo negativo, mesmo que os números
da União Europeia considerem, também, os fluxos intrabloco. O Japão também
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registrou uma queda nos níveis de investimento em comparação ao fluxo mundial,
passando de uma média anual de 8,6% entre 1991 e 1995 para 5,9% em 2005,
chegando a 3,8% em 2004.
É notável a importância dos países desenvolvidos como os grandes
investidores mundiais. Por todo esse período, a participação destes países foi
superior a 80% e, mesmo apresentando uma queda nos últimos anos, fechou o
ano de 2005 com 83,9% de participação. Os países desenvolvidos são também
os grandes pontos de origem dos estoques de IED espalhados pelo mundo. Eles
têm mantido uma participação constante desde o início dos anos 90, fechando
o ano de 2005 com 88% dos estoques mundiais. Neste quesito, os EUA e o
Japão também têm perdido espaço nos últimos 15 anos – principalmente os
nipônicos, que tiveram sua participação reduzida em quase três vezes nesse
período. Por outro lado, os estoques da UE representam pouco mais da metade
do total mundial.
Tabela 6 – Par
ticipação das principais rregiões
egiões nos estoques de saídas
Participação
mundiais de IED, 1991-2005

Conforme visto anteriormente, a União Europeia é atualmente a principal
origem de fluxos e de estoques de IED. O processo de integração regional pelo
qual o bloco tem passado propiciou um dinamismo que favoreceu a
internacionalização dos países, induzindo as empresas europeias a enfrentar um
mercado mais amplo e competitivo e compelindo-as a definir suas estratégias
de crescimento em dimensões globais dentro do continente europeu. Como
resultado deste processo, novos países investidores surgiram dentro do bloco.
A análise descritiva comparativa dos padrões de IED do período anterior
ao Ato Único Europeu e depois de 1985 mostra diferenças significativas. Tais
diferenças podem ser constatadas tanto em termos dos padrões dominantes que
caracterizam o efeito do aprofundamento do processo de construção do mercado
único sobre os investimentos dentro da área do euro, como do perfil de
investimentos realizados fora da UE.
O exame dos dados sobre os fluxos IED 1957-85, período que precede a
criação do mercado único, mostra que o IED apresentava as seguintes
características (Dunning, 1997):
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(1) As empresas multinacionais de origem não-europeia eram responsáveis
pela maior parte dos fluxos de IED na Comunidade Europeia.
(2) Cerca de 90% do total do estoque de IED realizados no interior do
bloco antes de 1985 eram concentrados entre alguns países da Comunidade
Europeia.
(3) No início dos anos 1980, cerca de um terço do total do IDE de origem
comunitária era orientado para países da própria Comunidade.
(4) A primeira fase de integração foi caracterizada pelo incremento
significativo tanto dos IED como dos fluxos comerciais.
(5) Porém, o maior nível de crescimento foi registrado pelos investimentos
realizados por empresas multinacionais não-europeias.
Os países do núcleo da União Européia (core countries), que compõem a
região central do continente e englobam as economias mais fortes da região,
detinham 94% dos fluxos de saída de IDE do grupo UE em 1980, mas essa
porcentagem diminuiu razoavelmente ao longo dos anos com a ascensão de
países periféricos como Espanha, Irlanda, Suécia, Dinamarca e Portugal no papel
de investidores. Em 2005, a participação dos países do núcleo ficou em 80,6%,
mas esse valor foi significantemente menor nos anos anteriores, pois a participação
dos países extranúcleo foi de 31,9% em 2004, conforme demonstra a Tabela 7.
Tabela 7 – Países de origem dos fluxos de saída de IED da EU (%) –
1991-2005

Depois de sua participação nos fluxos de saída de IED da União Europeia
terem diminuído gradativamente ao longo dos anos, os países do núcleo
reverteram a tendência em 2005 e recuperaram boa parte de sua participação
no fluxos, subindo em 12,5 pontos percentuais. Podemos perceber que o
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desempenho dos dois maiores investidores europeus ajudou o grupo de países a
recuperar o espaço perdido, pois os investimentos da Holanda no exterior
aumentaram 591,2% em 2005, e a França teve um acréscimo de 102,9% no
mesmo ano. Além do mais, a Alemanha, detentora do maior PIB europeu e que
era grande investidora do continente há menos de dez anos, vem mostrando
recuperação em seus investimentos externos, os quais aumentaram 2.323,5% no
ano. A Itália teve um aumento de 106% e o Reino Unido, embora tenha
diminuído substancialmente sua participação nos fluxos, teve um aumento de
6,6% nos seus investimentos. Desse grupo de países, apenas Bélgica e Luxemburgo
apresentaram queda em 2005.
No grupo dos países extranúcleo, a Espanha, que ocupava o segundo lugar
no ranking europeu de origem de fluxos de investimento, teve uma queda de
35,9% em seus investimentos em 2005, o que também foi determinante para o
fraco desempenho desses países em relação aos anos anteriores. Ademais, a Irlanda
registrou queda de 18,1% e Portugal, de 85,6%. Suécia, Áustria e Dinamarca
conseguiram aumentar seus fluxos de IED no mesmo ano, mas não foram
suficientes para manter o mesmo grau de participação que o grupo dos países
extranúcleo atingiram nos anos anteriores.
Os Estados-membros da União Europeia são também os principais
receptores dos investimentos externos do bloco, na medida em que cerca de
70% dos fluxos de IDE ficam dentro da área comunitária. Os EUA são, entre os
países de fora da União Europeia, o país que mais recebe investimentos do bloco,
mas a sua participação como destino de investimentos europeus já foi mais
significativa até pouco tempo atrás. O país chegou a ser destino de 34,9% dos
fluxos de IED europeu em 1998, e em 2001 representou 25%. Desde então, os
fluxos para a economia norte-americana diminuíram significativamente,
chegando a 6% em 2005. Entre 2001 e 2005, os fluxos de IED da União Europeia
para os EUA diminuíram 76,7%.
Tabela 8 – Destino dos fluxos de IED da UE (%), 1995-2005
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5. Algumas obser
vações a título de conclusão
observações
A introdução do euro representou uma fase decisiva no processo de
aprofundamento da integração e formação do mercado único europeu.
Significou, também, o alcance de uma etapa, na qual o risco monetário é
administrado através de instituições supranacionais, e que implementa condições
de um clima favorável para os investimentos estrangeiros. Este processo foi
acompanhado pelo incremento substancial dos investimentos de empresas
multinacionais na área do euro, sendo realizado com maior dinamismo por
empresas de origem não-europeia, para explorar as condições de expansão do
mercado interno.
Por outro lado, o envolvimento de empresas europeias neste processo de
investimento, tanto dentro da área do euro como nos países em transição (Leste
Europeu) e na América Latina, indica o cumprimento de uma etapa decisiva no
processo de fortalecimento da base estrutural das empresas multinacionais
europeias. Assim a mobilidade de capital e a liberalização e integração dos
mercados de capitais constituem fatores positivos para garantir um nível maior
de competitividade destas empresas, dinamizando seu processo de
internacionalização. E, finalmente, o aumento dos fluxos de fusões e aquisições
constituiu mais uma base para o fortalecimento da inserção competitiva das
empresas europeias no mercado internacional.
Contudo, apesar das limitações teóricas em sustentar que a UME constitui
uma zona monetária ótima, a introdução do euro representou o cumprimento
de uma etapa fundamental no processo de integração européia em dois aspectos
decisivos. De um lado, permitiu a criação de condições macroeconômicas de
estabilidade e eliminação do risco cambial, fatores críticos para o planejamento
de investimentos de longo prazo; e, por outro lado, construiu uma base sólida
para estimular mudanças na estrutura competitiva das empresas européias.
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Efeitos da rodada Doha
sobre o agronegócio e sobre
a economia e o bem-estar
no Brasil e no Mercosul
Alan Figueiredo de Arêdes e Matheus Wemerson Gomes
Pereira*
Resumo: O objetivo é avaliar os impactos da Rodada Doha sobre o
agronegócio, a economia e o bem-estar no Brasil e no Mercosul.
Utilizou-se o modelo de equilíbrio geral GTAP, analisando três cenários
de redução de tarifas de importação para produtos agrícolas,
manufaturas e de serviços. O setor agrícola do Brasil e do Mercosul
foi competitivo em todos os cenários, elevando a produção, a exportação
e diminuindo as importações deste setor. O mesmo não ocorreu com
os setores de manufaturas e serviços, em que as vantagens competitivas
favoreceram o Nafta e a UE. Houve, ainda, elevação do PIB e do
bem-estar no Brasil e no Mercosul em todos os cenários. No entanto,
deve-se notar que a abertura comercial também tem um caráter
perverso sobre as economias, diminuindo a pauta de exportações e
elevando a vulnerabilidade dos países e blocos em relação a choques
externos.
Palavras-chave: GTAP, Rodada Doha, liberalização comercial.

1. Introdução
Com a finalidade de promover a liberalização comercial, negociações
internacionais multilaterais têm sido realizadas desde 1947 sob a supervisão do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (Gatt) e, mais recentemente, também
sob a Organização Mundial de Comércio (OMC), que, pelo regimento de
ambos, visam à eliminação das tarifas, subsídios, cotas de importação e outros
empecilhos à livre comercialização de bens e serviços.
Muitos economistas acreditam que a globalização e a respectiva liberalização
mundial do comércio promovem a melhor alocação dos fatores e
consequentemente a elevação do bem-estar econômico, embora existam
argumentos favoráveis ao desvio do livre comércio, como as justificativas de
que países economicamente grandes podem melhorar seus termos de troca pela
utilização de uma tarifa ótima (KRUGMAN e OBSTFELD, 1999).
*
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Assim, em se tratando da abertura comercial, existem duas correntes de
pensamento antagônicas. De um lado, os defensores argumentam que o processo
é vantajoso, uma vez que o livre comércio evita as perdas de eficiência associadas
à proteção; mais ainda, acreditam que os ganhos associados ao livre comércio
vão além da eliminação das distorções na produção e no consumo, ou seja,
promovem ganhos de produtividade derivados do processo de especialização e
aumentos das escalas de produção. De outro, os opositores criticam o processo
de abertura quanto à possibilidade de desindustrialização e de aumento da
fragilidade interna da economia, quando existem falhas no mercado local e
quando é possível atingir uma tarifa ótima, em que os benefícios dos termos de
troca superam seus eventuais custos. Nesses casos, o processo de abertura não
seria considerado vantajoso para a nação (KRUGMAN e OBSTFELD, 2001).
Nesse sentido, dadas as controvérsias entre os efeitos da liberalização do
comércio para os países em desenvolvimento e desenvolvidos, o presente artigo
teve por objetivo avaliar os impactos da Rodada Doha sobre o agronegócio e
sobre a economia e o bem-estar no Brasil e no Mercosul.
Embora a Rodada Doha ainda permaneça em discussão devido às
divergências, principalmente em relação aos subsídios agrícolas e às restrições
tarifárias e não-tarifárias sobre os produtos dos países em desenvolvimento, e sua
negociação tivesse um prazo para concretização dos acordos em 1.º de janeiro
de 2005, espera-se que as negociações caminhem para uma maior abertura
comercial mundial. Autoridades estadunidenses, europeias, japonesas e brasileiras,
entre outras, haviam demonstrado interesse na retomada das negociações com
o potencial objetivo de concretização da Rodada até o fim de 2007.
2. Metodologia
De acordo com o modelo computável de equilíbrio geral Global Trade
Analysis Project (GTAP), desenvolvido por HERTEL e TSIGAS (1997), o
funcionamento de uma economia é dado por um fluxo circular da renda entre
os setores de uma economia (país ou região) com o resto do mundo, como pode
ser visto na Figura 1.
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Figura 1 - Um modelo do funcionamento de uma economia aberta

Fonte: Fonte: CASTRO, FIGUEIREDO e TEIXEIRA (2004).

No modelo do GTAP a renda regional é derivada do pagamento das firmas
pela utilização dos fatores primários (VOA), que é gasta pelo consumo das
famílias (PRIVEXP), governo (GOVEXP) e poupança (SAVE). A receita é
proveniente do lado do produto pelo consumo das famílias (VDPA), governo
(VDGA), intermediário (VDFA) e poupança (NETINV). A intervenção
governamental é representada por taxas, impostos e/ou subsídios líquidos
(TAXES). Além disso, na economia aberta, firmas recebem receitas do estrangeiro
devido às exportações (VXMD) e gastam com as importações (VIFA). Uma
parte da renda é gasta no exterior (VIPA e VIGA) e no pagamento de taxas à
renda nacional (XTAX e MTAX) (HERTEL (1997) e CASTRO et al. (2004)).
Nesse modelo, a distribuição da renda entre os setores é representada por
uma função Cobb-Douglas de utilidade per capita, em que elevações
(diminuições) da renda em cada país refletem em elevações (diminuições)
proporcionais da renda em cada setor da demanda final. Já os gastos do governo
são representados por uma função Cobb-Douglas de subutilidade na forma:
(1)
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em que U é a utilidade total em cada região, CP o consumo privado, CG o
consumo do governo, S a poupança e K e θ os parâmetros da função, sendo a
proporção de CP, CG e S constante na formação da renda total gerada.
Os gastos do consumidor são dados por uma função Constant Difference
of Elasticity (CDE), que assume a pressuposição de que variações na quantidade
consumida não levam a variações proporcionais na utilidade do consumidor. A
função de demanda privada é representada pela maximização da função de
despesa CDE e a demanda do governo é dada por coeficientes fixos representativos
das quantidades consumidas. A função CDE é dada por:
(2)

em que Bi é um deslocador da função, UP a utilidade total privada,

o

parâmetro de substituição, β i o parâmetro de expansão na CDE e Z i é a
normalização do vetor preço (PPi), dado pela equação:

(3)

γi
Por fim, a oferta das firmas é baseada em uma função Constant Elasticity
of Substitution (CES), em que as firmas otimizam o lucro pela escolha ótima
dos fatores, tendo como pressuposto retornos constantes à escala, que cada setor
produz apenas um produto e que a firma maximiza o lucro pela utilização dos
fatores primários ótimos, sem levar em consideração o preço dos fatores
intermediários. A função CES pode ser representada pela equação:
(4)
em que Q é a quantidade produzida, K o fator capital, L o fator capital trabalho
e A, p e δ os parâmetros, sendo A um parâmetro representativo do nível
tecnológico, p o parâmetro de substituição, δ um parâmetro de distribuição
entre os fatores no produto, em que A>0; 0< δ <1 e p>–1 (CHIANG, 1982).
No que diz respeito ao fechamento macroeconômico do modelo, é utilizada
a abordagem neoclássica, em que o investimento é determinado pela poupança
e sua diferença é igual ao nível da balança comercial, ou seja:
(5)
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em que S é o nível de poupança, I de investimento, X de exportação, M de
importação e R das transferências internacionais.
Para analisar os efeitos dos choques tarifários, o GTAP fornece vários
indicadores econômicos e de bem-estar. Entre os indicadores obtidos pelas
simulações do GTAP na análise dos benefícios (ou malefícios) dos diferentes
acordos comercias, destacam-se a variação percentual na quantidade produzida
(qo), a variação percentual na quantidade exportada (qxw) e importada (qiw),
a variação percentual do PIB (vgdp), a variação percentual na utilidade per
capita (up) e a variação equivalente na utilidade (EV).
No que diz respeito ao método de simulação, existem quatro opções:
Johansen, UEler, Gragg e Midpoint. Neste artigo, utilizou-se o método de Gragg,
visto ser o mais indicado por promover uma solução que aproxima mais os
resultados simulados da realidade devido a suas aproximações por segmentações
lineares sucessivas.
Além de incluir um modelo econômico de equilíbrio geral e um software
para simulação (RunGTAP versão 3.40), o GTAP versão 6.0 possui um banco
de dados com 87 países e 57 setores referentes à economia mundial em 2001,
sendo a principal base de dados derivada das Matrizes Insumo-Produto (MIP)
dos países1.
3. Cenários e fonte de dados
Para atingir os objetivos deste artigo, foram elaborados cenários alternativos
avaliados mediante simulações com diferentes reduções tarifárias de importação.
Segundo BUSSAB e MORETTIN (2004), sempre que certas questões não
podem ser resolvidas simplesmente de forma analítica, recorre-se aos estudos de
simulação para obter aproximações da variável de interesse. Ou seja, os estudos
de simulação tentam reproduzir, num ambiente controlado, o que se passa com
um problema real.
Assim, avaliaram-se os efeitos da possível implementação da Rodada Doha
sobre diferentes regiões e setores. Os cenários avaliados foram:
• Cenário 1: redução em 50% das tarifas de importação de produtos
agrícolas e de 25% dos produtos manufaturados e serviços;
• Cenário 2: redução em 75% das tarifas de importação de produtos
agrícolas e de 50% dos produtos manufaturados e serviços; e
• Cenário 3: redução em 100% das tarifas de importação de produtos
agrícolas e de 50% dos produtos manufaturados e serviços.
Antes da realização das simulações, são realizadas agregações entre regiões
e commodities e/ou setores no GTAP. No artigo, desagregou-se o setor agrícola,
devido à importância do agronegócio na geração de renda no Brasil e no Mercosul.
A agregação realizada é vista na Tabela 1.

1

Para maior detalhamento das equações e características do modelo, ver HERTEL (1997), VALVERDE
et al. (1999), CASTRO et al. (2004) e DIMARANAN e MCDOUGALL (2002). A operacionalização do
software GTAP pode ser vista com detalhes em CASTRO et al. (2004).
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Tabela 1: Agr
egação entr
egiões e commodities rrealizada
ealizada no GT
AP
Agregação
entree rregiões
GTAP

* O banco de dados do GTAP não possui dados referentes à economia do Paraguai.
Fonte: GTAP

4. Resultados
Em relação ao Cenário 1, como pode ser observado na Tabela 2, com a
redução em 50% das tarifas na importação de produtos agrícolas e de 25% dos
produtos manufaturados e serviços provocou-se, de uma forma geral, uma
elevação na produção das commodities agrícolas no Brasil e no Mercosul,
principalmente carne e milho, e a sua queda na produção agrícola no Nafta, UE
e RDM, com exceção do trigo, cuja produção se elevou no Nafta e UE, e do
açúcar, que se expandiu no Nafta. Por outro lado, evidenciou-se que o Brasil e o
Mercosul não têm vantagens competitivas nos setores de manufaturas e serviços,
visto que suas produções e exportações tiveram variações negativas, e as
importações, variações positivas, embora fossem muito baixas, devido à redução
de 25% nas tarifas de importação das manufaturas e serviços (Tabela 2).
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Tabela 2: V
ariações per
centuais na quantidade pr
oduzida, expor
tada e
Variações
percentuais
produzida,
exportada
importada, Cenário 1

Fonte: Dados da pesquisa

O Cenário 2 descreve os efeitos de uma maior liberalização do comércio
que no Cenário 1, com uma redução em 75% das tarifas de importação de
produtos agrícolas e de 50% dos produtos manufaturados e serviços, elevando
mais intensamente a vantagem competitiva do Brasil e do Mercosul na produção
agrícola e a vantagem do Nafta e da UE na produção de manufaturas e serviços
(Tabela 3).
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Tabela 3: V
ariações per
centuais na quantidade pr
oduzida, expor
tada e
Variações
percentuais
produzida,
exportada
importada, Cenário 2

Fonte: Dados da pesquisa

Por fim, no Cenário 3, os impactos da redução em 100% das tarifas de
importação de produtos agrícolas e de 50% dos produtos manufaturados e serviços
elevariam ainda mais a produção e exportação das commodities agrícolas no
Brasil e no Mercosul e a importação de manufaturas e serviços dessas regiões do
Nafta e UE, em que as vantagens competitivas desses dois setores são maiores
(Tabela 4).
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Tabela 4: V
ariações per
centuais na quantidade pr
oduzida, expor
tada e
Variações
percentuais
produzida,
exportada
importada, Cenário 3

Fonte: Dados da pesquisa

Analisando a variação percentual em termos de PIB, constatou-se que, no
Brasil e no Mercosul, houve efeitos expansivos no PIB em todos os cenários,
principalmente na economia brasileira, de modo que quanto maior o nível de
redução tarifária, mais favorecidas foram essas regiões e menos favorecidas foram
as regiões do Nafta, UE e RDM, como pode ser observado, comparando-se os
cenários 1, 2 e 3 na Figura 2.
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Figura 2 – V
ariação per
centual no PIB por rregião
egião e cenário
Variação
percentual

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com a Figura 3, ocorreu uma maior variação positiva na utilidade
per capita no Cenário 3 com as maiores reduções tarifárias devido a suas
implicações sobre a queda do nível dos preços, apontando ganhos de bem-estar
no Brasil, Mercosul, RDM e UE e uma redução para o Nafta. Esse indicador
mede o consumo das famílias que sofrem influências devido às alterações no
nível dos preços (CYPRIANO e TEIXEIRA, 2003; VARIAN, 2003),
influenciadas pelos níveis tarifários.
Figura 3- V
ariação per
centual na utilidade per capita privada por rregião
egião
Variação
percentual
e cenário

Fonte: Dados da pesquisa
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Em relação ao indicador variação equivalente, o maior impacto em nível
de bem-estar com a diminuição das tarifas ocorreu na região do RDM, UE,
Brasil e Mercosul (Figura 4). Conforme CYPRIANO e TEIXEIRA (2003),
esse indicador é dado pelo produto da renda inicial e da variação percentual na
utilidade per capita, em que tanto o tamanho da economia da região quanto o
bem-estar proveniente da variação da utilidade são utilizados.
Figura 4 – V
ariação equivalente na utilidade per capita por rregião
egião e
Variação
cenário, em milhões de US$

Fonte: Dados da pesquisa

5. Conclusão
Evidenciou-se empiricamente a vantagem competitiva do Brasil e do
Mercosul no setor agrícola com os efeitos da redução tarifária com uma possível
implementação da Rodada Doha, uma vez que para esse setor ocorreu a elevação
tanto da produção quanto das exportações. Também se constatou que reduções
tarifárias são prejudiciais à produção e exportação de manufaturas e serviços no
Brasil e no Mercosul, e favoráveis ao Nafta e à UE, sendo esta característica
intensificada no Cenário 3, com o maior grau de livre comércio.
Analisando a economia como um todo e o nível de bem-estar, o Brasil e o
Mercosul foram as duas regiões mais favorecidas em termos econômicos com as
reduções tarifárias, visto que ocorreram nessas regiões as maiores elevações no
PIB. Em relação ao nível de bem-estar, medido pelos indicadores de utilidade
per capita e equivalência de utilidade, Brasil, Mercosul e, principalmente, a região
composta pelos países do RDM foram favorecidos em todos os cenários,
especialmente no Cenário 3, em que houve as maiores quedas tarifárias. Os
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ganhos do bem-estar dos consumidores do Brasil, Mercosul e do RDM devemse aos efeitos das reduções tarifárias sobre as quedas dos preços e elevação do
consumo dessas regiões.
Assim, futuros cortes tarifários com a Rodada Doha irão intensificar as
vantagens competitivas do Brasil e do Mercosul na produção e exportação
agrícola e de manufaturados e serviços pelo Nafta e pela UE. Além disso, tanto
o Brasil quanto o Mercosul terão variações positivas nos indicadores econômicos
e de bem-estar, de tal forma que suas expansões estarão relacionadas diretamente
com o grau de abertura comercial realizada na Rodada Doha, evidenciando a
importância da Rodada para o Brasil e Mercosul. Embora o Brasil e o Mercosul
tenham expansões em seus indicadores econômicos e de bem-estar, isso não
quer dizer que essas regiões devam adotar qualquer medida de redução tarifária
proposta na Rodada Doha.
Uma política de abertura comercial, como as dos cenários analisados neste
artigo, eleva a competitividade da maioria das commodities agrícolas no Brasil
e no Mercosul em detrimento dos setores de manufaturados e serviços,
diminuindo a pauta das exportações dessas regiões e, consequentemente,
elevando a vulnerabilidade de suas balanças comerciais a efeitos adversos, como
choques de queda de preços e de barreiras sanitárias agrícolas às exportações.
Dessa forma, antes de tomar uma opinião a favor da liberalização comercial,
deve-se lembrar que a adoção de reduções tarifárias também terá um caráter
perverso sobre o Brasil e o Mercosul, provocando uma vulnerabilidade externa
dessas economias e desconsiderando todo o esforço brasileiro com os programas
de substituição de importações que expandiram o parque industrial e a pauta de
produtos exportados.
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Resumo
Resumo: Este trabalho investiga o papel do rendimento do trabalho e
das aposentadorias e pensões na concentração de renda das regiões
Sul e Sudeste do Brasil no pós-90. Para isso, mede a participação
dessas fontes de rendimento na composição da renda domiciliar per
capita e a sua razão de concentração. Utiliza as informações derivadas
da decomposição do índice de Gini realizada por Ferreira e Souza
(2005) (2007), a partir das Pesquisas Nacionais por Amostra de
Domicílios (PNADs), 1990-2002. As parcelas dos rendimentos em
decomposição são trabalho, aposentadorias e pensões, aluguéis,
doações e juros. Verifica-se a contínua elevação da importância das
aposentadorias e pensões em detrimento do trabalho na formação da
renda domiciliar per capita. A despeito da queda recente do índice de
Gini após 2001, nota-se expressiva colaboração das aposentadorias e
pensões para a elevação da disparidade na distribuição de renda nas
duas regiões estudadas, que seguem a tendência do Brasil.
Palavras-chave: concentração de renda; aposentadorias e pensões;
trabalho; PNAD.

1. Introdução
O Brasil tem como característica marcante a desigualdade, principalmente
a desigualdade de renda e de desenvolvimento humano. De acordo com o PNUD
(2006), o país é o décimo mais desigual numa lista com 126 nações, sendo
melhor apenas que Colômbia, Bolívia, Haiti e seis países da África Subsaariana.
*
Juliana Carolina Frigo Baptistella é graduanda do curso de Economia da Universidade Estadual de
Londrina (UEL) e bolsista da Fundação Araucária/Inclusão Social (UEL). E-mail:
<jubaptistella@gmail.com>. Solange de Cássia Inforzato de Souza é Professora adjunta do departamento
de Economia da Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail: <soinfor@uel.br>. Carlos Roberto
Ferreira é Professor adjunto do departamento de Economia da Universidade Estadual de Londrina
(UEL). E-mail: <robert@uel.br>.

50

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.7(14), 2009

Estudiosos da temática (BARROS et al, 2001), (HOFFMANN, 2005),
(FURTADO, 1959), (ROCHA, 2000), (GREMAUD et al, 1997) destacam o
histórico extremamente injusto, que sujeitou parte significativa da população
brasileira à precária situação socioeconômica. A grande disparidade dos
indicadores entre as regiões brasileiras e um sistema previdenciário marcado por
desigualdade são alguns dos fatores que evidenciam a má distribuição dos
recursos.
A literatura econômica aponta que a Região Sul do Brasil é a que apresenta
o menor grau de desigualdade entre seus estados, uma vez que tem as mais
baixas disparidades regionais e a diferenciação de renda entre eles é a menos
expressiva. Já a Região Sudeste concentra mais da metade do PIB do país
(55,18%) e abriga a maior parte da população (43,5%) (IBGE, 2005a, 2005b).
O Brasil também tem se destacado recentemente pela rapidez do
envelhecimento da sua população. Em 1940 o número de pessoas com 65 anos
ou mais correspondia a 2,4% dos brasileiros; já em 1991 esse número duplicou,
chegando a 4,8%; e, em 2000, a 5,4%. Para 2020 espera-se que o número de
idosos atinja 16 milhões de pessoas, representando 7,6% da população. Em relação
à distribuição regional dessa classe populacional, observa-se que a maior parte
encontra-se na Região Sudeste (48,1%), 28,7% na Região Nordeste, 14,9% na
Região Sul, 5% na Região Centro-Oeste e 3,3% na Região Norte (TELLES,
2003); (MOREIRA, 2005).
Por outro lado, o mercado de trabalho pós-90 tem sido contemplado por
modificações. Segundo Ramos (2007), imediatamente após a implementação
do Plano Real houve uma pequena queda na taxa de desemprego do país, mas
entre 1996 e 1999 registrou-se crescimento constante, passando de 6,7% para
10,4%. No início dos anos 2000, após a alteração do regime cambial, a taxa de
desemprego teve ligeira melhora e manteve-se mais estável, entretanto, em níveis
ainda elevados se comparados aos do início da década de 1990.
Outra mudança importante no mercado de trabalho brasileiro nesse período
foi a expansão das práticas informais de trabalho. Em 1992 o grau de
informalidade no Brasil era de 51,9%, e em 1999 chegou a 53,5%.
Concomitantemente, houve uma redução nos empregos com registros, que entre
1991 e 1999 caíram de 36,6% para 26,5%, ou seja, uma queda de 27,6%
(RAMOS, 2007) (SABOIA, 1990). Entretanto, as regiões Sul e Sudeste
apresentaram níveis de informalidade inferiores ao registrado no Brasil. Enquanto
a média nacional em 1999 foi de 53,5%, nessas regiões foi de 47,2% e 45,9%
respectivamente.
Diante disso, este trabalho tem por objetivo investigar a participação das
diferentes fontes dos rendimentos na composição da renda domiciliar per capita,
com ênfase no trabalho e nas aposentadorias e pensões, e medir a contribuição
dessas fontes para a desigualdade da distribuição de renda nas regiões Sul e Sudeste
do Brasil entre 1990 e 2002.
O trabalho está organizado em cinco seções, incluindo esta introdução. A
Seção 2 discute brevemente as desigualdades brasileiras a partir de indicadores
selecionados. Na Seção 3 é descrita a base de dados e metodologia da
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investigação. Na Seção 4 explora-se quantitativa e graficamente a composição
do rendimento domiciliar per capita nas regiões Sul e Sudeste, e analisa-se a
contribuição de cada um dos seus componentes para a desigualdade de renda
dessas áreas, especialmente dos rendimentos “trabalho” e “aposentadorias e
pensões”, através da decomposição do índice de Gini. Na Seção 5 são
apresentadas as conclusões.
2. Uma amostra das desigualdades no Brasil
A explicação para a elevada desigualdade de renda brasileira, segundo
Hoffmann (2001, p.67), deve ser buscada “[...] na formação e evolução
econômico-social [...]” do país, destacando como aspecto crucial a notável
concentração da posse da terra, principalmente quando o núcleo da economia
brasileira era “[...] a produção e exportação de produtos primários”.
De acordo com Cacciamali (2002, p. 414), esse passado colonial e
escravocrata do Brasil contribuiu para a formação de “[...] uma estrutura de
poder político concentrado, autoritário e paternalista [...]” que, juntamente com
a forte concentração de capital humano e a insuficiência de gastos sociais, impediu
que os estratos mais pobres da população aumentassem sua fração de renda,
resultando em uma extraordinária desigualdade no país.
A despeito do nível da desigualdade de renda, na década de 1990 a renda
apropriada pelos 10% mais ricos caiu de 49,7% para 46,9% em 2001, tendo uma
redução de 2,8 pontos percentuais, enquanto os 50% mais pobres tiveram sua
fração de renda elevada em 3,2 pontos percentuais, passando de 11,2% em 1990
para 14,4% em 2001 (CACCIAMALI, 2002). Isto ocorreu, entre outros motivos,
em consequência da implementação do Plano Real, em 1994, que ao estabilizar
o sistema de preços levou a “[...] um ganho de bem-estar associado à menor
incidência do imposto inflacionário [...]” (NERI, 2006, p. 22), aumentando o
poder de compra e a estabilidade da renda dos estratos mais pobres da população.
A partir de 2001 o Brasil tem apresentado avanços significativos na
distribuição de renda, uma vez que a desigualdade de renda no país tem declinado
de forma acentuada e contínua e consequentemente reduzido a pobreza. Segundo
o Ipea (2006), entre 2001 e 2004 essa queda foi de 4%, alcançando em 2004 o
menor grau de disparidade das últimas três décadas.
Neri (2006) mostra que a renda dos estratos mais baixos da população
elevou-se entre 2001 e 2005, uma vez que a parcela da renda total em poder dos
50% mais pobres aumentou 12,8% e, em contrapartida, a dos 10% mais ricos
teve uma redução de 4,5%.
Barros et al. (2007) aponta que nesse quadriênio a renda per capita dos
50% mais pobres teve crescimento anual de 3,7% – taxa quatro vezes maior que
a média nacional, pois a renda per capita brasileira cresceu apenas 0,9% ao ano.
Além disso, nesse mesmo período a renda dos 10% mais ricos declinou 0,3% a.a.
“O desenvolvimento de uma rede de proteção social mais efetiva, a maior
integração dos mercados de trabalho e as melhorias na qualificação da força de
trabalho foram os fatores que mais se destacaram” (IPEA, 2006, p. 53) para
que ocorresse essa diminuição na desigualdade de renda brasileira.
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Apesar da melhora, o Relatório de Desenvolvimento Humano 2006 aponta
que no Brasil os 10% mais pobres detêm somente 0,8% da renda, parcela superior
apenas à dos pobres da Colômbia, El Salvador e Botsuana (0,7%), Paraguai
(0,6%) e Namíbia, Serra Leoa e Lesoto (0,5%). Já ao comparar os 20% mais
ricos e os 20% mais pobres, a fatia da renda obtida pelo quinto mais rico da
população brasileira (62,1%) é 23,7 vezes maior do que a do quinto mais pobre
(2,6%) (PNUD, 2006).
Na análise das desigualdades brasileiras a partir do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH)1, verifica-se que o país apresentou significativa
evolução em desenvolvimento humano. O Brasil, que em 1975 registrara um
índice de 0,649, em 2005 atingira o valor de 0,800, ocupando a 70ª posição no
ranking mundial de 177 países (PNUD, 2007). Embora o Índice de
Desenvolvimento Humano nacional seja alto, o país apresenta grande
heterogeneidade entre os estados. Segundo CEPAL (2008), em 2005, dos 27
estados brasileiros, apenas 10 apresentaram IDH maior que 0,800 – dentre eles,
todas as unidades da federação do Sul e Sudeste e 3 da Região Centro-Oeste.
Vale ressaltar ainda que os três estados do Sul estão entre os seis melhores IDHs
do país.
A Tabela 1 mostra a classificação das regiões brasileiras de acordo com o
IDH de 2005. Destacam-se a Região Sul, com maior IDH (0,829), a Região
Sudeste (0,824) e a Região Centro-Oeste, que além de superarem o índice do
Brasil são as únicas classificadas como de alto desenvolvimento humano.
Tabela 1 – Brasil: Classificação das rregiões,
egiões, segundo IDH (2005)

Fonte: Elaboração própria a partir de CEPAL (2008, p.126).

De acordo com o trabalho desenvolvido pelo Ibam (2004) no qual a
distribuição dos municípios é feita segundo decis do Índice de Desenvolvimento
Humano, a Região Sul é aquela que apresenta a melhor colocação, sendo que
nos 4 decis mais elevados encontram-se 76,10% dos municípios. Já a Região
Sudeste, a segunda melhor colocada, tem nos 4 decis mais elevados 62,44% dos
seus municípios. Assim, “[...] o Sul é a região brasileira mais uniforme e
equilibrada, onde os diferenciais de rendimentos entre seus estados são os mais
tênues” (LAVINAS et al., 1997, p.14).
1

O índice é um indicador que analisa o desenvolvimento dos países, baseando-se na educação (alfabetização
e taxa de frequência escolar), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda per capita da população.
De acordo com esse índice, que varia de 0 a 1, os países são divididos em baixo IDH (até 0,499), médio
IDH (entre 0,5 e 0,799) e alto IDH (igual ou superior a 0,8).
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A Tabela 2 apresenta a distribuição regional da população e da renda no
Brasil em 2003. Pode-se observar que a Região Sudeste abriga 43,5% da
população, e responde por mais da metade da renda do país (55,18%), sendo
ainda a região com maior PIB per capita (R$ 11.257,00). Situação similar ocorre
com a Região Sul, que detém a terceira maior parcela da população do país
(15%), mas contribui com a segunda maior parte no PIB (18,59%), apresentando
o segundo maior PIB per capita do país (R$ 10.998,00).
Tabela 2 – Brasil: Distribuição rregional
egional da população e da rrenda
enda –
2003

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2005a, p.83-190) e (2005b, p.33, 120).

Outro ponto que pode ser notado é que os 50% mais pobres se apropriam
de mais renda na Região Sul (17,4%) do que na Região Sudeste (16,6%), assim
como o 1% mais rico, que possui 12,1% da renda total da Região Sul e 12% da
Região Sudeste, sendo que essas regiões possuem concentração de renda menor
do que no Brasil.
Ao analisar os dados da Tabela 3, que mostra a distribuição da renda e da
população entre os estados das regiões Sudeste e Sul, nota-se que a Região Sudeste
apresenta uma maior diferenciação entre seus estados do que a Região Sul. Essa
diferença pode ser claramente notada ao comparar o PIB per capita dos estados
de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo em 2003 apresentou o maior PIB per
capita da Região Sudeste (R$ 12.619,00), contra R$ 7.709,00 de Minas Gerais,
que além de ter o mais baixo valor ainda é menor que o registrado pela Região
Sudeste (R$ 11.257,00). Além disso, a diferença entre o PIB per capita desses
estados é de R$ 4.910,00.
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Tabela 3 – Região Sudeste e Sul: Distribuição estadual da população e
da renda - 2003

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2005a, p.83-190) e (2005b, p.33, 120).
* Em relação ao total do Brasil.

Um indicador que também pode ser destacado é a renda apropriada pelos
50% mais pobres e o 1% mais rico, que no estado de São Paulo é de 17,3% e
11,4% respectivamente, e em Minas Gerais é de 16,9% e 13,3%; portanto, a
concentração de renda nesse estado é mais elevada do que na Região Sudeste.
Já na Região Sul as disparidades entre os estados são mais amenas. A diferença
entre o maior (Rio Grande do Sul) e o menor (Paraná) PIB per capita da região
em 2003 foi de R$ 2.180,00, menos da metade da diferença entre os estados da
Região Sudeste. Porém, em relação à concentração de renda, é o Paraná o estado
da Região Sul que apresenta desvantagens de índices entre os estados das duas
regiões. O 1% mais rico da população paranaense detém 14% da renda, cerca de
2 pontos percentuais acima do registrado nas Regiões Sul e Sudeste. Já os 50%
mais pobres apropriam-se de 16,7% da renda total do estado, 0,7 pontos
percentuais abaixo da Região Sul e 0,1 ponto percentual abaixo da Região
Sudeste.
A síntese das desigualdades relatada remete a uma outra problemática, as
semelhanças e divergências no comportamento do rendimento domiciliar per
capita e seu papel para a concentração de renda nessas regiões. Esta investigação
avança no estudo da distribuição de renda nas regiões Sul e Sudeste do Brasil,
pela análise da decomposição dos rendimentos domiciliares per capita, dando
ênfase à participação dos componentes “trabalho” e “aposentadorias e pensões”.
3. Materiais e métodos
A partir das informações das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios
(PNADs) de 1990-2002, utilizou-se a técnica da decomposição do rendimento
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domiciliar per capita, através do índice de Gini, no período pós-1990 para a
Região Sul e a Região Sudeste com base nos dados de Ferreira e Souza (2005)
(2007)2.
As PNADs são pesquisas anuais realizadas desde 1971 pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio de uma amostra de
domicílios que abrange todo o país, exceto a área rural dos estados da antiga
Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima)3. A pesquisa
tem por objetivo investigar diversas características socioeconômicas da população,
entre elas o rendimento domiciliar per capita, obtido através da divisão do
rendimento mensal domiciliar pelo número de pessoas do domicílio, excluindo
pensionistas, empregados domésticos e seus parentes.
Os componentes do rendimento domiciliar são os provenientes do trabalho
principal, de outros trabalhos, de aposentadorias e pensões, dos aluguéis, doações,
juros etc., apresentados para as pessoas de dez anos ou mais de idade. Consideramse rendimentos de trabalho os decorrentes dos pagamentos brutos mensais aos
empregados, empregadores e conta própria, sejam advindos do trabalho principal
ou dos demais trabalhos. Os rendimentos de aposentadorias e pensões são aqueles
pagos pelo governo federal ou por instituto de previdência, entidades seguradoras
ou fundos de pensão. Já as doações são provenientes de pessoas não-moradoras
na unidade domiciliar. Os rendimentos dos aluguéis incluem sublocação e
arrendamento de móveis, imóveis, máquinas, equipamentos, animais etc. e
finalmente juros etc. são decorrentes de aplicações financeiras em ativos
financeiros de renda fixa, caderneta de poupança e outros.
O coeficiente de Gini utilizado na decomposição do rendimento domiciliar
per capita é uma medida de concentração de renda que varia entre 0 e 1,
sinalizando menor disparidade distributiva ao aproximar-se de 0 e completa
desigualdade de renda ao igualar-se a 1, ou seja, 0 significa, hipoteticamente,
que todos os indivíduos têm a mesma renda e 1 mostra que apenas um indivíduo
tem toda a renda de uma sociedade.
4. Resultados e discussão
4.1. A composição da renda domiciliar per capita
Na análise da composição da renda domiciliar per capita, observa-se que o
trabalho principal foi o componente de maior importância no rendimento total
da população em todo o período (Tabela 4). Porém, nota-se claramente uma
forte tendência de decrescimento nessa taxa de participação (Gráfico 1).

56

2

Ver detalhes sobre os procedimentos metodológicos em Ferreira e Souza (2005) (2007).

3

A partir de 2004, a PNAD alcançou a cobertura completa do território nacional.
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Tabela 4 – Par
ticipação per
centual dos componentes do rrendimento
endimento
Participação
percentual
domiciliar per capita
capita,, Região Sul e Região Sudeste de 1990 a 2002

Fonte: Elaboração própria a partir de Ferreira e Souza (2005, p.13); (2007).
* Variação percentual no período de 1992 a 2002 para Região Sul e Região Sudeste.

Na Região Sudeste essa participação caiu de 81% em 1990 para 74,8% em
2002 (6,2 pontos percentuais); na Região Sul a queda foi ainda maior: de 82,3%
para 73,8% (8,5 pontos percentuais). Entretanto, a participação média do trabalho
é igual nas duas regiões (77,8%).
A queda da participação do componente trabalho no rendimento domiciliar
per capita pode ser associada, entre outros fatores, à abertura comercial, iniciada
no fim dos anos 90 e consolidada no período pós-90, que fez com que as indústrias
brasileiras ficassem expostas à competição internacional.
Gráfico 1 – Evolução da participação percentual do componente
“trabalho principal” no rendimento domiciliar per capita. Região Sul e
Região Sudeste de 1990 a 2002

Fonte: Elaboração própria a partir de Ferreira e Souza (2005, p.14-15); (2007).
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Depois de décadas de mercado fechado e de pouca concorrência interna,
as empresas passaram a enfrentar a competição não apenas dos produtos
importados, mas também de novas empresas que se instalam no país,
principalmente de origem estrangeira (ZOCKUN, 2002, p. 117). A fim de
alcançar esses padrões de competitividade, as indústrias passaram a exigir mãode-obra com um nível mais alto de qualificação. Porém, o mercado laboral
brasileiro é composto na sua maioria por trabalhadores com baixa ou nenhuma
qualificação. O resultado foi uma grande queda nos postos de trabalho na
indústria e elevação do desemprego aberto, das relações informais de trabalho e
de trabalhadores no setor de serviços (OLIVEIRA, 2003).
Desde o início da década de 1990, especialmente a partir de 1994, o
desemprego ganhou maior dimensão, e o Brasil passou a se localizar entre os
quatro países do mundo com maior número de trabalhadores sem ocupação.
De cada 10 empregos criados, apenas 2 eram assalariados, porém sem registro
formal (POCHMANN, 2001).
Segundo Castro (2006), o mercado de trabalho também é afetado pelas
alterações na composição etária do país, uma vez que a elevação da participação
dos idosos na população economicamente ativa (PEA) tem sido maior do que o
seu próprio crescimento, agravando assim a concorrência entre jovens e idosos
por postos de trabalho e aumentando o desemprego. “Enquanto a PEA cresceu
12% de 1989 a 1995 a população ativa com idade superior a 65 anos cresceu
25%, no mesmo período” (CASTRO, 2006, p. 14).
Já o rendimento das aposentadorias e pensões, que representa a segunda
maior parcela do rendimento total, apresenta comportamento oposto ao do
trabalho: vem aumentando sua participação durante todo o período em análise.
Na Região Sudeste o aumento da participação percentual desse componente na
composição do rendimento domiciliar per capita de 1990 para 2002 foi de
63,72%, passando de 11,3% para 18,5%. Na Região Sul o crescimento foi mais
expressivo: 80,19% (de 10,6% para 19,1%).
No Gráfico 2, que ilustra esse comportamento, percebe-se que na Região
Sudeste esse componente contribui em média com 15,5% na composição do
rendimento domiciliar per capita, enquanto na Região Sul a participação média
desse componente no período foi de 14,8% .
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Gráfico 2 – Evolução da participação percentual do componente
“aposentadorias e pensões” no rendimento domiciliar per capita.
Região Sul e Regiã
o Sudeste de 1990 a 2002.
Região

Fonte: Elaboração própria a partir de Ferreira e Souza (2005, p.14-15); (2007).

Como pode ser visto, mesmo em magnitudes diferentes, está havendo um
crescimento na participação das aposentadorias e pensões, em detrimento do
trabalho, na composição da renda domiciliar per capita nas regiões Sul e Sudeste,
assim como no Brasil.
Uma das causas da elevação da importância do rendimento de
aposentadorias e pensões na composição da renda domiciliar per capita é a
Constituição de 1988. A partir dela houve um significativo aumento na
quantidade de benefícios e fixação do piso previdenciário em 1 salário mínimo.
Foi instituída ainda uma idade mínima para a aposentadoria e os benefícios
previdenciários foram universalizados a toda a população rural (anteriormente,
somente o chefe de família tinha direito à aposentadoria). Além disso, a
população brasileira tem passado por crescente envelhecimento, uma vez que a
expectativa de vida está aumentando e, em contrapartida, a taxa de fecundidade
decresce, resultado da melhoria da qualidade de vida da população.
Antes da redução da fecundidade, o Brasil era considerado um país
essencialmente jovem: em 1960 mais de 30% de sua população era composta
por pessoas com menos de 10 anos e apenas 1,7% dos residentes no Brasil tinham
mais de 70 anos. Nos últimos 40 anos, a situação está se modificando: em 2000
só 19,3% tinham menos de 10 anos e 3,8%, mais de 70 anos (CASTOLDI,
2003, p. 19).
De acordo com IBGE (2002), a relação idoso/criança vem crescendo
rapidamente, sendo que em 1980 essa proporção era de 16 idosos para cada 100
crianças; em 1991, de 21 para cada 100; e em 2000 essa relação atinge quase 30
idosos para cada 100 crianças. Do mesmo modo, a própria população idosa está
envelhecendo. Entre 1991 e 2000 o segmento de pessoas com 75 anos ou mais
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cresceu 49,3%, passando de 1,6% para 2,1% da população total. Essas mudanças
fazem com que a participação do trabalho na composição da renda diminua e,
em contrapartida, as aposentadorias e pensões tenham maior peso na renda do
brasileiro. No caso dos idosos homens, em 1999 os rendimentos de aposentadoria
representaram o principal componente da renda (54,1%), enquanto o rendimento
do trabalho respondeu por apenas 36%. Já para as idosas, quase 80% da renda
referiam-se aos rendimentos de pensão e aposentadoria (IBGE, 2002, p. 29).
Recentemente, outras políticas sociais afetaram direta ou indiretamente o
incremento da longevidade dos brasileiros. Entre elas, Neri et al. (2008) e
Carvalho (2007) destacam o Benefício de Prestação Continuada (BPC),
instituído em 1993 pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) e destinado à
população com 65 anos ou mais e a portadores de deficiência incapacitados
para o trabalho, que possuem renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário
mínimo; a Política Nacional do Idoso (PNI), aprovada em 1994 com o objetivo
de assegurar ao idoso seus direitos sociais; a Política Nacional de Saúde do Idoso,
elaborada pelo Ministério da Saúde em 1999, que determinou medidas
preventivas e ampliou a assistência médica; e “[...] o Estatuto do Idoso, em
2003, que estabelece direitos sociais e promove equidade em diferentes campos
entre idosos e demais membros da população, lhes conferindo cidadania e autoestima” (NERI et al., 2008, p. 7).
“Se, por um lado, a universalização dos benefícios da seguridade social foi
fundamental na melhoria dos rendimentos dos idosos, por outro o aumento do
contingente de idosos provoca fortes pressões no sistema previdenciário e de
assistência social” (IBGE, 2002, p.31). Neri et al. (2008) afirma que apenas
entre 1997 e 2003 o número de Benefícios de Prestação Continuada cresceu
648%. Além disso, “nos dias atuais, o idoso de famílias de baixa renda tem um
importante papel na família, pois os benefícios sociais que recebe complementam
a renda familiar ou, muitas vezes, são a única renda” (CARVALHO, 2007, p.
34). A renda per capita de famílias com idosos foi, entre as famílias de todos os
grupos etários, a que mais aumentou entre 1991 e 2003, sendo que no grupo
com 60 anos ou mais a renda sofreu um incremento real de 43% e, para os
indivíduos de 20 a 29 anos de idade, por exemplo, a variação foi de 19,3% (NERI
et al., 2008, p. 4).
Diante da importância dos benefícios sociais e previdenciários na
composição da renda das famílias brasileiras e da queda da participação do
rendimento do trabalho, a próxima subseção irá investigar a contribuição dos
componentes “trabalho” e “aposentadorias e pensões” na concentração da renda
domiciliar per capita através da decomposição do índice de Gini.
4.2 A decomposição do rendimento domiciliar per capita
Em Ferreira e Souza (2005) (2007), os autores esclarecem que um
componente contribui para aumentar a concentração de renda quando sua razão
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de concentração for maior que o índice de Gini. Na Tabela 7 encontra-se a
razão de concentração dos componentes do rendimento domiciliar per capita e
o índice de Gini total para o período de 1990 a 2002 nas regiões Sul e Sudeste.
O comportamento do “trabalho principal” em todos os anos apresentou
razão de concentração menor que o índice de Gini nas duas regiões, contribuindo
assim para diminuir a desigualdade nos rendimentos dessas áreas. Já o
componente “aposentadorias e pensões” não teve um desempenho tão linear.
Na Região Sul, nos anos de 1992, 1993, 1995, 1996 e 1997, a razão de
concentração desse rendimento foi menor que o índice de Gini; mas nos anos de
1990, 1998, 1999, 2001 e 2002 foi maior, contribuindo, portanto, em 5 dos 10
anos analisados para o aumento na desigualdade de distribuição de renda.
Tabela 7 – Razão de concentração na decomposição do índice de Gini
do rendimento domiciliar per capita, Região Sul e Região Sudeste de
1990 a 2002

Fonte: Elaboração própria a partir de Ferreira e Souza (2005, p.14-15); (2007).

A Região Sudeste foi aquela na qual as “aposentadorias e pensões” mais
contribuíram para a elevação da desigualdade na distribuição de rendimentos
(em 7 dos 10 anos analisados), uma vez que apenas em 1995, 1996 e 1997 esse
componente apresentou razão de concentração abaixo do índice de Gini. Em
1990, 1992, 1993 e desde 1998 (até 2002) a razão de concentração das
“aposentadorias e pensões” é superior ao Gini total.
O Gráfico 3 apresenta a razão de concentração (C) do “trabalho principal”
e das “aposentadorias e pensões” e o índice de Gini total para a Região Sul de
1990 a 2002. Nota-se que o índice de Gini total caiu em 1996 e 1997, voltou a
crescer entre 1998 e 1999 e desde 2001 tem diminuído, sendo que em 2002
chegou ao valor mais baixo do período (0,527). Em contraste, a razão de
concentração para as aposentadorias e pensões tem se elevado desde 1993, sendo
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que em 1998 se igualou ao Gini total e a partir de 1999 supera esse índice,
apesar da queda em 2002. A razão de concentração média para o “trabalho
principal” durante todo o período foi de 0,534, seguindo a tendência do Gini
total, porém com valores cerca de 0,023 mais baixos.
Na Região Sudeste (Gráfico 4) a razão de concentração do “trabalho
principal” também seguiu a tendência do Gini total, porém com valores em
média 0,019 menores que o índice. Já a razão de concentração do componente
“aposentadorias e pensões” apresentou forte queda no início do período, sendo
que de 1990 a 1996 diminuiu 0,049 e em 1995, 1996 e 1997 ficou abaixo do
índice de Gini total. Entre 1997 e 2001 essa razão de concentração cresceu
constantemente e, mesmo tendo caído em 2002, encontra-se acima do Gini
total desde 1998.
Gráfico 3 - Razão de concentração (C) dos componentes “trabalho
principal” e “aposentadorias e pensões” no rendimento domiciliar per
capita, Região Sul de 1990 a 2002

Fonte: Elaboração própria a partir de Ferreira e Souza (2005, p.14-15); (2007).
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Gráfico 4 - Razã
o de concentraçã
o (C) dos componentes “trabalho
Razão
concentração
principal” e “aposentadorias e pensões” no rendimento domiciliar per
capita, Região Sudeste de 1990 a 2002

Fonte: Elaboração própria a partir de Ferreira e Souza (2005, p.14-15); (2007).

Se o Sul e o Sudeste forem analisados em 3 subperíodos: 1990-1993, 19931998 e 1998-2002, percebe-se que apresentam, de modo geral, o mesmo
comportamento no 1.º período (queda e depois elevação no Gini total e nas
razões de concentração do “trabalho principal” e das “aposentadorias e pensões”)
e no 2.º período (estabilização nos níveis de concentração); entretanto, no 3.º
período isso ocorreu somente após 2001, uma vez que entre 1998 e 2001 apenas
as aposentadorias e pensões comportaram-se de forma similar nas duas regiões.
No pós-2001, o índice de Gini, assim como a razão de concentração do
trabalho principal e das aposentadorias e pensões, caiu nas duas regiões; porém,
os resultados são mais favoráveis à Região Sul, onde a queda nas razões de
concentração foi bem mais acentuada. Enquanto no Sul de 2001 para 2002 o
Gini total decresceu 3,3%, a razão de concentração do componente “trabalho
principal” 2,7% e das “aposentadorias e pensões” 3,3%, no Sudeste essa redução
foi de 0,88%, 0,73% e 2,2% respectivamente.
Como já foi exposto anteriormente, mesmo com essa queda o componente
“aposentadorias e pensões” apresentou razão de concentração acima do índice
de Gini total tanto na Região Sul quanto na Sudeste, seguindo a tendência do
Brasil, que de 1998 a 2002 tem o rendimento “aposentadorias e pensões”
contribuindo constantemente para a elevação da desigualdade do rendimento
domiciliar per capita.
O fato de as aposentadorias e pensões estarem colaborando para o aumento
da disparidade de renda decorre, dentre outras causas, de um histórico
previdenciário repleto de iniquidade, onde os critérios e requisitos para concessão
dos benefícios permitem que a previdência social reflita as desigualdades de
renda existentes no país. De acordo com Medeiros (2004), as aposentadorias e
pensões correspondem a quase um quinto da renda total dos ricos, um fato
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inusitado “[...] quando se considera que a maior parte das rendas nessa categoria
origina-se no sistema previdenciário público, o qual, de acordo com
regulamentação constitucional, deveria ter características igualitaristas e, portanto,
ser de pouca relevância para os ricos (MEDEIROS, 2004, p. 20).
O gasto social total do governo federal em 2004 foi estimado em R$ 280,7
bilhões, o equivalente a 16% do PIB do país. Desse montante, as aposentadorias
e pensões respondem por cerca de 60%, e grande parcela desse gasto “[...] é
apropriada por pessoas que se encontram no topo da distribuição de renda do
país” (BRASIL, 2005, p.10). Dessa forma, a elevada desigualdade de renda
encontrada no Brasil está associada à iniquidade na distribuição dos recursos
sociais. Se no país as aposentadorias e pensões fossem distribuídas igualmente
entre a população, “[...] a proporção de ricos seria cerca de 22% menor que a
atualmente observada” (MEDEIROS, 2004, p. 18).
Enfim, é necessário que o sistema previdenciário brasileiro seja reestruturado
de forma a cumprir seu papel fundamental: a redistribuição da renda. Para isso
a Previdência deve tratar os cidadãos de maneira igualitária, em relação tanto à
contribuição como à concessão de benefícios.
5. Conclusão
Na análise da composição da renda domiciliar per capita, percebeu-se que
a participação do componente “trabalho principal” vem diminuindo nos últimos
anos, sendo que entre 1990 e 2002 essa queda foi mais expressiva na Região Sul
(10,33%) do que na Região Sudeste (7,68%). Em contrapartida, o rendimento
“aposentadorias e pensões” teve sua participação elevada durante o período em
questão, apresentando ainda forte tendência de aumento. Comparando as regiões
Sul e Sudeste, viu-se que no Sul a importância das aposentadorias e pensões na
composição da renda domiciliar per capita teve o maior crescimento (80,19%),
enquanto no Sudeste esse aumento foi de 63,72%. Destaca-se ainda que a
participação percentual das aposentadorias e pensões no rendimento domiciliar
per capita é menor na Região Sul, uma vez que o valor médio dessa participação
de 1990 a 2002 é 14,8%, enquanto para a Região Sudeste é 15,5%.
Por outro lado, a partir da decomposição do índice de Gini do rendimento
domiciliar per capita mostrou-se que, enquanto o “trabalho principal” colaborou
em todos os anos analisados para reduzir a desigualdade na distribuição de renda,
o componente “aposentadorias e pensões” apresentou comportamento oposto,
contribuindo para aumentar a disparidade na distribuição dos rendimentos nas
regiões Sul e Sudeste principalmente no fim da década de 1990 e início do
século XXI.
Entretanto, em 2001 e 2002 os resultados são mais exitosos e especialmente
favoráveis à Região Sul, uma vez que o índice de Gini total decresceu 3,3%, a
razão de concentração do componente “trabalho principal” 2,7% e das
“aposentadorias e pensões” 3,3%, enquanto no Sudeste essas razões de
concentração caíram 0,88%, 0,73% e 2,2% respectivamente. Mesmo com essa
queda, as “aposentadorias e pensões” tem contribuído para o aumento da
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disparidade do rendimento domiciliar per capita e essa colaboração tem sido
maior na Região Sudeste do que no Sul. Comparando essas duas regiões podese resumir que, em relação ao IDH-M, o Sul está melhor colocado, uma vez
que tem o maior desenvolvimento humano do país e o Sudeste ocupa a segunda
posição. Já ao considerar a renda, a Região Sudeste destaca-se com o maior PIB
per capita do país, seguida pela Região Sul; porém, em relação à distribuição
dessa renda, os 50% mais pobres se apropriam de porcentagem maior no Sul
(17,4%) do que no Sudeste (16,6%).
Apesar de a participação dos componentes “trabalho principal” e
“aposentadorias e pensões” na composição da renda ser muito próxima no Sul e
no Sudeste, as razões de concentração desses componentes são bem menores na
Região Sul no pós-1998, refletindo uma melhor situação dessa região em relação
ao mercado de trabalho, um sistema de proteção social mais equilibrado e,
consequentemente, melhor distribuição de recursos.
Referências bibliográficas
BARROS, R.P.; HENRIQUES, R.; MENDONÇA, R. A estabilidade inaceitável:
desigualdade e pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: 2001. Disponível em: <http://
www.ipea.gov.br/pub/td/2001/td_0800.pdf>. Acesso em: 03 jan 2006.
BARROS, R.P.; CARVALHO, M.; FRANCO, S.; MENDONÇA, R. A importância da
queda recente da desigualdade na redução da pobreza. Rio de Janeiro: 2007. Disponível em:
<http://www.ipea.gov.br/pub/td/2007/td_1256.pdf>. Acesso em: 01 mar 2007.
BRASIL. Ministério da Fazenda. Orçamento Social do Governo Federal 2001-2004. Brasília:
2005. Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/portugues/releases/2005/
OS200429abr.pdf>. Acesso em: 24 jul 2005.
CACCIAMALI, M. C. Distribuição de renda no Brasil: persistência do elevado grau de
desigualdade. In: PINHO, D.; VASCONCELLOS, M.A. Manual de Economia. São Paulo:
Saraiva, 2002, p. 406-422.
CARVALHO, M.C.B.N.M. Envelhecimento populacional e as políticas públicas para a
população idosa. In: ______. O diálogo intergeracional entre idosos e crianças: projeto “Era
uma vez... atividades intergeracionais”. 2007, p. 14-38. Dissertação (Mestrado em Serviço
Social) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Disponível
em: <http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br>. Acesso em: 11 mar 2008.
CASTOLDI, A. O Brasil no início do século XXI. In: ______. Apontamentos de economia:
fundamentos. Ijuí: 2003, p. 01-22. Disponível em: <http://www.unijui.tche.br/economia/
direito1.pdf>. Acesso em: 15 jan 2006.
CASTRO, G.R. O mercado de trabalho no Brasil: da trajetória da estruturação à
desestruturação. Divinópolis: 2006, 21 p. Disponível em: <http://www.divinopolis.uemg.br/
cienciassociais/revista/mercado_trabalho.htm>. Acesso em: 06 dez 2006.
COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E CARIBE. Emprego,

Distribuição de renda..., Juliana Carolina Frigo Baptistella, Solange de Cássia Inforzato de Souza e Carlos Roberto Ferreira, p. 50-67

65

desenvolvimento humano e trabalho decente: a experiência brasileira recente. Brasília: Cepal/
Pnud/OIT, 2008. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/arquivos/
arqui1220877382.zip>. Acesso em: 16 set 2008.
FERREIRA, C.R.; SOUZA, S.C.I. Dados da decomposição do Índice de Gini da Região
Sudeste: 1990 a 2002. Londrina: UEL, 2007 (mimeo).
______. Previdência social e concentração de renda no Brasil, Brasil Rural, Região Sul e
Região Sul Rural: 1981 a 2002. Londrina: UEL, 2005 (mimeo), p. 13-15.
FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura,
1959.
GREMAUD, A.P.; SAES, F.A.M.; TONETO JÚNIOR, R. Formação Econômica do Brasil.
São Paulo: Atlas, 1997.
HOFFMANN, R. Distribuição de renda e crescimento econômico. Estudos Avançados,
São Paulo, v. 41, p. 67-76, jan/abr 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
ea/v15n41/v15n41a07.pdf>. Acesso em: 12 jul 2007.
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. O Índice de
desenvolvimento humano dos municípios brasileiros em 2000. Rio de Janeiro: 2004. Disponível
em: <www.ibam.org.br/publique/media/esp068p.pdf>. Acesso em: 13 abr 2006.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Perfil dos idosos
responsáveis pelos domicílios no Brasil – 2000. Rio de Janeiro: 2002. Disponível em: <http:/
/www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/perfilidoso/perfidosos2000.pdf>. Acesso
em: 03 nov 2007.
______. Produto Interno Bruto dos Municípios 1999-2003. Rio de Janeiro: 2005a. Disponível
em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2003/
pibmunic2003.pdf>. Acesso em: 31 mar 2006.
______. Síntese de Indicadores Sociais 2004. Rio de Janeiro: 2005b. Disponível em: <http:/
/www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/
sinteseindicsociais2004/indic_sociais2004.pdf>. Acesso em: 03 jan 2006.
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Nota técnica sobre a recente
queda da desigualdade de renda do Brasil. Brasília: 2006. Disponível em: <http://
www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/notastecnicas/ notastecnicas9.pdf>. Acesso em:
20 mar 2007.
LAVINAS, L.; GARCIA, E.H.; AMARAL, M.R. Desigualdades regionais: indicadores
socioeconômicos dos anos 90. Rio de Janeiro: 1997. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/
pub/td/1997/td_0460.pdf>. Acesso em: 05 jan 2006.
MEDEIROS, M. As fontes de rendimentos dos ricos no Brasil. Brasília: 2004. Disponível em:
<http://www.ipea.gov.br/pub/td/2004/td_1014.pdf>. Acesso em: 03 jan 2006.

66

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.7(14), 2009

MOREIRA, M.M. Envelhecimento da população brasileira: aspectos gerais. In: SEMINÁRIO:
O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO POPULACIONAL NO BRASIL DO
SÉCULO XXI, 2005, São Paulo: ABEP. Disponível em: <http://
www.abep.nepo.unicamp.br/docs/outraspub/envelhecimento/Env_p25a56.pdf>. Acesso
em: 12 mar 2008.
NERI, M.C. Miséria, desigualdade e estabilidade: o segundo real. 2006. Disponível em:
<http://www.fgv.br/cps/pesquisas/site_ret_port/RET_Texto.pdf>. Acesso em: 29 set
2006.
NERI, M.; SOARES, W.L.; SIMAS, H.S. Estimando o impacto da renda na saúde através
de programas compensatórios aos idosos de baixa renda. Disponível em: <http://www4.fgv.br/
cps/simulador/fontejuventude>. Acesso em: 14 mar 2008.
OLIVEIRA, E.L. A dinâmica de terceirização do mercado de trabalho brasileiro. In:
WAJNMAN, S.; MACHADO, A.F. (orgs.). Mercado de trabalho: uma análise a partir das
pesquisas domiciliares no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003, p. 321-346.
POCHMANN, M. O emprego e o excedente de mão-de-obra brasileiro. In: ______. O
emprego na globalização: a nova divisão internacional do trabalho e os caminhos que o Brasil
escolheu. São Paulo: Boitempo, 2001, cap. 04, p. 95-122.
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Relatório do
Desenvolvimento Humano 2007/2008. 2007. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/
arquivos/rdh/rdh20072008/hdr_20072008_pt_complete.pdf>. Acesso em: 01 mai 2008.
______. Relatório do Desenvolvimento Humano 2006. 2006. Disponível em: <http://
hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/report/portuguese/PT.ZIP>. Acesso em: 09 jun 2007.
RAMOS, L. O desempenho recente do mercado de trabalho brasileiro: tendências, fatos estilizados
e padrões espaciais. Rio de Janeiro: 2007. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/pub/
td/2007/td_1255.pdf>. Acesso em: 13 jul 2008.
ROCHA, S. Pobreza e desigualdade no Brasil: o esgotamento dos efeitos distributivos do Plano
Real. Rio de Janeiro: 2000. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/pub/td/2000/
td_0721.pdf>. Acesso em: 03 jan 2006.
SABOIA, J. Um Novo Índice para o Mercado de Trabalho Urbano no Brasil. In: ENCONTRO
NACIONAL DE ESTUDOS DO TRABALHO, 6, 1999. Disponível em: <http://
www.race.nuca.ie.ufrj.br/abet/vienc/ST7B.doc>. Acesso em: 17 dez 2006.
TELLES, S.M.B.S. Idoso: família, trabalho e previdência. 2003. Tese (Doutorado) –
Universidade Estadual de Campinas, Campinas. Disponível em: <www.nepp.unicamp.br/
Monografias/Monografia12.pdf>. Acesso: 15 mar 2008.
ZOCKUN, M.A. Diferenciais de produtividade na indústria. In: CHAHAD, J.P.Z.;
FERNANDES, R. (orgs). O mercado de trabalho no Brasil: políticas, resultados e desafios.
São Paulo: MTE/Fipe/Depto. de Economia FEA/USP, 2002, cap.4. p. 117-148.

Distribuição de renda..., Juliana Carolina Frigo Baptistella, Solange de Cássia Inforzato de Souza e Carlos Roberto Ferreira, p. 50-67

67

Zona Franca de Manaus e
reforma tributária:
implicações numa visão de
longo prazo
Helson Cavalcante Braga e Uriel de Magalhães*
Resumo: Atualmente estão em discussão, no Congresso, duas versões
de reforma tributária. Somente a proposta do próprio Senado prevê
dispositivo que preserva o diferencial competitivo da Zona Franca de
Manaus (ZFM), por meio de uma redução da alíquota do novo
Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) nacional, equivalente à alíquota
vigente do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aplicada
fora de Manaus. Estaria garantido, desse modo, no curto prazo, o
essencial para a preservação da ZFM. Sua natureza de polo industrial
incentivado, com acesso ilimitado ao mercado doméstico, gera,
entretanto, conflitos com a indústria localizada em outros estados. A
forma mais adequada de fugir a essas restrições, no médio e longo
prazo, é direcionar o foco da atração de investimentos para o exterior.
Trata-se de buscar o tipo de investimentos estrangeiros diretos
conhecidos como “integradores globais”. Nova estratégia precisa ser
implementada, priorizando a liberdade cambial e a maior agilidade/
automaticidade no acesso a insumos importados, vinculados ao acesso
mais limitado (e oneroso) ao mercado interno.
Palavras-chave: Reforma tributária; ZFM; Investimentos estrangeiros.

1. A recente proposta de reforma tributária: aspectos gerais
Desde o fim de fevereiro de 2008, existe um projeto formal de reforma
tributária encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional. Em sua essência,
o projeto do Executivo Federal pretende simplificar o sistema tributário, avançar
no processo de desoneração tributária e eliminar distorções que prejudicam o
crescimento da economia brasileira e a competitividade de nossas empresas,
principalmente no que diz respeito à chamada “guerra fiscal” entre estados.
Adicionalmente, a proposta amplia o montante dos recursos destinados à Política
Nacional de Desenvolvimento Regional e introduz mudanças significativas nos
instrumentos de execução dessa política.
*
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No que se refere à simplificação de tributos federais, propõe-se a extinção
de cinco tributos e a criação de um novo imposto federal sobre o valor adicionado
(IVA-F), mantendo neutra a arrecadação. Seriam extintas a Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), a contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS), a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide-Combustíveis) e a contribuição sobre a folha para o SalárioEducação, cuja receita seria suprida pelo IVA-F. Adicionalmente, é sugerida a
extinção da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que seria
incorporada pelo Imposto de Renda das pessoas jurídicas.
No que diz respeito ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal de Comunicação (ICMS), o ponto de partida seria a unificação
das 27 legislações estaduais desse imposto. Seria criado um “novo ICMS”, com
a mesma abrangência (mercadorias e apenas os serviços de comunicações e
transportes não-municipais). As alíquotas seriam nacionalmente uniformes e
fixadas pelo Senado Federal. O enquadramento das mercadorias nessas alíquotas
seria feito pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).
O fim da guerra fiscal entre os estados, relativamente ao ICMS, seria
alcançado com a adoção do chamado “princípio do destino” nas transações
interestaduais. O imposto até poderá ser cobrado no estado de origem (como
forma de combater a sonegação), mas a receita pertencerá, necessariamente, ao
estado de destino, salvo uma pequena alíquota que seria mantida no estado de
origem, como estímulo à fiscalização. O projeto do Executivo não contempla
nenhum dispositivo que preserve o diferencial competitivo de que desfruta o
estado do Amazonas (e, mais especificamente, a ZFM), em relação ao restante
do país.
Paralelamente a esta iniciativa do Executivo, também o Legislativo
divulgou, em março 2008, um relatório em que “avalia a funcionalidade do
sistema tributário nacional e o desempenho das administrações tributárias” e
“analisa a reforma tributária” (a partir das diretrizes anteriormente anunciadas
pelo governo federal).
A rigor, como informou o relator do estudo do Legislativo, o senador
Francisco Dornelles, a ideia não foi apresentar uma “nova proposta” de reforma
tributária, mas “defender a necessidade de um processo de constituição gradual
e progressiva de um novo sistema tributário, refletindo as discussões realizadas
no âmbito da Subcomissão Temporária da Reforma Tributária (Caert)” e que
já compreendiam um “relativo consenso no Senado”. O objetivo central da
iniciativa foi “melhorar a qualidade” da tributação no Brasil e “reduzir a sua
carga”.
O documento analisa tanto mudanças legislativas (constitucionais e
ordinárias) como administrativas. Entre as primeiras, sobressai a redefinição de
tributo (inclui, por exemplo, as contribuições no rol de tributos) e dos seus limites,
a distribuição das competências entre entes federativos e a fixação das parcelas
da receita a serem repartidas entre eles. Toda e qualquer norma que trate de
extração compulsória de recursos pelo Poder Público, hoje dispersa entre vários
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capítulos da Constituição, seria transferida para o capítulo do sistema tributário.
Há casos de mudanças que podem ser promovidas independentemente da
aprovação de emenda constitucional e do novo código tributário.
Na questão central do imposto sobre o valor adicionado, o Senado propõe
a criação de um único e amplo “IVA Nacional”, que incidiria sobre a circulação
de mercadorias e sobre a prestação de serviços, englobando o ICMS e as seguintes
incidências federais: “o IPI, a Cofins, o PIS, a Cide, o Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações (Fust), o Fundo para o Desenvolvimento
Tecnológico das Telecomunicações (Funtel) e outras contribuições”.
A competência legislativa caberia exclusivamente à União e a fiscalização,
aos estados e ao Distrito Federal. O imposto seria cobrado na origem e teria sua
arrecadação compartilhada entre as duas esferas de governo, diretamente a partir
da rede bancária, sem transitar pelos cofres do estado em que fosse recolhida.
Uma pequena parte ficaria com o estado arrecadador. A quota federal seria o
percentual correspondente à participação da receita dos impostos e contribuições
da União incorporados ao IVA Nacional (na receita deste) e a quota estadual
seria o percentual da participação do ICMS, também na receita do IVA Nacional.
Diferentemente do projeto do Executivo, a proposta do Senado previu um
dispositivo que preserva o diferencial competitivo da ZFM, na forma de uma
redução da alíquota do novo IVA Nacional, equivalente à alíquota vigente do
IPI aplicada fora de Manaus, para uma lista de mercadorias com produção
atualmente concentrada naquela zona franca. Estaria, assim, garantido o essencial
para a preservação da ZFM como polo de irradiação para o desenvolvimento
regional e do estado do Amazonas, em especial.
Do ponto de vista de se assegurar o interesse desse estado no contexto de
uma reforma tributária, seria fundamental, portanto, apoiar a proposta do
Legislativo e, simultaneamente, procurar influir para a inclusão de um dispositivo
semelhante no projeto do Executivo.
2. Considerações iniciais sobre as consequências da reforma tributária
sobre a ZFM e sua região de influência
No curto prazo, a questão fundamental que a reforma tributária coloca
para o estado do Amazonas consiste no impacto que a mudança da cobrança do
ICMS do regime de origem para o de destino terá sobre a competitividade e a
sustentabilidade da ZFM. Em princípio, a substituição do regime de cobrança
do ICMS eliminaria o diferencial competitivo da ZFM e, consequentemente,
do seu potencial para atrair e reter os investimentos que foram se instalando na
região, ao longo dos últimos 40 anos. Na ausência de um dispositivo (na reforma
tributária) que preserve o diferencial de IPI que favorece a localização de
investimentos na ZFM, a preservação e a sustentabilidade do seu polo industrial
passarão a depender de incentivos essencialmente distintos dos que vigoraram
até agora.
Certamente, tanto a proposta de reforma tributária do Executivo como a
do Senado Federal contemplarão mecanismos de transição que tenham por
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objetivo a preservação da ZFM (a proposta do Senado contempla explicitamente,
como mencionado, a manutenção de um diferencial equivalente à isenção do
IPI). Mas parece inevitável que, em algum momento, todo o regime de
incentivos que deu origem e sustentação à ZFM precisará convergir para o regime
normal vigente para o restante do país. Faz todo o sentido, portanto, que se
procure antecipar reações a essa tendência. Esta seção procura exatamente
apresentar um quadro referencial para balizar este exercício prospectivo.
A ZFM é um dos maiores polos industriais da América Latina. Nela estão
instaladas mais de 400 empresas, que faturaram, em 2003, cerca de US$ 10,5
bilhões e geraram 64,5 mil empregos diretos. Até o fim dos anos 90, a produção
do PIM era quase toda vendida no mercado interno. Nos últimos anos, entretanto,
tem-se verificado uma progressiva expansão das exportações, que alcançaram
US$ 1,2 bilhão em 2003.
Apesar da evolução bastante satisfatória da criação de empregos (32% a
mais do que em 1999) e do desempenho exportador (65%, também em relação
a 1999), tanto o número de empresas como o seu faturamento global não variaram
significativamente ao longo desse mesmo período. Assim, a atração de novas
empresas para a ZFM se coloca como um objetivo fundamental para o
crescimento e a consolidação do polo. Isso requer o desenho e a implementação
de uma estratégia de atração de investimentos que leve em conta tanto o quadro
geral dos condicionantes desses investimentos como, adicionalmente, algumas
características específicas da ZFM.
O objetivo central deste item é precisamente rever estes fatores
condicionantes (gerais e específicos da ZFM) e extrair indicações a respeito de
uma estratégia de atração de investimentos para o polo, no pressuposto de que o
diferencial tributário que garantiu sua atratividade até agora poderá desaparecer.
Dentre as características específicas da ZFM de interesse para a finalidade deste
exercício prospectivo, podem ser identificados dois elementos-chave para o
desenho dessa estratégia de atração de investimentos, como se verá mais adiante:
• A excessiva concentração setorial, que se vem mantendo mais ou menos
inalterada nos últimos anos: três setores foram responsáveis por quase três quartos
do faturamento da ZFM em 2003: eletrônicos (31,2%), bens de informática
(24%) e duas rodas (17,6%). Seria a diversificação dessa base industrial uma
estratégia factível de atração de investimentos para a ZFM? e
• A maioria das empresas desses setores mais importantes é filial de
empresas multinacionais. Esse fato sugere que as condições que comandam os
fluxos de Investimentos Estrangeiros Diretos (IEDs) constituem o referencial
adequado para contextualizar as opções de atração de investimentos para a ZFM
(por essa razão, o item 3 elabora a respeito deste conceito). Ressalte-se, também,
que a atração desses investimentos representa, atualmente, um objetivo mais
geral da política de desenvolvimento do Brasil e, nesse sentido, a ZFM (e os seus
incentivos) faz parte da estratégia nacional de atração de IEDs.
Porque foram criados precisamente para atrair investimentos, os incentivos
oferecidos pela ZFM são referidos no item 4. A análise segue a ótica da
suficiência/adequação desses incentivos para alcançar seus objetivos, dadas as
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características e as necessidades específicas dos investidores que deverão ser
atraídos. O item 5, por sua vez, procura estabelecer parâmetros para comparar o
potencial relativo da ZFM em atrair investimentos, face às localizações alternativas
de que os IEDs dispõem, no Brasil e no exterior. Face às restrições que existem
à estratégia de atração de investimentos para a ZFM com base na diversificação
de sua base produtiva e na atração de empresas já instaladas em outras partes do
país, sugere-se que a opção mais adequada para a ZFM consiste na promoção
para IEDs junto a empresas estrangeiras, preferencialmente aquelas que não
estejam ainda instaladas no Brasil. Referenciado a toda a discussão anterior, o
item 6 tenta reunir um conjunto de recomendações para reforçar o potencial da
ZFM em atrair investimentos, especialmente os IEDs.
3. Um novo paradigma para os Investimentos Estrangeiros Diretos
(IEDs)1
A literatura convencional sobre IEDs costuma resumir, na expressão
“ambiente favorável aos investimentos” (significando uma combinação de
políticas macroeconômicas sustentáveis e políticas de investimento favoráveis),
o conjunto de condições requeridas para sua atração, especialmente dos voltados
para a indústria manufatureira. Essas condições macroeconômicas parecem estar
sendo construídas no Brasil, atualmente. Já quanto às políticas de investimento,
não há tanta clareza quanto à percepção de sua importância nem quanto ao seu
conteúdo.
Até recentemente, o IED no setor manufatureiro era constituído,
basicamente, pelo “transplante” de uma unidade produtiva de um país a outro,
onde passava a reproduzir sua inteira cadeia produtiva, desde as compras até os
serviços pós-venda. As filiais operavam quase independentemente, com poucas
conexões com as matrizes e com as outras filiais localizadas em outros países.
Este era o modelo típico de IED predominante no Brasil na época da substituição
de importações, no âmbito das estratégias voltadas para o mercado interno.
Como a ZFM, por exemplo.
Além de priorizarem o mercado interno, os IEDs no Brasil permanecem
largamente concentrados no Sudeste, onde estão localizados 85% desses
investimentos (ver a Figura 1). A ZFM, talvez com mais razão, ainda vive presa
a essa característica do foco no mercado doméstico, e certamente é a responsável
pela maior parte do 1,5% dos IEDs da Região Norte. Portanto, um efeito
indesejado dos IEDs, no Brasil, é que eles vêm se constituindo em fator de
agravamento do desequilíbrio da distribuição regional da renda e da atividade
industrial no país.
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Figura 1 – Brasil: distribuição do IED por região – 1995 a 2000
(em porcentagem)

Fonte: Banco Central do Brasil, Censo de Capitais Estrangeiros (1996 e 2001).
Gráfico elaborado pela UNCTAD (2004).
Nota: O Censo com data-base 2005 encontra-se, atualmente, em fase de análise da consistência dos
dados.

Uma pesquisa recente feita pela Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, 2004) com 40 executivos de empresas
multinacionais no Brasil revelou que os fatores que mais atraem investimento e
reinvestimento no país têm sido o tamanho e o potencial de crescimento do
mercado nacional. Os incentivos são vistos como fator menos importante.
No entanto, a Unctad sugere a necessidade de um novo paradigma para o
IED no Brasil, em que o foco principal deixa de ser o mercado doméstico e
passa a ser o mercado internacional, ou seja, orientado para as exportações. Esse
novo paradigma do IED baseia-se na ideia de “empresas integradoras globais”,
como são chamadas as empresas que desenvolveram um complexo modelo de
especialização entre as filiais localizadas nos diferentes países e que criam redes
regionais ou globais de produção, promovendo um intercâmbio estratégico
diferenciado em relação aos padrões de produção e comércio anteriores.
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A forma predominante de especialização é confiar a manufatura de certos
produtos de uma mesma linha de produção a países específicos ou determinadas
subsidiárias e operar, num segundo momento, o transporte cruzado desses
produtos entre os diversos mercados, para que os consumidores disponham da
linha completa de produtos. Doze das 40 empresas entrevistadas pela Unctad
no Brasil enquadram-se nessa categoria.
É nesse cenário de redes internacionais de fornecedores e de IED orientado
para a eficiência que a competitividade entre países é mais acirrada, pois são as
empresas transnacionais que decidem onde investir. As redes são criadas a fim de
atingir economias de escala maiores do que a nacional e reduzir os custos totais
de produção. Para alguns produtos, a escala de produção requerida é de tal
dimensão que é absolutamente irrealista imaginar atrair seus produtores
sinalizando com o mercado doméstico.
Como era de se esperar, as exigências dos “integradores globais”, em relação
aos países receptores, são maiores do que as dos investidores tradicionais; porém,
sua presença traz inúmeros benefícios. Países que conseguiram atrair filiais
estrangeiras que participam de redes de produção globais ou regionais para a
fabricação de um produto específico, ou parte deste, podem beneficiar-se das
exportações tecnologicamente mais avançadas. Assim, tais empresas passam pelo
teste do mercado internacional, podendo ainda se beneficiar de atividades de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).
A pesquisa da Unctad revelou que o foco principal dos “integradores
globais”, quando analisados em seu conjunto, é o potencial de exportação (e
não o mercado doméstico). Num segundo momento, os fatores-chave que
alteram sua decisão de investir ou reinvestir são o quadro normativo e o custo/
qualidade no fornecimento de fatores de produção. O tamanho e o potencial de
crescimento do mercado brasileiro não constituem fator determinante, para
“integradores globais”, no processo de decisão sobre investimentos. Essa ordem
de prioridades reflete sua perspectiva de negócios, centrada na necessidade de
integrar os negócios nacionais ao mercado global. Assim, do ponto de vista do
desenho de uma estratégia de atração desses IEDs, é preciso, inicialmente,
identificar as necessidades dos “integradores globais” e, num segundo momento,
implementar medidas com a finalidade de incentivar a produção voltada para a
eficiência.
O desafio, portanto, para o Brasil, como para a ZFM, é atrair integradores
globais, e isso pode requerer estímulos diferentes dos utilizados quando o foco
era o mercado doméstico.
4. As vantagens oferecidas pela ZFM
O grande atrativo da ZFM, enquanto localização de investimentos, é o
acesso irrestrito ao mercado de 180 milhões de brasileiros, com incentivos fiscais.
Assim, resumidamente, enquanto os produtores localizados em outras regiões
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do país pagam integralmente o imposto de importação (sobre máquinas e
insumos importados, quando utilizados na produção de bens finais destinados
ao mercado interno), o IPI e o ICMS, as empresas instaladas na ZFM estão
isentas do IPI, pagam aproximadamente 12% do imposto de importação sobre
os insumos provenientes do exterior e recolhem ICMS ao governo do Amazonas,
com percentuais variados de restituição2.
A lógica desses incentivos se inscreve no contexto de uma política de
desenvolvimento e de presença da soberania nacional numa região rica e
escassamente povoada (a Amazônia), que representa metade do território
brasileiro. A ZFM apresenta óbvias desvantagens de localização vis-à-vis outras
regiões do país: maior distância dos mercados relevantes (do Sul-Sudeste),
infraestrutura econômica menos desenvolvida (especialmente de transportes),
mão-de-obra com menor grau de qualificação, entre outras. Nesse contexto, os
incentivos são vistos como uma forma de “compensar” essas desvantagens e
“equalizar” as condições de atração de investimentos.
Dependendo, no entanto, da magnitude das relações valor/peso da
mercadoria e das alíquotas efetivas dos impostos (especialmente do IPI), as
vantagens fiscais podem mais do que compensar as desvantagens locacionais,
tornando a localização na ZFM mais lucrativa do que em outras regiões do país,
o que poderia provocar um movimento significativo de transferência de fábricas
para Manaus. Nesse caso, o sistema utiliza o mecanismo do Processo Produtivo
Básico (PPB) como uma forma de restringir a implantação, na ZFM (com o
gozo dos incentivos), apenas dos setores e subsetores que têm PPB aprovado. E
essa aprovação é feita cuidadosamente, para evitar migrações indesejadas de
plantas já instaladas em outros estados da Federação.
Como se verá adiante, esse sistema estabelece evidentes limitações à
expansão da ZFM – vale dizer, à sua capacidade de atrair investimentos – que
passe pela diversificação da sua base produtiva. Os incentivos não estão disponíveis
para os projetos que não tenham PPB aprovado.
Do ponto de vista das categorias de IEDs mencionadas no item 3 até agora,
a ZFM constitui um dos exemplos mais bem acabados de uma industrialização
focada no mercado doméstico, dentro da ótica da substituição de importação
dos seus subsetores mais importantes. A transição dessa estratégia para uma de
maior extroversão exportadora se constitui num dos principais desafios a que a
ZFM vem se propondo a enfrentar nos últimos anos, independentemente da
reforma tributária em discussão. É limitada e muito tímida ainda a presença de
“integradoras globais” na ZFM.
5. A posição da ZFM face a localizações alternativas
O potencial da ZFM em atrair investimentos em geral (estrangeiros ou
nacionais) pode ser avaliado segundo duas óticas distintas:

2

Ver Braga (2000).
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• A empresa (nacional ou estrangeira) já está localizada no Brasil, em
outro local que não a ZFM, e neste caso depende de o produto ter PPB aprovado
ou não; e
• A empresa é um IED ainda não localizado no Brasil (seja na ZFM ou
em outro local) e, neste caso, depende de o IED ser “integrador global” ou um
investimento do tipo tradicional (substituidor de importações), lembrando que
a ZFM tem sido, tradicionalmente, um locus de atração de investidores
tradicionais, centrados no mercado doméstico.
Numa abordagem eminentemente qualitativa, estas situações comportam
as seguintes considerações:
• Se a empresa já estiver localizada no país (seja nacional ou estrangeira)
e tiver foco na exportação, ela não precisará ir para a ZFM; estará mais bem
servida nos seus locais de origem, tipicamente o Sudeste, que dispõe de melhor
infraestrutura para essa atividade (a menos, é claro, que dependa criticamente
da proximidade de alguma fonte de matéria-prima).
• Se, por outro lado, ela tiver o foco no mercado doméstico, a opção pela
ZFM poderá fazer sentido (dependendo, fundamentalmente, conforme já
mencionado, da relação valor/peso dos produtos e das suas alíquotas de IPI),
mas só será viável se tiver um PPB aprovado; em caso contrário, essa opção
dificilmente estará disponível, fora daqueles subsetores que têm sido “permitidos”
na ZFM (vale dizer, que têm PPB aprovados).
• Tratando-se de um IED ainda não localizado no Brasil, as situações
diferirão nos casos de “integradores globais” e de “investimentos tradicionais”.
Convém considerar, inicialmente, que das 500 maiores empresas multinacionais,
segundo a revista Fortune, cerca de 400 delas já estão no Brasil, o que limita o
conjunto dos IEDs que, potencialmente, teriam interesse em se localizar no
país. O foco de uma estratégia (da ZFM) de atração teria de ser, portanto, as
empresas não incluídas naquela lista (e que, obviamente, ainda não estão
instaladas no Brasil).
• Mesmo no caso dos IEDs ainda não instalados no Brasil (quando sua
implantação na ZFM não implicaria em perda de empregos em outras regiões
do país) e que fossem fabricantes de produtos com PPB aprovados, poderiam
ser levantadas restrições à instalação na ZFM, na medida em que eles viessem
ampliar significativamente a oferta doméstica de um mercado “já atendido”
pelas empresas já instaladas na ZFM (caso em que estas atuariam no sentido de
“barrar” o investimento “excedente”).
• No caso de IEDs do tipo “integradores globais” (caso a “localização
Brasil” fosse preferível a outros países concorrentes), eles estariam, em princípio,
melhor localizados no Sul-Sudeste; eles não iriam para a ZFM, nas condições
atuais de incentivos e infraestrutura.
• Isso sugere que, no caso de um “integrador global”, a ZFM, além de
concorrer com outras localizações mais favoráveis do Sul-Sudeste, terá de disputar
com outros países que, eventualmente, oferecerão melhores incentivos, melhores
infraestruturas, enfim, melhor “clima para investimentos”; e
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• Conforme será visto mais adiante, uma linha promissora de estratégia
de atração de investimentos para a ZFM deveria focar os IEDs já instalados em
Manaus; e a questão seria identificar exatamente quais os incentivos/condições
requeridas por eles para que passassem a ser incluídos mais efetivamente nas
cadeias de fornecimento globais de suas matrizes.
6. Como reforçar o potencial de atração da ZFM
A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) já vem
desenvolvendo várias ações no sentido de promover a ZFM, tais como as feiras
internacionais anuais e a instalação do Centro de Logística Avançado (Clad),
nos Estados Unidos. Estes, entretanto, são exemplos de promoção de produtos
ou de vendas dos produtos da ZFM, os quais, embora necessários, são distintos
da promoção de investimentos. Neste caso, o objetivo é trazer empresas para se
localizarem na ZFM.
No que diz respeito a este tipo de promoção, a Suframa tem sido
extremamente cautelosa, por razões óbvias, pelo menos no que diz respeito ao
“garimpo” de investidores no Sul-Sudeste3. Há quase uma norma não-escrita
de que este tipo de promoção não deva ser feito. A posição do órgão tem sido
tipicamente reativa, em que os próprios investidores tomam a iniciativa de
apresentar projetos à apreciação do Conselho de Administração da autarquia,
quando já existe um PPB para o seu produto; ou cuidando de gerar o interesse
na definição de um tal programa no caso de sua inexistência.
No entanto, o crescimento da ZFM depende, criticamente, da instalação
de novas empresas no polo, e isso pode não ocorrer espontaneamente, como
sugere a virtual estabilização do número de empresas instaladas na zona nos
últimos anos.
Parece oportuno, portanto, tentar desenhar alguma estratégia para reforçar
a atratividade da ZFM para receber novos investimentos. Face às considerações
do item anterior, uma estratégia de atração de investimentos para a ZFM deveria
minimizar a importância das seguintes ações, em virtude da concentração da
zona nos investidores focados, predominantemente, no mercado doméstico:
• A promoção de investimentos junto às empresas já instaladas no restante
do país (nacionais ou estrangeiras), para contornar inevitáveis atritos com outros
estados e órgãos de classe, como, aliás, já vem sendo feito; e
• Apostar na diversificação da base industrial da ZFM, via aprovação de
PPBs para novos produtos/subsetores, o que parece inteiramente irrealista
atualmente; isso significa que a expansão da ZFM deverá seguir a linha de menor
(ou nenhuma) resistência, por parte dos interesses estabelecidos em outras regiões.
Assim, o foco da atração de investimentos para a ZFM deverá estar centrado
nos IEDs do tipo “integrador global”, não apenas pelos maiores ganhos que

3

Um exemplo dessas ações foi o Estudo das Potencialidades Regionais da Região Amazônica. Ver ISAE/
FGV (1999).
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geram para o polo como por evitar complicações com outras regiões do país,
uma vez que tendem a priorizar o mercado internacional, e não o doméstico.
Mesmo a vinda de IEDs (do tipo tradicional) que não estejam ainda no Brasil e
pertencentes a subsetores já com PPBs aprovados poderá despertar resistências,
na medida em que venha ampliar substancialmente a oferta interna desses
produtos.
Entretanto, conforme também sugerido acima, na atração desses
investimentos a ZFM está em desvantagem diante de outras regiões do país e,
com maior razão, diante de outros países que apresentam melhores “climas
para investimento”. Como compensar essas desvantagens? Numa primeira
aproximação, consideramos que as seguintes linhas de ação deveriam ser
seguidas:
• Melhorar a infraestrutura da ZFM (relativamente à logística de
transportes e à eficiência operacional dos órgãos de controle, especialmente a
Aduana). Isso é fundamental para a operação dos “integradores globais” e
melhoraria a competitividade da ZFM com relação ao Sul-Sudeste.
• Trabalhar para assegurar regras estáveis e de longo prazo. Apesar de os
incentivos da ZFM terem sido prorrogados recentemente até 2023 (o que confere
um horizonte de planejamento adequado aos investimentos), é fundamental
perceber que o verdadeiro incentivo da zona é o “diferencial” do fator tributário
em relação ao restante do país, e esse diferencial, que já foi eliminado no caso
dos bens de informática (o risco que existe é de que este precedente seja estendido
para outros produtos), poderá desaparecer, no bojo de uma reforma tributária.
• A “linha de menor resistência” referida anteriormente também inclui os
setores beneficiadores dos produtos regionais, associados à biodiversidade (tais
como medicamentos, cosméticos, tintas etc.), mas estes também, de uma forma
ou de outra, já têm fortes segmentos estabelecidos em outras regiões do país, o
que dificulta a aprovação de seus respectivos PPBs.
• Uma política de atração dos “integradores globais” – que se sugere ser o
foco central da estratégia de atração de investimentos para a ZFM – deveria
partir, como recomenda a Unctad, da identificação das “necessidades dos
‘integradores globais’” e estudar formas de atendê-las, até porque é exatamente
isso que os nossos concorrentes externos fazem. A Unctad não é específica a
respeito dessas necessidades. Ela menciona, genericamente, que “os fatores-chaves
que alteram a decisão de investir ou reinvestir são o quadro normativo e o custo/
qualidade no fornecimento de fatores de produção”4.
• Não é demais repetir que essas “necessidades” são requisitos para exportar
e integrar as filiais de empresas multinacionais instaladas na ZFM nas redes de
fornecimento global de suas matrizes. Não são incentivos adicionais para essas
filiais expandirem sua produção para lançar no mercado doméstico. Não se trata,
portanto, de “oferecer mais do mesmo”.

4
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• Devemos estar preparados para estudar a concessão de incentivos de
outra natureza – de limitada relevância para as vendas no mercado doméstico,
mas fundamentais para uma orientação predominantemente exportadora – tais
como liberdade cambial (no sentido de livre disponibilidade das divisas obtidas
nas exportações), maior facilidade e automaticidade na importação de insumos,
combinados com o acesso possivelmente mais restrito e oneroso ao mercado
doméstico5. A aplicação desse regime alternativo pressupõe um processo de
negociação com as matrizes das empresas multinacionais eventualmente
interessadas no mecanismo6.
• Isso deve ser feito paralelamente ao sistema tradicional de foco no
mercado doméstico (e com os incentivos que lhe são peculiares), em que vêm
operando as empresas estabelecidas na ZFM. Alguma forma de transição poderá
também ser analisada para o caso de interesse (voluntário) de convergência para
o novo mecanismo. É possível antever que esta é a única forma possível de
“reintegrar” a ZFM no regime normal de incentivos às atividades produtivas no
país.
7. Conclusões
A questão de longo prazo requer um encaminhamento, a nosso ver, segundo
as linhas avançadas neste artigo, relativamente à estratégia a ser seguida. Somente
agindo nessa direção se poderia atingir os objetivos de não somente conseguir a
sustentação da ZFM, face à sua eventual incorporação ao regime tributário geral
do país, mas também o de ampliar as opções de atração de investimentos, na
linha da diversificação de sua base industrial.
Afinal, em quase quatro décadas de existência a ZFM se transformou num
dos maiores polos industriais da América Latina. Segundo vários indicadores,
seu desempenho tem sido notável. Mas há ainda fragilidades a serem superadas
e, sobretudo, a necessidade de se desenhar e implementar uma estratégia de
atração de investimentos para assegurar a continuidade do seu crescimento, que
se estabilizou nos últimos anos.
A sua natureza de polo industrial incentivado (com isenções/reduções
fiscais) e com acesso ilimitado ao mercado doméstico cria naturais e inevitáveis
conflitos com a indústria localizada em outros estados da Federação (e seus
governos), restringindo, consequentemente, as opções de uma política de atração
de investimentos visando à transferência de empresas já instaladas no país. A
forma mais adequada de fugir a essas restrições é direcionar o foco da atração de
investimentos para o exterior e, mais precisamente, para buscar os tipos de IEDs
que estão sendo conhecidos como “integradores globais”. Pelo fato de estes
investidores centrarem suas estratégias empresariais no mercado internacional

5

Essa restrição, em princípio, não comprometeria o interesse dos “integradores globais”, os quais,
conforme destacado acima, têm menor interesse no mercado doméstico e muito maior no mercado
internacional. Ver, nesta linha, as recomendações contidas em Banco Mundial (2004).
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(atribuindo menor importância aos mercados domésticos), eles não incorreriam
nas mesmas resistências que a ZFM enfrenta, hoje, para ampliar e diversificar a
sua base industrial.
Os “integradores globais” são, compreensivelmente, mais exigentes em
termos de “clima adequado” (para os investimentos) do que os IEDs
tradicionalmente focados no mercado doméstico, como é, tipicamente, o caso
das empresas já instaladas na ZFM. Ao contrário destes últimos, os “integradores
globais” atribuem menor relevância ao tamanho e ao crescimento dos mercados
internos, e mais ao seu potencial exportador, refletido nas perspectivas de maior
eficiência produtiva e de redução de custos, fatores absolutamente essenciais
para o eficiente funcionamento de suas redes internacionais de fornecedores.
Em particular, estes IEDs colocarão até mais pressão que os atualmente instalados
na ZFM para a superação das fragilidades existentes na logística de transportes e
no aparato de controle das operações da ZFM.
Também é verdade que os fatores de atração (ou as “necessidades”)
relevantes para os integradores globais poderão ser algo distintos daqueles que
induziram o fluxo de empresas para a ZFM, com o objetivo de suprir o mercado
interno, dentro da ótica de substituição de importações. Identificar e oferecer
estes fatores de atração passa a se constituir no grande desafio para assegurar a
continuidade do crescimento da ZFM.
Sem implicar no abandono do bem-sucedido modelo de crescimento da
ZFM, uma nova estratégia precisa ser implementada, priorizando as
“necessidades” específicas dos integradores globais, entre as quais podem ser
citadas a liberdade cambial e a maior agilidade/automaticidade no acesso a
insumos importados, vinculadas ao acesso mais limitado (e oneroso) ao mercado
interno. Exatamente como costumam fazer os demais países que têm
desenvolvido políticas mais eficientes para a atração desses investidores7.
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O sucesso de empresas
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Resumo: Descreve-se as experiências de internacionalização das
empresas brasileiras Marcopolo e Grupo Gerdau, inserindo-as em um
contexto mais amplo que inclui o censo de capitais brasileiros no exterior,
do Banco Central do Brasil, e pesquisas empíricas anteriores acerca
da internacionalização produtiva de empresas locais. O desempenho
das empresas no mundo globalizado depende cada vez mais de sua
capacidade de inserção no mercado internacional, algo corroborado
pela experiência das empresas aqui analisadas.
Palavras-chave: investimento externo; competitividade; Marcopolo;
Grupo Gerdau.

1. Introdução
Apesar do relativo atraso frente a alguns países em estágio semelhante de
desenvolvimento, é cada vez maior o número de empresas brasileiras que
abandonam o modelo tradicional exportador e passam a internacionalizar suas
atividades produtivas. Muitas empresas nacionais parecem ter adquirido a
percepção de que, na maioria das vezes, é mais simples e efetivo iniciar a produção
em outro país do que contornar os obstáculos logísticos e legais envolvidos em
uma operação de venda para o exterior.
Parte desse movimento de internacionalização das empresas nacionais,
acentuado nos últimos anos e caracterizado por transações cada vez mais
surpreendentes – como a aquisição da mineradora canadense Inco pela
Companhia Vale do Rio Doce –, deve-se a fatores conjunturais, como o modesto
crescimento da economia brasileira nos últimos anos. Há que se considerar ainda
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a desvalorização do dólar, que encareceu os produtos brasileiros no mercado
externo, ao mesmo tempo em que barateou as importações, fazendo com que
muitas empresas nacionais passassem por um processo de estrangulamento.
Algumas dessas empresas enxergaram na internacionalização uma alternativa
para manter os bons resultados com o câmbio desfavorável. As empresas que se
expandem internacionalmente deixam de depender apenas do desempenho do
mercado local, sujeito a flutuações políticas e financeiras, e, ao diversificar seus
ativos, são capazes de amenizar possíveis contratempos em um segmento
específico.
O processo de internacionalização de uma empresa começa a se desenrolar
quando esta decide iniciar suas atividades em outro país, o que pode acontecer
por meio do controle total de ativos pela empresa entrante, ou por meio de
operações de joint-ventures com empresas sediadas no país onde se pretende
ingressar. A internacionalização produtiva é uma importante estratégia para
contornar as restrições estabelecidas sobre a importação em diversos países, como
a imposição de elevadas alíquotas tarifárias, de cotas ou de barreiras sanitárias. A
opção por uma estratégia de inserção em mercados internacionais deve levar
em conta os objetivos das empresas, além de dimensões estratégicas em relação
a recursos e capacidades das mesmas, mas o fato é que atuar em variados
mercados aumenta a capacidade de sobrevivência em face às dificuldades
impostas pelo ambiente altamente competitivo da atualidade.
A internacionalização deve ser vista como um meio essencial para o aumento
da competitividade internacional das empresas, promovendo o desenvolvimento
dos países e facilitando o acesso a recursos e mercados, e a reestruturação
econômica. Em linhas gerais, a internacionalização das empresas é importante
para assegurar e expandir mercados para seus bens e serviços. O acesso a mercados
maiores fortalece a competitividade das empresas multinacionais pelas economias
de escala, por meio dos efeitos de especialização de aprendizado e pelo
fornecimento de uma maior base financeira para reinvestimentos e
desenvolvimento tecnológico (Alem e Cavalcanti, 2005). Particularmente no
caso brasileiro, o acesso a mercados financeiros em condições mais favoráveis
representa um forte estímulo ao processo de internacionalização. A situação do
Brasil é bem menos vantajosa nesse sentido do que a das economias asiáticas,
por exemplo, beneficiadas por elevadas taxas de poupança doméstica e dotadas
de características que lhes proporcionam grau de investimento por parte das
agências classificatórias mundiais. Para um país como o Brasil, que não dispõe
de tal vantagem e tem de pagar sobretaxa de risco financeiro devido ao país de
origem, a internacionalização pode se tornar um meio de escapar das taxas de
juros internas proibitivas e obter financiamento internacional mais propício do
que conseguiria sem se internacionalizar (Ricupero e Barreto, 2007).
Foi divulgado, recentemente, um índice elaborado pela Fundação Dom
Cabral (FDC), que buscou avaliar o grau de internacionalização das empresas
brasileiras. Para a construção do índice foram considerados sete critérios, a saber:
(1) vendas no exterior/vendas totais; (2) ativos permanentes no exterior na
cadeia produtiva/ativos totais da empresa; (3) empregados no exterior/número
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total de empregados; (4) número de regiões com atividades externas/número
total de regiões; (5) atividades no exterior/número de atividades possível; (6)
número de mercados onde a empresa é listada/número máximo de mercados
acessíveis às empresas brasileiras da amostra; (7) número de anos desde o
estabelecimento da primeira subsidiária de produção ou operações da empresa
no exterior/número de anos desde o estabelecimento da primeira subsidiária de
produção ou operações no exterior da amostra de empresas. As empresas
receberam uma nota que variou de zero a um para cada critério, portanto a
pontuação máxima que poderiam alcançar é sete. O Gráfico 1 abaixo reproduz
as notas obtidas pelas dez empresas mais bem classificadas, conforme os critérios
anteriormente mencionados.
Gráfico 1 - As dez empresas mais internacionalizadas

Este artigo propõe-se a analisar o movimento recente de internacionalização
de algumas empresas brasileiras, à luz de dados mais gerais, obtidos pelo Censo
de Capitais Brasileiros no Exterior, do Banco Central do Brasil (BCB), e de
pesquisas anteriores, nacionais e internacionais, acerca do tema em questão.
Optou-se pela caracterização do processo de internacionalização das empresas
Marcopolo e Gerdau, dois casos de reconhecido sucesso, com o objetivo de
entender alguns determinantes estratégicos que levaram essas empresas a buscar
a diversificação da localização de sua produção. As empresas selecionadas estão
entre as cinco mais internacionalizadas, conforme ranking divulgado pela FDC.
Por necessidade de delimitação, e pela maior recorrência com que são objetos
de análises similares à proposta neste artigo, não serão abordados aqui os casos
de sucesso da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), da Petrobras e da
Construtora Norberto Odebrecht.
Além desta introdução, este artigo será dividido como segue: na segunda
seção, realizar-se-á uma caracterização geral do investimento direto brasileiro
no exterior (IDBE), de acordo com dados obtidos pelo Censo de Capitais
Brasileiros no Exterior, do BCB; na seção seguinte serão apresentadas algumas
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abordagens sobre os determinantes da internacionalização produtiva e dados
gerais sobre a internacionalização das empresas brasileiras. Na quarta seção serão
discutidas as experiências de internacionalização das empresas Marcopolo e
Gerdau. A quinta e última seção será dedicada às considerações finais do trabalho.
2. Caracterização geral do IDBE
Foram bastante significativas as oscilações do fluxo de IDBE nos últimos
anos. De acordo com dados de relatório da Conferência das Nações Unidas
para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad) de 2004, em 2000 o fluxo de
investimento brasileiro no exterior atingiu cerca de US$ 2,3 bilhões e, no ano
seguinte, caiu significativamente, finalizando o ano em US$ 2,2 bilhões negativos.
Já em 2002 o país foi a principal fonte de IDE da América Latina, registrando
saída de US$ 2,5 bilhões. No ano seguinte, os fluxos voltaram a cair
consideravelmente, acompanhando a tendência de fracas performances na região.
Em 2004, os investimentos no exterior alcançaram os US$ 9,8 bilhões, o que
firmou o país como um dos quatro principais investidores em mercado externo
entre os emergentes e o principal da América Latina. Apenas duas grandes
operações, porém, foram responsáveis por uma parcela considerável desse salto
no volume de investimentos diretos brasileiros no exterior (IDBE): a fusão entre
a brasileira Ambev e a belga InterBrew e os empréstimos intercompanhia de
empresas brasileiras para suas filiais no exterior. Em 2005, os investimentos
apresentaram nova queda em relação ao ano anterior, e não passaram dos US$
2,5 bilhões.
Existe, atualmente, uma grande expectativa em relação aos números para
o ano de 2006, em que os investimentos diretos das empresas brasileiras no
exterior devem superar, pela primeira vez, os investimentos estrangeiros no país.
De acordo com os dados divulgados pelo BCB em 2006, os investimentos
brasileiros no exterior acumulados até outubro daquele ano chegaram aos US$
22,8 bilhões, contra US$ 13,6 bilhões de investimentos estrangeiros no país.
Parte significativa do valor estimado, cerca de US$ 13,2 bilhões, refere-se à
compra da empresa canadense Inco pela Companhia Vale do Rio Doce. Porém,
mesmo subtraído este montante, o resultado líquido é quase igual ao recorde
nacional até então.
De modo geral, o IDBE está fortemente concentrado no setor terciário da
economia, ainda que entre 2004 e 2005 – pela primeira vez, desde que o censo
de capitais começou a ser divulgado, em 2001 – tenha se manifestado uma
tendência à desconcentração, em favor do setor primário. Este setor, que em
2001 detinha quase 4% do estoque total de IDBE, e em 2003 chegou a
representar apenas 0,58%, fechou o ano de 2005 com cerca de 5,2% do total
investido por brasileiros no exterior. O setor secundário, por sua vez, que em
2001 detinha pouco mais de 8% do estoque de IDBE, em 2005 teve sua
representatividade reduzida para apenas 3,67% do total. O setor terciário, que
em 2001 respondia por 88,01% do IDBE, e em 2003 chegou a representar
95,16% desse total, teve sua participação ligeiramente reduzida em 2005,
terminando o ano com 91,1% do total (Corrêa e Lima, 2006).
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De acordo com relatório da Unctad (2006), entre as 100 maiores
transnacionais não-financeiras dos países em desenvolvimento em 2004 apenas
três eram brasileiras: a Petrobras (12.ª), a CVRD (25.ª) e a Metalúrgica Gerdau
S.A. (33.ª), contra uma grande maioria de empresas sediadas em países asiáticos.
O relatório trazia ainda o cálculo do índice de transnacionalização das empresas,
obtido pela média das seguintes razões: (i) ativos no exterior/total de ativos,
(ii) vendas no exterior/total de vendas, e (iii) empregos no exterior/emprego
total. De acordo com esses critérios, o índice de transnacionalização da Petrobras,
da CVRD e da Gerdau eram, respectivamente, 14,3%, 40,9% e 42,9%.
Diferentemente de outros países em desenvolvimento, o governo brasileiro
não definiu medidas oficiais de apoio à internacionalização das empresas nacionais
que investem no exterior por decisão própria, sem contar o suporte de uma
política governamental específica dirigida a estimular, facilitar e até induzir à
internacionalização. Além disso, embora não haja proibições ou restrições
governamentais ao investimento direto no exterior, algumas normas cambiais e
procedimentos legais dificultam e encarecem as transações (Cretoiu, 2007).
Enquanto isso, países como China, Cingapura e Malásia estão adotando estratégias
e políticas firmes de apoio à internacionalização de suas empresas – como políticas
que facilitam o acesso a financiamentos bancários, diminuição da burocracia e a
isenção de taxas para investimentos no exterior – e já têm programas de mais de
uma década com o objetivo de apoiar o investimento direto no exterior. Até
mesmo países vizinhos como o México, a Argentina e a Venezuela já estão nessa
trilha (Almeida, 2007).
3. Internacionalização produtiva: algumas abordagens e a experiência
das empresas brasileiras
Diversos estudos já foram desenvolvidos no intuito de compreender o
processo, as motivações e os desafios das empresas dos países em desenvolvimento
que optam pela internacionalização de suas atividades produtivas. Chudnovsky
e Lopez (1999), por exemplo, apontam a existência de dois fatores
condicionantes do surgimento de multinacionais nos países em desenvolvimento:
o processo de aprendizagem tecnológica, que permite à empresa desenvolver
vantagens de propriedade específicas, e a condição do país como receptor ou
emissor de investimento estrangeiro direto, na medida em que o desenvolvimento
econômico do país permitiria a expansão das vantagens proprietárias das firmas.
De acordo com esses autores, em uma primeira etapa de internacionalização de
suas atividades as firmas geralmente investem em países de nível semelhante de
desenvolvimento. Com o amadurecimento na condução de atividades de
negócios no exterior, as empresas eventualmente se expandiriam rumo aos países
mais desenvolvidos.
Para Cantwell e Tolentino (1990), por sua vez, as multinacionais com origem
em países em desenvolvimento têm tecnologias genuinamente inovadoras, graças
à transformação da estrutura industrial processada em um conjunto de países,
por meio de distintas formas de aprendizagem e da própria internacionalização.
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Segundo os autores, essas vantagens proprietárias levariam as firmas dos PEDs a
expandir suas atividades não apenas para países de um mesmo nível de
desenvolvimento, mas também para países desenvolvidos, em setores
tecnologicamente mais complexos.
Dunning (1988) e Dunning, Hoesel e Narula (1997) relacionam as
atividades de internacionalização das firmas dos países em desenvolvimento ao
investimento direto estrangeiro recebido e emitido pelo país, assim como
Chudnovsky e Lopez (1999). Os investimentos diretos no país auxiliam no
processo de internacionalização das firmas domésticas, pois contribuem para o
desenvolvimento de seus ativos proprietários específicos. Segundo os autores,
haveria uma série de etapas no processo de internacionalização de uma firma de
PEDs; na primeira, o país é muito pouco desenvolvido para atrair investimentos
e as firmas locais não têm nenhum tipo de vantagem proprietária para investir
no exterior; nas duas últimas, as firmas já teriam desenvolvido vantagens
proprietárias específicas, os setores emissores de investimentos seriam mais capital
e conhecimento intensivos e os países de destino dos investimentos dependeriam
exclusivamente das estratégias das multinacionais locais.
Para entender o processo de internacionalização das empresas nacionais,
ou sua deficiência, uma série de estudos foi elaborada nos últimos anos. Uma
empresa pode fazer do investimento externo um instrumento de apoio às
exportações, ou seja, realizar o investimento para ampliar e fortalecer as vendas
em um dado mercado. Tais investimentos podem ser tanto de comercialização
(abertura de escritórios comerciais, armazéns, centros de distribuição) como
produtivos. No caso dos países em desenvolvimento, a grande maioria das firmas
exportadoras não tem investimentos no exterior, sejam eles produtivos ou de
comercialização. As empresas brasileiras corroboram esta constatação, pois a
maioria das firmas exportadoras não passou da fase de simples exportação, e
mesmo aquelas que apresentam um elevado grau de internacionalização têm
baixo nível de investimento no exterior.
A decisão de uma firma de realizar investimentos em determinado destino
das exportações, com o intuito de ampliar e fortalecer as vendas nesse mercado,
depende de fatores econômicos, mas também está relacionada às características
de organização da própria firma. As diferenças entre os mercados (o doméstico
e o novo mercado a ser conquistado) geram incertezas sobre os resultados dos
investimentos que só podem ser diminuídas pelo conhecimento da outra cultura.
O processo de conhecimento do mercado externo é gradual e, principalmente,
empírico, e o padrão de internacionalização das empresas é determinado pelos
custos de informação e pelo grau de familiarização com atividades no exterior.
Ou seja, na medida em que a firma reduz as incertezas, tende a comprometer
mais recursos.
A evolução e as características do investimento brasileiro no exterior foram
estudadas por alguns autores a partir da década de 70, na tentativa de detectar as
motivações e as restrições ou dificuldades que as empresas de capital nacional
encontraram para avançar no processo de internacionalização. Dias (1994),
Goulart, Brasil e Arruda (1994) e Lopez (1999) concordam que houve diversas
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fases no processo, com diferenças nas especificidades setoriais, nas motivações
estratégicas, nas modalidades de financiamentos e nas formas de implementação
do investimento. Também concordam que os determinantes dessas diferentes
fases estiveram fortemente vinculados ao contexto macroeconômico do país;
portanto, a estabilização econômica ou o processo de integração regional tiveram
impacto considerável no processo de internacionalização das firmas brasileiras.
Segundo Lopez (1999), até 1972 o investimento brasileiro no exterior não
teve significância. No período entre 1982 e 1992, totalizou US$ 2,5 bilhões,
concentrados nos três últimos anos. O setor financeiro, segundo ele, que se baseou
em dados do BCB, concentrava 37% do total investido no período; a Petrobras
participava com 30% e as empresas do setor manufatureiro, com apenas 10%.
Em pesquisa conduzida pelo BNDES (1995) observou-se que, à diferença dos
anos 70, quando apenas grandes empresas – com faturamento acima de US$
500 milhões – tinham investimentos no exterior, na década de 80 havia uma
participação significativa daquelas com faturamento entre US$ 200 milhões e
US$ 500 milhões e daquelas com faturamento inferior a US$ 100 milhões. O
estudo também constatou um aumento no número de subsidiárias instaladas no
exterior, especialmente de subsidiárias produtivas. A participação da América
do Sul como localização dos investimentos, assim como a diversificação dos
setores da indústria de transformação investidores, também aumentou.
O estudo do BNDES contou com respostas de 30 grandes grupos
econômicos nacionais, que haviam instalado 101 subsidiárias no exterior entre o
início da década de 70 e 1994. Essas subsidiárias estavam concentradas nos setores
de mecânica, material de transporte e construção, e foram, em sua maioria,
resultado de compras ou de associações com firmas existentes. A pesquisa sugere
que há uma relação entre a forma de implementação e o tipo de investimento a
ser realizado: quando se trata de unidades produtivas, as firmas preferem adquirir
as já existentes, enquanto que, quando se trata de implementar unidades
comerciais ou investimentos não relacionados à produção, as empresas preferem
unidades novas. O fortalecimento do poder de competição, graças à proximidade
com o mercado consumidor, foi considerado a principal motivação para as
empresas internacionalizarem suas unidades, seguido pela capacidade de suprir
o mercado regional e pelas novas oportunidades de investimentos possibilitadas
pela integração regional. Quanto às maiores dificuldades, os problemas de
financiamento doméstico e as diferenças culturais foram os fatores mais lembrados
pelas empresas.
De acordo com Goulart, Brasil e Arruda (1994), na primeira metade da
década de 90 a abertura econômica estimulou um processo de reestruturação
empresarial e houve, simultaneamente, uma nova fase de internacionalização
exportadora das empresas manufatureiras. A diversificação do porte das empresas
com investimentos no exterior, já apontada pela pesquisa do BNDES para a
década de 80, acentuou-se ainda mais na década seguinte, e a localização dos
investimentos concentrou-se nos países do Cone Sul (mais de 50% do total
investido no período). Em ambos os períodos estudados, a construção foi o setor
individual com maior número de instalações de unidades no exterior. A proporção
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de empresas de faixas menores de faturamento aumentou, fazendo com que o
grupo respondesse por 53% dos investimentos realizados no exterior entre 1990
e 1994. Em meados da década de 90, graças à estabilização econômica, que
ampliou sobremaneira o mercado doméstico, e à apreciação da taxa de câmbio
real, a expansão internacional das empresas sofreu um desestímulo, especialmente
nos dois primeiros anos do programa de estabilização.
O trabalho de Dias (1994), por sua vez, contou com uma amostra de 22
empresas, selecionadas entre as 500 maiores do Brasil, que tinham realizado
investimentos no exterior entre 1989 e 1991. Para quase todo o grupo, a receita
gerada com as exportações representava entre 10% e 20% da receita total. As
empresas da amostra também apresentavam elevado grau de desenvolvimento
tecnológico. Uma das principais razões para a realização de investimentos no
exterior para uma firma era a necessidade de estabelecer parcerias com as empresas
compradoras em função das mudanças nas relações ocorridas entre as empresas
e seus fornecedores, revelou o estudo. Nesses casos, a instalação de uma subsidiária
no exterior era uma tentativa de solucionar os problemas tecnológicos e de
especificação do produto. Conforme as necessidades de seus clientes, as empresas
optaram por estabelecer no exterior escritórios comerciais ou acordos de pesquisa
e desenvolvimento tecnológico, pela realização de joint ventures com empresas
locais, ou pela instalação de plantas de produção ou unidades de manutenção e
reparos de peças. Grande parte desses investimentos estava localizada nos EUA,
na Argentina e em outros países da América Latina.
A pesquisa de Brasil, Leonel, Arruda e Goulart (1996) contou com dados
reunidos pela Fundação Dom Cabral e informações jornalísticas. Segundo os
pesquisadores, entre 1990 e 1994 160 empresas brasileiras haviam realizado
algum tipo de investimento produtivo ou instalado escritórios no exterior –
perfazendo um total de 285 empreendimentos. Essa amostra foi selecionada e,
das 160 empresas, 57 responderam à pesquisa. Os fatores determinantes da
internacionalização mais citados foram a necessidade de estar próximo ao cliente
– para ajustar a especificação do produto, melhorar a logística de fornecimento
e oferecer aos clientes serviços de assistência técnica –, assim como previu a
pesquisa de Dias (1994); a conquista de novos mercados e o acesso a tecnologias.
O papel da liderança na organização – menor distância cultural em relação aos
mercados em que se pretende investir – e a capacidade de estabelecer alianças e
parcerias estratégicas para conquistar o mercado externo foram citadas como
aspectos fundamentais na determinação do processo de internacionalização das
firmas. Quanto aos maiores obstáculos ao processo de internacionalização,
aspectos burocráticos e de legislação brasileiros e a restrição a financiamentos
foram os dois mais destacados. As maiores dificuldades na gestão das unidades
no exterior foram o acesso à informação, a dificuldade na identificação de
parceiros, a carência de recursos financeiros e a falta de prática em negócios em
outros países.
Já a pesquisa conduzida por Iglesias e Veiga (2002), ao contrário das
destacadas anteriormente, que continham na amostra apenas empresas com
investimentos no exterior, analisou um conjunto de empresas exportadoras, de
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variadas características de tamanho e frequência de exportação, e buscou
caracterizar algumas decisões de investimentos passadas, intenções de
investimento ou decisão de não investir no exterior. As micro e pequenas empresas
(até 99 empregados) representavam 46% da amostra, as de porte médio (de 100
a 499 empregados) eram 33%, e as grandes empresas (mais de 500 empregados)
somavam 21%. Classificadas de acordo com seu desempenho exportador, as
permanentes (que exportaram todos os anos entre 1994 e 2000) representavam
19,6% da amostra, que também era composta por exportadoras esporádicas e
iniciantes (que exportaram até três anos entre 1994 e 2000), sendo que as
iniciantes não exportaram antes de 1997.
Do total da amostra, apenas 20% das empresas tinha algum tipo de
investimento no exterior – seja para apoiar a comercialização dos produtos feitos
no Brasil, seja para produzir no exterior –, mas esta proporção quase dobrava
(38,1%) quando se consideravam apenas as firmas grandes. Também se constatou
que quanto maior a frequência exportadora da firma, maior era a possibilidade
de essa empresa investir no exterior. Quanto à relação entre a composição do
capital da empresa e a realização de investimentos no exterior, verificou-se que
aquelas que tinham alguma participação estrangeira na composição de seu capital
tinham uma proporção mais elevada de investimentos no exterior. O conjunto
das firmas grandes e exportadoras permanentes apresentou uma proporção maior
de investimentos no exterior; porém, mais de 80% das firmas nacionais que
realizavam a atividade exportadora de forma permanente não tinham qualquer
investimento no exterior.
De acordo com a pesquisa, cerca de 73% de todos os investimentos realizados
por firmas brasileiras no exterior estavam localizados nos Estados Unidos ou na
Argentina, e quase 85% em atividades de comércio e distribuição de produtos.
Os investimentos em unidades produtivas representavam 12% do total e estavam
concentrados nos setores têxtil, químico, de metalurgia básica e veículos. Os
maiores investimentos das firmas de capital nacional eram feitos em
representações comerciais (42,7%), seguido pelo investimento em canais de
distribuição (22,7%). As principais motivações citadas foram as necessidades de
logística, o costume de comprar de empresas já instaladas no país e a necessidade
de acompanhar as demandas do mercado consumidor.
Na amostra dessa pesquisa, a proporção de firmas de capital nacional com
investimentos no exterior era de 17,1%, e 29% das empresas afirmavam que
estavam dispostas a investir no exterior. Assim como já apontado em estudos
anteriores, as dificuldades de obtenção de informações sobre mercados e
regulação dos investimentos no exterior, e as dificuldades de financiamento foram
os obstáculos à internacionalização mais citados. Apesar das dificuldades
apontadas por algumas firmas, outras afirmam que não internacionalizaram suas
atividades simplesmente porque não sentiram necessidade de fazê-lo (40%). Nesses
casos, portanto, a não realização de investimentos no exterior está ligada a
estratégias e características das firmas, e não a restrições externas a elas.

90

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.7(14), 2009

Pesquisa realizada pelos professores David Travesso e Betania Tanure, da
FDC, com 18 empresas nacionais1 buscou avaliar a preferência das transnacionais
brasileiras em relação à modalidade de entrada no mercado internacional, por
projetos do tipo greenfield. Durante os nove primeiros meses de 2004, por
exemplo, teriam sido anunciados 36 projetos desse tipo, contra 40 durante o
ano de 2003, e outros 20 em 2002. Nesse período de 2004, teriam ocorrido
apenas 19 fusões e aquisições envolvendo empresas brasileiras (Almeida, 2007).
4. Os casos Marcopolo e Gerdau
Para esta parte do trabalho, foram selecionados dois casos de experiências
bem-sucedidas de internacionalização de empresas brasileiras, de onde se pretende
extrair alguns elementos comuns que caracterizem uma campanha exitosa rumo
ao exterior. As empresas Marcopolo e Gerdau já têm posição consolidada no
mercado internacional e estão entre as grandes empresas mundiais de seus setores
representativos. Atualmente, parte significativa da produção e das receitas dessas
empresas provém de suas atividades no exterior.
4.1. Marcopolo
A Marcopolo é uma das principais fabricantes mundiais de carrocerias de
ônibus e, recentemente, passou também a atuar nos segmentos de veículos
comerciais leves (LCV), peças e componentes, e no de produtos plásticos. O
processo de produção da Marcopolo está estruturado de maneira totalmente
verticalizada, sendo a empresa responsável pela produção de poltronas, janelas,
portas, ar-condicionado e todos os demais componentes dos ônibus e carrocerias.
A empresa foi fundada em 1949, em Caxias do Sul (RS), e em 1961 a Marcopolo
já exportara seu primeiro ônibus para o Uruguai, quando ainda era uma pequena
empresa. Atualmente, a empresa tem fábricas próprias no Brasil, em Portugal,
na Argentina, no México, na Colômbia, na África do Sul e na Índia, além de ter
um contrato de transferência de tecnologia com a Iveco na China. Sua produção
é vendida no Brasil e exportada para mais de 80 países. A atual capacidade de
produção é de 110 ônibus/dia, com um quadro funcional composto por cerca
de 11 mil trabalhadores no Brasil e 5.650 no exterior.
A linha de produtos da empresa abrange os modelos rodoviários, os microônibus e a linha Volare, constituída de diversos modelos de veículos,
comercializados completos, sendo cada produto projetado e desenvolvido
internamente de acordo com as necessidades próprias de nichos específicos de
mercado. A fabricação de carrocerias é realizada em três unidades no Brasil,
sendo duas em Caxias do Sul (RS) e outra em Duque de Caxias (RJ). Em São
José dos Pinhais (PR), a Marcopolo mantém a controlada MVC-Componentes
Plásticos Ltda., fabricante de componentes plásticos de alta tecnologia, com

1

Duas empresas em fase experimental de internacionalização, quatro exportadoras, oito com presença
regional no exterior, e quatro com presença internacional.
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duas unidades fabris no Brasil e uma no México. Em 2005, a Marcopolo participou
com 42,8% da produção brasileira de ônibus e carrocerias, e entre 6% e 7% da
produção mundial.
No que se refere à produção mundial da companhia, as 16.456 unidades
fabricadas em 2005 representaram uma evolução de 3,3% sobre a produção de
2004, exercício encerrado com um crescimento de 11% sobre 2003. Da produção
total, 7.311 unidades, ou 44,4%, foram comercializadas no mercado doméstico
e as restantes 9.145, ou 55,6% do total, foram exportadas ou fabricadas e
comercializadas pelas unidades no exterior. O Gráfico 1 indica a evolução da
produção comercializada no mercado externo, tanto por meio de exportações
como por meio da comercialização nos países onde estão localizadas as subsidiárias
de empresa brasileira.

No exercício de 2005, a receita líquida consolidada alcançou R$ 1.709,1
milhões, 6,5% superior à de 2004. O mercado interno contribuiu com R$ 760,8
milhões, número 0,3% superior ao do exercício anterior, e com 44,5% da receita
líquida total. As exportações e negócios no exterior alcançaram R$ 948,3 milhões,
ou 55,5% da receita do exercício, com crescimento de 12% em relação a 2004.
Em 1991, a Marcopolo iniciou o seu processo de internacionalização com
a instalação de sua primeira fábrica fora do Brasil, localizada na cidade de
Coimbra, em Portugal. De acordo com a empresa, em função da participação
do país no bloco econômico europeu, nos seus primeiros anos de atuação a
Marcopolo Portugal concentrou-se na prospecção de mercados, pesquisando as
necessidades do consumidor europeu, para posteriormente desenvolver um
produto que atingisse os índices de satisfação do usuário final nos conceitos de
design, funcionalidade, conforto e segurança. Outros modelos da marca
Marcopolo foram sucessivamente ajustados para atender as normas dos países
europeus e, em 2004, com linhas de produção renovadas e com o lançamento
do modelo urbano Viale, a Marcopolo Portugal foi reposicionada, e busca agora
aumentar sua participação em toda a Europa.
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Atualmente a Marcopolo Portugal exporta para países como Bélgica,
Holanda, Inglaterra, Islândia, Escócia, França e Espanha, mercados onde são
necessários anos de experiência e história para absorver suas particularidades. O
mercado europeu de ônibus tem se mantido estável nos últimos anos, e o número
de competidores é elevado – fatores que, conjugados, resultaram em uma
operação relativamente pequena no país, onde são produzidas apenas 20 unidades
por mês, em média.
A fábrica mexicana, por outro lado, é a operação internacional mais bem
sucedida da Marcopolo. A Polomex foi fundada em 1999, na cidade de Aguas
Calientes. Em 2001, a Evobus, divisão da DaimlerChrysler, adquiriu 26% de
participação de seu capital societário, e a partir de então a linha de produção foi
transferida para a cidade de Monterrey, na unidade fabril da Mercedes-Benz
México. Esta operação viabilizou a produção e entrega aos clientes de produtos
com garantia unificada e integral, uma vez que carroceria e chassi tornaram-se
objetos de uma venda conjunta. A produção em 2001 foi de 1.423 unidades, e
em 2005 chegou a 3.200 unidades. A localização da empresa no México oferece
à Marcopolo acesso direto a outro mercado comum, o Nafta.
Em 2000, dando continuidade ao processo de internacionalização da
empresa, a Marcopolo firmou joint venture com a maior fabricante de carrocerias
da Colômbia, a Carrocerias Superior, conhecida como Superbus, e constituiu a
Superpolo. Instalada na zona industrial ao sul de Bogotá, nas antigas instalações
da Superbus, a tecnologia e responsabilidade técnica foram, então, adaptadas
ao sistema Marcopolo de produção. Atualmente a Superpolo, com 50% de
participação da Marcopolo e 50% da Superbus, fabrica produtos específicos para
a região do Pacto Andino, e tem um bom desempenho naquele mercado. A
fábrica, que produziu 375 unidades em 2001, no ano de 2005 chegou a produzir
1.894 unidades. Uma nova fábrica foi inaugurada em 2006, com capacidade de
produção de 15 ônibus por dia, que permitirá à empresa produzir até 4 mil
veículos por ano.
Também no ano de 2000, a Marcopolo firmou uma parceria com a Scania
South Africa Pty Ltd., localizada na cidade de Pitersburg, na África do Sul, para
o fornecimento de tecnologia e gestão industrial na produção do ônibus urbano
Torino para aquela região. No fim de 2001, a empresa instalou fábrica própria
na cidade de Johannesburgo. O sistema de transporte segue o sistema RHD
(direção do lado direito), e os produtos Marcopolo são adaptados para atender a
esta especificidade. Em 2001, a fábrica produziu 120 unidades, e fechou 2005
com uma produção de 406 unidades, ano em que o desequilíbrio cambial rand/
dólar prejudicou as atividades da empresa no país. As perspectivas de crescimento
para os próximos anos, porém, mostram-se favoráveis, de acordo com
informações da própria empresa. A fábrica instalada na África do Sul aproveitase do mercado comum não-oficial, o Cone Sul da África. Esta, aliás, é uma
preocupação demonstrada pela empresa: procurar instalar suas filiais em países
inseridos em algum tipo de mercado comum.
A Marcopolo entrou no mercado chinês em 2001, por meio de um contrato
de licenciamento com a Iveco, e tem planos de criação de uma fábrica de
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componentes nos próximos anos. O mercado chinês tem uma demanda
extremamente elevada, mas a competição também é bastante acirrada, e há
uma série de restrições quanto à atuação – que vão desde restrições de cunho
legal até a acessibilidade ao mercado (no sentido de tornar o produto conhecido)
–, apontando para a necessidade de realização de uma aliança estratégica naquele
país, que, ao que tudo indica, não será realizada com a atual parceira.
No início de 2006, a Marcopolo, por meio de sua controlada Ciferal Indústria
de Ônibus Ltda., firmou uma joint-venture com a maior montadora russa de
veículos, a Ruspromauto. A empresa operará na montagem e comercialização
de ônibus rodoviários para atender o mercado russo e o de exportação. O
investimento previsto é de US$ 6,5 milhões. A Ciferal participará com 50% do
capital social e a Ruspromauto, com outros 50%, sendo a gestão compartilhada
pelas duas empresas. Na joint-venture, a Marcopolo fornecerá a tecnologia para
a montagem das carrocerias, e a Ruspromauto fornecerá os chassis e as instalações
industriais para a nova empresa. A operação foi iniciada em setembro e estava
prevista a produção de 200 unidades até o fim daquele ano. A previsão para
2007 era produzir cerca de 450 unidades e atingir entre 750 a 1.000 veículos em
três anos. Os componentes para fabricação dos ônibus serão, em uma primeira
fase, exportados do Brasil, mas ainda em 2006 a joint- venture pretendia iniciar
o processo de desenvolvimento e aquisição de componentes na Rússia.
O movimento mais recente de internacionalização da empresa resultou na
penetração da Marcopolo no mercado indiano. Trata-se da joint-venture realizada
entre a Marcopolo e a Tata Motors, a maior companhia indiana no setor
automotivo, para a montagem e comercialização de ônibus rodoviários, urbanos,
minis e micro-ônibus, com o objetivo de atender à demanda indiana, além de
produzir para a exportação. A joint-venture representa investimentos iniciais de
US$ 13,3 milhões, com 51% de participação da Tata Motors e 49% da Marcopolo
– sendo a gestão compartilhada pelas duas empresas –, e estará baseada na Índia.
A Tata Motors fornecerá o chassi e será responsável pela comercialização dos
ônibus completos. A Marcopolo, por sua vez, contribuirá com sua experiência
internacional, processos e sistemas para produção de ônibus e também com a
tecnologia em projetos e desenvolvimento de novos modelos.
Pela Tabela 1, que apresenta dados da produção total consolidada para os
anos de 2004 e 2005, verifica-se que a produção no exterior já responde por
quase 35% do total produzido pela empresa. Mais significativo, talvez, seja
ressaltar que enquanto a produção no Brasil recuou 6,5% em 2005 em relação
ao ano anterior, no exterior ela apresentou uma expansão de quase 30%, fato
que corrobora a importância da estratégia de expansão rumo ao exterior da
empresa. A variação de mais de 50% na produção da fábrica mexicana é o maior
destaque do período.
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T
abela 1: Mar
copolo - Pr
odução mundial consolidada
Tabela
Marcopolo
Produção

Fonte: Elaboração própria; dados da empresa
* produtos inteiros ou suas partes

4.2. Gerdau
A Gerdau, empresa fundada em 1901, é atualmente a maior produtora de
aços longos das Américas e o 14.º maior grupo siderúrgico do mundo, com
uma capacidade instalada de 19,1 milhões de toneladas de aço por ano. Está
presente no Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Espanha, Estados
Unidos, Peru e Uruguai, contabilizando 32 usinas siderúrgicas. O foco de atuação
da empresa é o setor siderúrgico, e atende os mercados da construção civil,
indústria e agropecuária. A maioria de suas operações é baseada no conceito de
market mills, segundo o qual os insumos são comprados localmente e os produtos,
entregues predominantemente nas mesmas regiões onde são produzidos, daí a
necessidade de expandir o número de unidades em diferentes localidades. Em
1995, iniciou-se um processo de reestruturação societária do Grupo, concluído
em 1997, em que foram incorporadas 28 empresas, e as seis companhias de
capital aberto foram reduzidas a apenas duas: a Gerdau S.A. e a holding
Metalúrgica Gerdau S.A., imprimindo maior transparência no relacionamento
com o mercado de capitais.
A Tabela 2 fornece um bom indicativo do grau de internacionalização do
Grupo Gerdau. A produção no exterior, assim como o número de usinas
localizadas fora do Brasil, é maior do que os números internos. Em relação ao
destino das exportações, destaca-se a participação do continente asiático, que
em 2005 respondeu por 44% das exportações do Grupo. Na sequência vêm os
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países da América do Sul, com participação de 19%; América Central, 13%;
Europa, 11%; e África e América do Norte, que representam, respectivamente,
8% e 5% do destino das exportações. Em relação aos indicadores de faturamento,
cerca de 51,8% de toda a receita de faturamento do ano de 2005 teve origem no
Brasil; 42,5% nos Estados Unidos e Canadá; e 5,7% na Argentina, Chile,
Colômbia e Uruguai.
T
abela 2: Distribuição geográfica das atividades
Tabela

Fonte: Elaboração própria, com base no Gerdau Fact Sheet, 23/11/2006
*unidade: milhões de toneladas

O marco inicial do processo de internacionalização do grupo Gerdau
remonta a 1980, quando o Grupo adquiriu a Siderúrgica Laisa, no Uruguai. O
crescimento internacional avançou para o Canadá, em 1989, com a siderúrgica
Courtice Steel, em Cambridge, província de Ontário. Três anos mais tarde, em
1992, a Gerdau começou a produzir aço no Chile, por meio da Siderúrgica
AZA. Em 1995, o grupo reforçou sua posição no Canadá com a aquisição da
segunda unidade industrial no país, a MRM Steel, em Winnipeg, Manitoba. Em
1997, o grupo começou a operar na Argentina com sua primeira unidade própria:
a laminadora de aços longos Sipsa-Sociedad Industrial Puntana S.A.
Em maio de 1998, o Grupo aumentou sua participação no mercado
argentino por meio da associação com a laminadora Sipar Aceros S.A. Em 1999,
a Gerdau inaugurou uma nova siderúrgica no Chile – a Gerdau Aza –, com
capacidade instalada de 360 mil toneladas de aço por ano. Em setembro do
mesmo ano, a estratégia de expansão internacional do grupo atingiu um novo
patamar com o controle da AmeriSteel, segunda maior produtora de vergalhões
dos Estados Unidos e terceira em barras e perfis, com capacidade de produção
de 2 milhões de toneladas de aço.
Em janeiro de 2002, o Grupo Gerdau assumiu a Siderúrgica Birmingham
Southeast, contabilizando sua quinta usina nos Estados Unidos. A conclusão do
negócio aumentou sua capacidade de produção de 2,7 milhões de toneladas de
aço/ano. Em agosto, o Grupo Gerdau e a Co-Steel anunciam acordo, concluído
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em outubro, para a fusão das operações siderúrgicas na América do Norte. A
nova organização passou a denominar-se Gerdau Ameristeel Corporation,
cabendo à Gerdau 67,5% das ações e o controle da gestão. A fusão criou uma
siderúrgica com 10 usinas nos EUA e Canadá, com produção de 6,8 milhões de
toneladas anuais de itens acabados, além de uma joint-venture no segmento de
aços planos, cujo mercado alvo é o leste do território norte-americano.
Em 2004, o Grupo Gerdau anunciou a assinatura do contrato de compra e
venda para a aquisição de todos os ativos da Potter Form & Tie Co., líder no
suprimento de vergalhões cortados e dobrados e outros materiais para a indústria
de concreto armado no Meio-Oeste norte-americano. Em julho, a Gerdau
Ameristeel Knoxville investiu US$ 12 milhões em um programa de modernização
para garantir a plena capacidade de operação da usina, localizada no Tennessee.
Dois meses depois, a Gerdau Ameristeel, responsável pelas operações do Grupo
nos Estados Unidos e no Canadá, assinou um contrato para assumir quatro usinas
produtoras de aços longos da North Star Steel. Com a operação, o Grupo Gerdau
intensificou sua participação no processo de consolidação do setor siderúrgico
norte-americano, possibilitando aos clientes maior cobertura geográfica e uma
linha mais ampla de produtos. Com as novas unidades, a capacidade instalada
do Grupo na América do Norte aumentou em 1,7 milhões de toneladas de aço
por ano, passando para 8,3 milhões de toneladas.
Ainda em 2004, a Gerdau Ameristeel anunciou a assinatura do contrato de
compra e venda para aquisição de todos os ativos da Gate City Steel, Inc. e da
RJ Rebar, Inc., líderes no suprimento de vergalhões cortados e dobrados no
Meio-Oeste e no Sul dos EUA. No início de novembro, o Grupo concluiu a
aquisição dos ativos da North Star Steel. A Gerdau Ameristeel Corporation, por
meio de sua subsidiária operacional nos Estados Unidos, Gerdau Ameristeel US
Inc., adquiriu da Cargill Incorporated e subsidiárias os ativos fixos e o capital de
giro de quatro usinas produtoras de aços longos; três unidades de processamento
de fio-máquina; e uma unidade produtora de corpos moedores em aço para a
indústria de mineração, proporcionando aos clientes a expansão da cobertura
geográfica e uma linha de produtos mais abrangente. Em dezembro daquele
ano, o Grupo ampliou sua atuação internacional para mais um país na América
do Sul, a Colômbia, assinando um acordo para tornar-se acionista das empresas
Diaco S.A. e Siderúrgica del Pacífico S.A. (Sidelpa), num processo de aquisição
escalonada das participações do Grupo Mayagüez e da The Latinamerican
Enterprise Steel Holding, detentores do controle majoritário das companhias.
No ano seguinte, em setembro, o Grupo Gerdau consolidou o controle
acionário da Sipar Aceros, laminadora de aços longos localizada na Província de
Santa Fé, na Argentina, com a aquisição de 35,98% das ações da empresa,
elevando sua posição para 74,44% do capital social da companhia. Dois meses
depois, o Grupo anunciou a ampliação de duas usinas siderúrgicas localizadas
na Colômbia, prevendo um crescimento na produção de 50% em três anos,
passando de 400 mil para 600 mil toneladas. As duas unidades estão voltadas ao
mercado interno e atendem aos setores da indústria e construção civil. Em
novembro de 2005, o Grupo Gerdau, o Grupo Santander e executivos espanhóis
O sucesso de empresas brasileiras na internacionalização..., Daniela Corrêa e Gilberto Tadeu Lima, p. 82-102

97

anunciaram a aquisição da Corporación Sidenor S.A., principal produtora de
aços especiais, forjados e fundidos da Espanha. A Sidenor atende principalmente
ao mercado europeu, com destaque para a indústria automotiva. Possui três
usinas siderúrgicas no norte do país e duas unidades de forja para estampa. A
empresa também detém 58,44% de participação na Aços Villares, atuante no
segmento de aços especiais e detentora de siderúrgicas nas cidades paulistas de
Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba e Sorocaba. Esta nova participação
acionária representou a entrada da Gerdau no mercado da União Europeia e
significa a abertura de um importante canal junto aos grandes produtores
automobilísticos internacionais.
Em março de 2006, o Grupo anunciou a aquisição dos ativos da Callaway
Building Products, com sede em Knoxville, Tennessee, nos Estados Unidos. A
Callaway fornece vergalhões cortados e dobrados à indústria da construção civil
no leste dos estados de Tennessee e do Kentucky e também nos estados da Carolina
do Norte, Virgínia e Geórgia. No mesmo mês, a Gerdau Ameristeel anunciou a
aquisição da Fargo Iron and Metal Co., com sede em Fargo, Dakota do Norte.
A Fargo atende a indústria siderúrgica na área de armazenamento e
processamento de sucata.
Em junho, o Grupo conclui a aquisição da totalidade das ações da Sheffield
Steel Corporation, de Oklahoma (EUA), siderúrgica que produz aços longos e
vende, a cada ano, aproximadamente 550 mil toneladas de aço. Entre os principais
produtos da Sheffield Steel estão os vergalhões e as barras, utilizadas na construção
civil. No mesmo mês, o Grupo obteve o controle acionário da Empresa
Siderúrgica del Perú (Siderperú) com a compra de 50% do seu capital social
mais uma ação. A Siderperú, com fábrica localizada na cidade de Chimbote, ao
norte de Lima, é a maior siderúrgica do país, com vendas anuais de
aproximadamente 360 mil toneladas de produtos acabados e 2 mil colaboradores.
Em novembro de 2006 a Gerdau Ameristeel concluiu a aquisição de uma
participação majoritária na joint-venture formada com a Pacific Coast Steel,
Inc. e a Bay Area Reinforcing. Esta joint-venture, chamada de Pacific Coast
Steel, é uma das maiores fornecedoras de aço cortado e dobrado dos Estados
Unidos, especializada em serviços de corte e dobra e montagem de produtos de
aço em diversos projetos de construção na Califórnia e Nevada. Além disso, a
Corporación Sidenor alcançou um acordo definitivo para a aquisição da totalidade
das ações de emissão da GSB Acero, S.A., empresa que produz aproximadamente
200 mil toneladas de aços especiais por ano, localizada em Guipúzcoa, Espanha.
Em 2007, mais duas operações internacionais foram realizadas pelo grupo:
a aquisição do controle do Grupo Feld, holding da siderúrgica mexicana Tultitlán2,
em março; e a formação de uma aliança estratégica com a empresa Industrias
Nacionales, C. por A. (Inca), da República Dominicana, no mês de maio. A
Tultitlán está localizada na Cidade do México e tem capacidade instalada de
2
E também da Ferrotultitlán, S.A. de C.V., e da Arrendadora Valle de México, S.A. de C.V. A Ferrotultitlán,
S.A. de C.V. é uma comercializadora de produtos de aço e a Arrendadora Valle de México, S.A. de C.V.,
uma empresa imobiliária que tem em seus ativos os terrenos e prédios da Siderúrgica Tultitlán, S.A. de
C.V.
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350 mil toneladas de aço e 330 mil toneladas de laminados, com produção
voltada para o mercado interno. O México é o terceiro maior produtor de aço
no continente americano. O valor desembolsado pela totalidade das ações do
grupo Feld foi de US$ 259 milhões, e o acordo está sujeito à aprovação dos
órgãos de regulação da concorrência mexicana.
Na República Dominicana, o Grupo Gerdau adquiriu 30,45% de
participação societária na holding Multisteel Business Holdings Corp, que possui
98,57% da Inca. Esta operação faz parte da estratégia do grupo de crescer nas
Américas, segundo seu diretor-presidente, André Gerdau Johannpeter3. A Inca
é uma laminadora de aços longos e fabrica ainda malhas de aço, arames
galvanizados, telas, pregos e grampos, além de tubos e conexões de PVC. A
empresa vende anualmente cerca de 400 mil toneladas de produtos de aço.
A internacionalização do Grupo Gerdau contribuiu fortemente para os bons
resultados atingidos no primeiro trimestre deste ano. De acordo com dados
divulgados pela empresa4, o faturamento de janeiro a março, R$ 7,5 bilhões,
superou em 13,5% os R$ 6,6 bilhões registrados no mesmo período de 2006.
Esse crescimento seria justificado principalmente pela incorporação de cinco
novas empresas a partir do segundo trimestre de 2006 – sendo quatro nos Estados
Unidos5 e uma no Peru (Siderperú). Além disso, a Corporación Sidenor,
companhia espanhola da qual o grupo detém 40% de participação, passou a
controlar a GSB Acero.
5. Considerações finais
De acordo com estimativas da Unctad (2006), o universo atual das
transnacionais conta com cerca de 77 mil empresas e mais de 770 mil filiais
espalhadas pelo mundo. Em 2005, essas filiais estrangeiras geraram cerca de
US$ 4,5 bilhões em valor adicionado, empregaram aproximadamente 62 milhões
de trabalhadores e exportaram bens e serviços avaliados em mais de US$ 4
trilhões. As multinacionais dos países desenvolvidos continuam dominando o
universo das transnacionais, mas a participação dos países em desenvolvimento
(PEDs) tem crescido aceleradamente.
A expansão dos fluxos de investimentos diretos dos PEDs e das economias
em transição fornece oportunidades de desenvolvimento para as economias
investidoras. Esses investimentos alcançaram US$ 133 bilhões em 2005,
representando cerca de 17% do fluxo total de investimentos no exterior. O valor
do estoque de IDE desses países no fim de 2005 foi estimado em US$ 1,4
trilhão, ou 13% do total mundial. Para se ter uma ideia da aceleração do processo
de internacionalização, basta considerar que até 1990 apenas cinco países em
desenvolvimento ou em transição tinham estoques de IDE superiores a US$ 5
bilhões; em 2005, mais de 25 países já superavam esse limite.
3
Segundo a assessoria de imprensa do Grupo Gerdau (Sala de Imprensa, 25 mai 2007). Ver
<www.gerdau.com.br>.
4

Sala de Imprensa, 3 mai 2007.

5

Callaway Building Products, Fargo Iron and Metal Company, Sheffield Steel e a joint-venture Pacific
Coast Steel.
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O aumento no número e na diversidade das transnacionais dos PEDs na
última década está amplamente relacionado ao contínuo impacto da globalização
sobre suas economias. A combinação entre competição e oportunidade, fruto
das políticas liberalizantes de diversos países desenvolvidos e em desenvolvimento,
é um condicionante particularmente importante desse processo (WIR, 2006).
Na medida em que as economias em desenvolvimento tornam-se mais abertas
para a competição mundial, suas empresas são crescentemente forçadas a
competir com as multinacionais de outros países, tanto domesticamente quanto
no mercado externo, e o IDE pode ser um componente importante de sua
estratégia. Esta competição, por sua vez, pode impelir as empresas a aprimorar
suas operações, e isso estimula o desenvolvimento de vantagens competitivas
firma-específicas, resultando no aprimoramento da capacidade de competir em
mercados estrangeiros.
Algumas empresas brasileiras parecem ter percebido rapidamente as
mudanças processadas no âmbito mundial, e assim iniciaram cedo sua inserção
no mercado global. As empresas analisadas neste trabalho são exemplos disso.
Seja com base em vantagens específicas relacionadas a recursos naturais, seja
com base em processos produtivos eficientes, ou uma combinação desses dois
elementos, o fato é que os casos analisados anteriormente retratam estratégias
vencedoras, de empresas que através da internacionalização de seus ativos
reduziram a volatilidade de seu desempenho e se aproximaram das vantagens
conferidas a empresas globais, como maior facilidade de acesso ao crédito ou
melhor reconhecimento da marca e valorização da empresa.
Marcopolo e Gerdau podem ser consideradas pioneiras no processo de
internacionalização produtiva em seus ramos de atividade. Como mencionado
anteriormente, o primeiro passo da Gerdau rumo ao exterior foi dado ainda na
década de 80, com a aquisição de uma siderúrgica no Uruguai, e o da Marcopolo,
em 1991, com a entrada no mercado português. Ao longo dos anos, essas
empresas diversificaram de forma significativa seu posicionamento global e já
contam com unidades espalhadas por diversos continentes. Atualmente, cerca
de 55% da receita da Marcopolo, e 48% do faturamento da Gerdau, são
provenientes de suas atividades no exterior.
As trajetórias desenvolvidas pelas empresas corroboram algumas proposições
dos autores que estudaram o processo de internacionalização produtiva das
empresas. A representatividade das empresas no âmbito nacional, por exemplo,
é um condicionante relevante da entrada das empresas no mercado internacional,
como sugeriram Iglesias e Veiga (2002). Tanto Marcopolo quanto Gerdau eram
grandes empresas nacionais e já haviam iniciado a atividade exportadora quando
decidiram iniciar sua internacionalização produtiva.
Em relação à localização dos primeiros investimentos no exterior, a
experiência da Gerdau sustenta a hipótese de Chudnovsky e Lopez (1999), de
que em uma primeira etapa as empresas sediadas em países em desenvolvimento
tendem a investir em países de nível semelhante de desenvolvimento, mas o
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caso da Marcopolo, por sua vez, sustenta a proposição de Cantwell e Tolentino
(1990), que dizem que as empresas dos PEDs são capazes de desenvolver
tecnologias inovadoras que as capacitem a investir em qualquer mercado.
Destaca-se ainda o fato de as principais empresas brasileiras com
investimentos no exterior, segundo o ranking elaborado pela FDC, estarem
concentradas em atividades nas quais o Brasil possui vantagens comparativas,
ou seja, nos produtos intensivos em mão-de-obra pouco qualificada e em recursos
naturais, como destacaram Arbix, Salerno e De Negri (2005).
Independentemente das motivações iniciais, opções conscientes da
realização de investimentos produtivos no exterior parecem ser uma estratégia
fundamental para a sustentação da competitividade das empresas, mesmo no
ambiente interno. Como já defendido neste artigo, a opção por uma estratégia
de inserção em mercados internacionais deve levar em conta os objetivos das
empresas, além de dimensões estratégicas em relação a recursos e capacidades
das mesmas. As evidências nacionais e internacionais, contudo, apontam
claramente para o fato de que atuar em variados mercados aumenta a capacidade
de sobrevivência das empresas frente às dificuldades impostas pelo ambiente
altamente competitivo da atualidade.
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1. Notas introdutórias: regionalismo e multilateralismo no sistema
Gatt/OMC
Uma realidade singular no contexto de integração regional hoje arquitetado
pelas novas dimensões do Direito Internacional Econômico surge em evidência
e revela como, nas relações de cooperação entre Estados, sobretudo no Hemisfério
Sul, diferentes processos de regionalismo emergem nas formas e originalidade
com que são constituídos1. O aumento significativo do número de acordos de
livre comércio concluídos entre Estados nas últimas duas décadas e a necessidade
de remodelação da própria unidade do sistema multilateral do comércio edificado
sob as bases do Gatt/OMC também devem ser objeto de atenção de reflexões
práticas, em especial no que concerne à região do Sudeste Asiático e seu
desenvolvimento histórico nos últimos 50 anos. O caso asiático, por suas
características, acena para uma interessante proposição de reconsideração dos
processos de integração regional, pelo menos em seu distanciamento dos
fenômenos clássicos concebidos pelas escolas do Direito da Integração2.
Ainda nas negociações do antigo Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
de 1947 (Gatt 47), hoje incorporado ao Gatt 94 (Anexo I-A do Acordo
Constitutivo da OMC), havia uma preocupação das Partes Contratantes em
chegar a um modelo comum de análise dos acordos regionais de livre comércio3.
Em foco estavam justamente a aplicação geral da cláusula da nação mais
favorecida justificada pelo princípio da não-discriminação contido no Artigo I
do Acordo, e as exceções oferecidas pelo Artigo XXIV relativamente às uniões
aduaneiras, áreas de livre comércio e acordos de transição envolvendo uniões
aduaneiras e áreas de livre comércio.
Segundo o Artigo XXIV, alguns requisitos devem ser observados pelos
Estados Membros da OMC quanto à criação de zonas de livre comércio e uniões
aduaneiras a partir de acordos preferenciais, especificamente: (i) a não-criação
de uma situação mais restritiva – após a conclusão do acordo – em termos
tarifários e/ou regras de comércio para os Membros que dele não sejam partes;
(ii) inclusão de um cronograma para a formação de união aduaneira ou da área
de livre comércio em um prazo razoável, entendido como sendo este de 10 anos
1

Sobre isso, ver fundamentalmente DIHN, N.Q.; DAILLIER, P. ; PELLET, A. Droit international
Public. 4 ed. Paris: LGDJ, 1992, p.615 e ss.; MAHIOU, A. Le cadre juridique de la coopération sud-sud:
quelques expériences ou tentatives d’intégration. Recueil des Cours, vol. 241 (1993-IV), p. 57 e ss;
LAWRENCE, R.Z. Regionalism, Multilateralism, and Deeper Integration. Washington: Brookings
Institution, 1996, p. 70 e ss, especificamente sobre regionalismo na Ásia e Oceania; e BELLIS, J.-F. ;
GARCIA JIMENEZ, G. (eds.). Regionalism and Multilateralism After the Uruguay Round: Convergence,
Divergence and Interaction. Brussels: European Interuniversity Press, 1997, p. 35 e ss.
2
Sobre tais questões, ver LAWRENCE, R.Z. Regionalism, Multilateralism, and Deeper Integration.
Washington: Brookings Institution, 1996, p. 70 e ss.; CHASE, K. Multilateralism compromised: the
mysterious origins of Gatt Article XXIV. World Trade Review, vol. 5, n. 1, 2006, p. 1 e ss; estudos em
CASELLA, P.B.; LIQUIDATO, V. (coord.). Direito da Integração. São Paulo: Quartier Latin, 2006; e
CELLI JR., U., Teoria Geral da Integração: Em busca de um modelo alternativo. In: MERCADANTE,
A.; CELLI JR., U. (orgs.) Blocos Econômicos e Integração na América Latina, África e Ásia. 1 ed.
Curitiba: Editora Juruá, 2006, p. 19 ss.
3
A expressão “acordos regionais de livre comércio” ou “acordos preferenciais de comércio” é aqui
empregada de acordo com a terminologia adotada pela Organização Mundial do Comércio: “todo e
qualquer acordo bilateral, regional e plurilateral, de natureza preferencial”.

104

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.7(14), 2009

(genericamente conhecido como “prazo de implementação”); e (iii) margem
de flexibilidade para considerar válidos os acordos preferenciais cuja abrangência
de harmonização ou eliminação das barreiras tarifárias e não-tarifárias não seja
total, sobretudo quanto à expressão “com relação a substancialmente todo o
comércio”, contido no §8.º do Artigo XXIV do Gatt4.
Com efeito, o Artigo XXIV do Gatt serve de medida de compatibilidade
entre os acordos preferenciais de comércio e as normas estabelecidas no sistema
multilateral do comércio. Em sua racionalidade encontra-se a ideia de que esses
acordos podem proporcionar uma expansão do comércio internacional de bens,
serviços e tecnologias a partir da redução das barreiras ao livre comércio entre os
Estados participantes. Essas preocupações embasaram a criação do Comitê sobre
Acordos Regionais da OMC, em 1996, justificando ainda a necessidade de exame
concreto dos acordos preferenciais concluídos pelos Estados Membros e da
avaliação de seus impactos estruturais sobre a unidade do sistema do comércio
internacional5.
Notadamente após a conclusão da Rodada Uruguai, a proliferação de acordos
preferenciais de comércio entre os diferentes Estados Membros também provocou
importantes reflexões em torno da fragmentação do sistema do comércio
multilateral, levando boa parte da atenção acadêmica para os trabalhos do Comitê
sobre Acordos Regionais da OMC6. A multiplicação das preferências e das
desvantagens comerciais entre Estados, o aumento da concorrência entre blocos
regionais e uma pressão pela liberalização dos fluxos de comércio entre
determinados países, sem a consideração de uma totalidade de sujeitos, dão
margem para o surgimento de novos elementos de uma análise teórica que não
corresponde àquela classicamente empregada para justificar as diferentes fases
de um processo de integração clássico. Em diferentes perspectivas, pode ser
estudado o movimento de formação de áreas de livre comércio, uniões aduaneiras
e mercados comuns no contexto normativo do Artigo XXIV do Gatt/OMC7.
4

Sobre a difícil aplicação do Artigo XXIV do Gatt, ver LOWENFELD, A.F. International Economic
Law. Oxford: Oxford Univ. Press, 2003, p. 39 e ss; JACKSON, J. The World Trading System. 2 ed.
Cambridge, MA: The MIT Press, 2000, p. 157 e ss.
5
Para uma visão geral dos trabalhos do Comitê de Acordos Regionais da OMC, ver <http://
www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regcom_e.htm>. Ver ainda documentos WT/REG/M/27,
Committee on Regional Trade Agreements – Twenty-Seventh Session – Note on the Meetings of 12-13
October and 17 November 2000; WT/REG/W/41, Committee on Regional Trade Agreements –
Mapping of Regional Trade Agreements – Note by the Secretariat, 11/10/2000.
6
Cf. LAWRENCE, R.Z. Regionalism, Multilateralism, and Deeper Integration, cit., p.10 e ss.;
POMFRET, R. The Economics of Regional Trading Arrangements. New York: Oxford Univ. Press,
1998; UNCTAD. Policy Issues in the Spaghetti Bowl: Challenges for Developing Countries Under the “New
Regionalism”. Geneva: Division on International Trade on Goods and Services, 2005; CHASE, K.
Multilateralism compromised: the mysterious origins of Gatt Article XXIV. World Trade Review, vol. 5,
n. 1 (2006), p.1 e ss.
7
O regionalismo não é um processo de integração envolvendo apenas estruturas normativas comuns
estabelecidas pelos Estados, ou instituições políticas e econômicas organizadas a partir dessa estrutura.
Nele estão inseridos aspectos da geometria de poderes entre Estados nas relações internacionais, efeitos
da globalização e a dinâmica e unidade do sistema multilateral do comércio. Identificar o regionalismo
é reconhecer um universo de exceções entre princípios que fundamentam as instituições do Gatt/OMC,
em sua estrutura constitucional, e também a legitimidade de seu processo decisório. Sobre isso ver
importantes estudos de PETERSMANN, E. U. Challenges to the Legitimacy and Efficiency of the
World Trading System: Democratic Governance and Competition Culture in the WTO. Journal of
International Economic Law, vol. 7, n. 3, 2004, p.585 e ss.; e Addressing Institutional Challenges to the
WTO in the New Millennium: A Longer-Term Perspective. Journal of International Economic Law, vol.
8, n. 3, 2005, p. 647 e ss.
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Uma tendência dupla em torno do novo regionalismo e cooperação
econômica pragmática está hoje refletida nas novas formulações de acordos de
livre comércio concluídos entre Estados; refere-se a um complexo de normas
que regulamentam não apenas os fluxos de comércio intrabloco, mas também
estruturas de tratamento preferencial para serviços, proteção de direitos de
propriedade intelectual, investimentos, mecanismos de solução de controvérsias,
políticas de concorrência e proteção do meio ambiente.
É justamente nesse contexto que se apresenta o processo de integração
regional no Pacífico Asiático. Desde a década de 60, inúmeras iniciativas foram
sendo adotadas pelos Estados da região para alavancar um processo de integração
que não teria correspondência direta com aquele que se desenvolvia na Europa
ocidental (desde o modelo de constituição da Comunidade do Carvão e do Aço
à União Europeia). O surgimento de organizações internacionais de caráter
regional, fóruns governamentais de discussão, acordos de aproximação econômica
e redes de cooperação entre Estados identifica um processo de regionalismo
multidimensional, que tem no caso do Pacífico Asiático sua expressão mais bem
acabada.
O regionalismo asiático oferece importantes exemplos desses fenômenos:
a Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), a Associação da Ásia
Meridional para Cooperação Regional (Saarc), o Conselho para Cooperação
Econômica do Pacífico (Pecc), a Organização de Cooperação Econômica do
Pacífico Asiático (Apec), o Fórum do Pacífico Sul (South Pacific Forum), o
Acordo de Livre Comércio do Pacífico (Pacific Regional Trade Agreement), a
União do Pacífico (Pacific Union), a Parceria Econômica Estratégica do TransPacífico (Trans-Pacific SEP) e o Acordo de Relações Econômicas e Comerciais
entre Austrália e Nova Zelândia (Anzcerta)8. Eles revelam novos elementos para
a análise do processo de integração regional e cooperação econômica entre
Estados, tais como as noções debatidas no presente trabalho, de regionalismo
aberto, regionalismo concorrencial, liberalização competitiva e identidade
asiática. Os mais expressivos deles encontram-se justamente no caso da Apec.
Algumas das tendências do novo regionalismo asiático são analisadas no
presente artigo. O item 2 revisita o contexto de surgimento da Organização de
Cooperação Econômica do Pacífico Asiático (Apec), e as premissas de sua
criação, estrutura e caracterização no Direito Internacional Público. Em destaque
são considerados os princípios da cooperação econômica pragmática na Apec
(abertura, igualdade e institucionalização evolutiva) e as recentes negociações
entre os Estados participantes como temas do desenvolvimento do regionalismo
do Pacífico. Com base na experiência da Apec, o item 3 apresenta os
fundamentos do novo regionalismo asiático, regionalismo aberto e as noções ali
implicadas, como o regionalismo concorrencial e liberalização competitiva, e a
8
Do ponto de vista geopolítico, especificamente, o regionalismo é analisado a partir da Bacia ÁsiaPacífico (Pacific Rim), compreendendo ainda o Sudeste Asiático, Leste Asiático, Ilhas do Pacífico, o
Mar da China Meridional e Oceania. O novo regionalismo asiático se justifica no contexto do Pacífico
Asiático, em especial quanto aos aspectos da Apec e da proliferação de acordos de livre comércio na
região (bilaterais, regionais, inter-regionais e transregionais).

106

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.7(14), 2009

da identidade asiática. Como conclusão, o trabalho oferece uma visão geral
sobre a relevância do tema do novo regionalismo asiático para o desenvolvimento
progressivo de novas instituições do Direito da Integração e premissas para sua
reavaliação.
2. Organização de Cooperação Econômica do Pacífico Asiático (Apec)
2.1. Algumas premissas da criação da Apec e o desenvolvimento do
regionalismo no Pacífico Asiático
Paralelamente à existência da Asean como organização regional constituída
por países do Sudeste Ásiático9, em 1989 a iniciativa do primeiro-ministro
australiano Bob Hawke levou à criação da Organização de Cooperação
Econômica do Pacífico Asiático (Asia-Pacific Economic Cooperation, Apec),
primeiramente como uma espécie de “diálogo ministerial informal” ou “fórum
de discussões” entre Estados da região Ásia-Pacífico. A Apec contava então com
12 Estados, a saber: Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Japão,
Coreia do Sul e os seis então Estados Membros da Asean. Em 1991, ingressaram
China, Hong Kong, Taiwan, Peru, México, Chile, Papua Nova Guiné, Rússia e
Vietnã, totalizando 21 Estados participantes10.
Muito de seu surgimento está associado às alternativas encontradas pelos
países da região Ásia-Pacífico para lidar com incertezas da Rodada Uruguai do
Gatt. De um lado havia a concepção da Asean, entabulada pela Malásia, de
promover a ideia de uma organização mais ampla envolvendo Estados da Ásia
setentrional e oriental, com a criação da East Asian Economic Caucus (Eaec),
que evoluiria para uma área de livre comércio a partir da conclusão de amplo
acordo de livre comércio de alcance transregional entre os Estados. De outro
lado, havia a proposta sustentada pela Austrália, parcialmente adepta à
preocupação de que seu governo fosse deixado de fora de um modelo de
regionalismo estabelecido por uma organização sem objetivos delimitados, que
fosse integrada por Estados de ambos os lados do Pacífico. Com efeito, a iniciativa
de criação da Apec surge nesse contexto, com forte apoio dos Estados Unidos e
Japão11.
A evolução da Apec aproveitou o êxito da experiência da Asean na região,
em torno da concepção de “cooperação extensiva” preconizada pela Declaração
de Bangkok de 1968. Como visto, dentre os Estados participantes da Apec 12
9

Em 8 de agosto de 1967, a conclusão da Declaração de Bangkok leva à criação da Associação das
Nações do Sudeste Asiático (Asean). Originalmente foram signatários Indonésia, Tailândia, Filipinas,
Malásia e Cingapura. Após a entrada em vigor do acordo no plano internacional, a Asean foi ampliada
com a adesão de Brunei, em 1985; Mianmar, Laos e Camboja, em 1997; e Vietnã em 1999. A versão
consolidada da Declaração pode ser consultada em <http://www.aseansec.org/1212.htm> (último
acesso em 10 de junho de 2008).
10
Na atualidade, a Apec é integrada por 21 Estados, dentre os quais: Austrália, Brunei Darussalam,
Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonésia, Japão, República da Coreia, Malásia, México, Nova
Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Filipinas, Rússia, Cingapura, Taiwan, Tailândia, Estados Unidos e
Vietnã. Informações institucionais da Organização são oferecidas em <http://www.apec.org/> (último
acesso em 10 de junho de 2008).
11

Cf. POMFRET, R. The Economics of Regional Trading Arrangements, cit., especialmente p. 147
(mencionando que a Austrália seria a “única criança sem um bloco”).
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são membros da Asean, o que sugere, ainda, sua influência direta sobre a atuação
do Conselho para Cooperação Econômica do Pacífico (Pecc)12. São identificados
interesses econômicos comuns entre tais países e um precedente factível para
consultas diplomáticas com Estados que se mantiveram por tanto tempo
distanciados do regionalismo asiático, como é o caso de Hong Kong, Taiwan e
China.
Na Declaração dos Líderes da Apec, adotada em 15 de novembro de 1995
em Borgor, Indonésia (Declaração de Borgor), os Estados participantes buscaram
esboçar o futuro curso do que seria a cooperação econômica projetada no bloco.
Entre os objetivos está o compromisso de crescimento acelerado, equilibrado e
equitativo, não apenas concentrado na região do Pacífico Asiático, mas difundido
pelo mundo13. Com a mudança em torno das premissas para a liberalização do
comércio e aumento significativo do intercâmbio de investimentos na região, a
Apec ainda parece manter a visão estratégica que norteou sua criação em 1989.
Tanto é assim que boa parte das negociações tem sido pautada pela visão
pragmática de questões de ordem política e militar na região e a estabilização
de uma estrutura aberta e ao mesmo tempo flexível para cooperação econômica
entre os Estados do Pacífico Asiático.
Essa estrutura é ajustada para que a diversidade dos participantes possa
manter a existência de um fórum intergovernamental de diálogos ministeriais,
sem a pretensão de constituição de uma organização internacional de caráter
regional por meio de um tratado. Essa estrutura flexível e aberta, porquanto não
existam requisitos formais de acesso ao bloco, parece se justificar na intenção
dos Estados participantes de catalisar processos regionais de desenvolvimento
mediante reformas intensivas e politicamente orientadas sobre as economias
nacionais na região da Ásia-Pacífico14.

12
O Conselho foi criado na Conferência de Canberra, em 1980, por Estados do Pacífico Asiático, dentre
os quais Austrália, Canadá, Indonésia, Malásia, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Filipinas, Tailândia,
Cingapura, Estados Unidos, Papua Nova Guiné, Ilhas Fiji e Tonga. As delegações eram formadas de
autoridades do governo, líderes empresariais e membros da academia, além de funcionários do Banco
Asiático de Desenvolvimento. A Pecc se consolidou como rede de caráter regional, caracterizada pela
independência e orientada para cooperação econômica entre os participantes e proposta de integração
gradual de mercados domésticos. A Pecc reivindica para si a constituição de um “fórum informal
regional” para tratar de questões econômicas dos participantes, com medidas livres da ingerência de
políticas governamentais, além da valorização de procedimentos informais e órgãos transnacionais
envolvendo instituições de pesquisa. Informações institucionais em <http://www.pecc.org/> (último
acesso em 15 de junho de 2008).
13
Apec Economic Leaders’ Declaration of Common Resolve, as 15 November, 1994.Disponível em:
<http://www.apec.org/Apec/leaders_declarations/1994.html>. Ver §1 da Declaração, com a seguinte
passagem: “(...) to chart the future course of our economic cooperation which will enhance the prospects
of an accelerated, balanced and equitable economic growth not only in the Asia-Pacific region, but
throughout the world as well.”
14

Cf. DRYSDALE, P.; ELEK, A. Apec: Community-Building in East Asia and the Pacific. In:
HELLMANN, D.C.; PYLE, K.B. (eds.). From Apec to Xanadu: Creating a Viable Community in the
Post-Cold War Pacific. Armonk, NY: M.E. Sharpe.1997, p. 37 e ss., especialmente p. 41. Isso está
evidente no Parágrafo 9.º da Declaração de Borgor de 1994: “In order to facilitate and accelerate our
cooperation, we agree that Apec economies that are ready to initiate and implement a cooperative
arrangement may proceed to do so while those that are not yet ready to participate may join at a later
date.”
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Com efeito, a “visão conjunta” dos Estados participantes – e é essa a
expressão semântica que define a abordagem adotada nas Declarações dos Líderes
da Apec nos anos seguintes à sua criação – reitera a preocupação em torno do
fortalecimento e desenvolvimento da cooperação econômica em curso no
Pacífico Asiático. Para isso, a Apec se orienta por determinados princípios previstos
na Declaração de Borgor de 1995, a saber: parceria igualitária, responsabilidade
compartilhada, respeito recíproco, interesse comum e benefício comum. Como
objetivos, a Declaração expressamente estabelece (i) o fortalecimento do sistema
aberto do comércio multilateral; (ii) o incremento nas relações de liberalização
do comércio e investimento na região; e (iii) a intensificação da cooperação
para o desenvolvimento no Pacífico Asiático15.
A Declaração de Borgor reconhece igualmente que o crescimento
econômico dos Estados participantes estaria assentado em um “sistema aberto
do comércio multilateral”, o qual repousa na potencial liderança da Apec na
região, e vem coincidir, como observado, com o próprio desenvolvimento das
negociações levadas a cabo pelos Estados Membros da OMC para a reconstrução
do sistema multilateral do comércio16. Isso é um dos reflexos do chamado
“regionalismo aberto” no contexto asiático e admite importantes consequências
para as bases do Gatt/OMC17.
Em sua estrutura aberta e flexível, a Apec reúne um amplo espectro de
competências rationae materiae nas negociações entre os Estados participantes,
especialmente para buscar meios alternativos de implementação de políticas
transnacionais, executadas por meio de redes de cooperação dotadas de elevado
grau de efetividade. Essa questão é analisada por alguns autores como Slaughter18,
Van Temaat19 e Klabers20, ao observarem os vários perfis do processo de
cooperação regional no plano internacional, para além do campo econômico
ou de relações de trocas comerciais, e que confluem para os objetivos gerais de
integração. Nesses casos – o que é mais característico – não existe uma relação
de dependência entre as formas de cooperação analisadas e a constituição de
uma organização internacional nos moldes clássicos, i.e., uma instituição criada
por Estados que mantenha estrutura orgânica, sistema decisório baseado em
15
Ver Parágrafo 3.º da Declaração de Borgor de 1994, em que os líderes econômicos da Apec reiteram:
“(...) Apec needs to reinforce economic cooperation in the Asia-Pacific region on the basis on equal
partnership, shared responsibility, mutual respect, common interest, and common benefit.”
16
Assim, cf. Parágrafo 5.º da Declaração de Borgor de 1994. Curioso observar que os Estados da Apec,
em Borgor, concordaram em observar, “integralmente e sem demora”, as obrigações assumidas no
âmbito do então Gatt 47, e a chamar a atenção dos demais Estados signatários para a importância de tal
compromisso no contexto da Rodada Uruguai. Importante verificar, ainda no Parágrafo 5.º, a retórica
ensaiada pelos Estados participantes da Apec: “Full and active participation in and support of the WTO
by all Apec economies is key to our ability to lead the way in strengthening the multilateral trading
system.”
17

Ver item 3 infra.

18

A New World Order. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004, p. 137 e ss.

19

Ten Years after the ILA Declaration on Seoul. In: DENTERS, E.M.; SCHRIJVER, N. (eds). Reflections
on International Law from the Low Countries: In Honour of Paul de Waart. The Hague: Kluwer
International, 1998, p. 13 e ss.
20

KLABERS, J. An Introduction to International Institutional Law. Cambridge, UK: Cambridge
Univ.Press, 2002, p. 11.
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procedimentos formais e um órgão jurisdicional ou mecanismo adjudicatório
próprio de solução de controvérsias, mas antes uma espécie de fórum
intergovernamental organizado por uma secretaria.
A lógica de criação da Apec também parece centrada nos temas do Consenso
de Washington, que vêm significativamente influenciar a direção e abordagem
da atuação dos vários pilares do sistema econômico internacional (Banco
Mundial, FMI e Gatt/OMC) durante toda a década de 90 e até hoje sentidos
entre os Estados em suas relações internacionais. Para além da retomada das
premissas da Nova Ordem Econômica Internacional (Nieo), como impregnada
na retórica e prática do Direito Econômico Internacional nas décadas de 70 e
8021, alguns princípios aparecem ressaltados como fundamentos do processo de
integração no Pacífico Asiático no caso do regionalismo proposto segundo o
modelo da Apec.
Nesse domínio, em especial, a atuação da Apec apareceria justificada no
dever geral dos Estados em torno da cooperação pelo desenvolvimento global
no contexto das relações econômicas internacionais. Essa cooperação estimula
igualmente uma crescente interdependência entre Estados no regionalismo,
afetando importantes áreas como comércio, relações monetárias e financeiras,
investimentos, transferência de tecnologia, regulação das atividades das empresas
e práticas de negociações, bem como abastecimento de bens de primeira
necessidade, energia, a proteção do meio ambiente e desenvolvimento
sustentável. A coordenação de várias atividades nesses campos poderia chegar à
implementação coerente de uma ordem econômica internacional consentânea
com a realidade do regionalismo22.
Importante observar que os Estados participantes são muito diferentes entre
si, com níveis de desenvolvimento econômico justificados por diferentes
motivações históricas, culturais e religiosas. Boa parte da atuação da Apec
também se reflete na atual política dos Estados Unidos no sistema multilateral
do comércio erigido sob os pilares do Gatt/OMC, em torno da construção de
estratégias de negociações de acordos de livre comércio orientadas pelo
bilateralismo e regionalismo.
O argumento do livre comércio, entretanto, não aparece como valor único
a moldar a cooperação no âmbito da Apec. Os Estados têm se interessado por
21

Sobre isso, ver Resoluções 3201/VI e 3202/VI da Assembléia Geral da ONU, de 1.º de maio de 1974,
contendo a Declaração e Programa de Ação sobre a criação de uma Nova Ordem Internacional (Nieo);
Resolução 3281/XXXI, de 12 de dezembro de 1974, estabelecendo a “Carta de Direitos Econômicos e
Deveres dos Estados”; e Resolução 3362/VII, de 16 de setembro de 1975, sobre desenvolvimento e
cooperação econômica internacional. Tais documentos endereçam as principais controvérsias entre
países desenvolvidos e em desenvolvimento quanto às negociações iniciadas no contexto do sistema
constitucional das Nações Unidas, em matéria de cooperação econômica e desenvolvimento, e até hoje
estagnadas. Até hoje, o vazio instaurado pelas controvérsias nas negociações norte-sul deu margem à
emergência das ideias do Consenso de Washington.
22
Cf. ainda sobre o tema princípios adotados na Resolução da Conferência da Associação de Direito
Internacional (ILA) realizada em 1986, em Seul, sobre os aspectos jurídicos da Nova Ordem Econômica
Internacional, analisados por VAN THEMAAT, P.V. In: DE WAART, P.J.I.M.; DENTERS, E.;
SCHRIJVER, N. (eds.). Reflections on International Law from the Low Countries: In Honour of Paul
de Waart. Amsterdam: Martinus Nijhoff Publishers, 1998, p. 13 e ss.
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resgatar debates sobre segurança e poderio militar na região, o que representa
uma espécie de convergência por superposição de competências com outras
organizações, como é o caso da Asean23. O gigantismo econômico da região do
Pacífico Asiático não tem chegado à etapa de edificação de um sistema regional
em que segurança regional e estabilidade política sejam asseguradas sem a
interferência factual dos Estados Unidos e sua habilidade para a manutenção de
força militar no contexto24.
2.2. Caracterização da Apec e problemas de determinação de sua
personalidade no Direito Internacional
Por vários fatores, o caso da Apec parece apontar para um novo formato de
regionalismo no Pacífico Asiático, no qual prioridade é concedida muito mais à
estabilização de um fórum intergovernamental de diálogos entre Estados
participantes do que necessariamente à constituição de uma organização
internacional. Os benefícios, em tantos momentos ressaltados nas Declarações
dos Líderes da Apec, indicam uma forma de cooperação econômica pragmática.
Nesse contexto, são enfatizadas relações comunitárias e a existência de estratégias
de persuasão nas estruturas decisórias intergovernamentais, muito mais do que
coerção dependente da iniciativa de alguns dos Estados25. Por várias razões,
existe dificuldade em se conceber a Apec como organização internacional de
caráter regional, ainda que um “fórum de diálogos” entre Estados apareça
impropriamente denominado como “organização de cooperação”.
O documento básico da Apec, a Declaração de Seattle de 20 de novembro
de 1993, refere-se à instituição como o Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico.
Nele estão formulados alguns princípios gerais, como o reconhecimento da
interdependência econômica entre os Estados participantes, e a concepção de
mudança em torno de uma comunidade de economias da região do Pacífico
Asiático. À luz das teorias clássicas, resta pouco claro o status da Apec entre os
sujeitos do Direito Internacional Público, sobretudo as organizações
internacionais. Ela poderia ser considerada estrutura para diplomacia ocasional

23
Como evidência, os Estados da região Ásia-Pacífico se reuniram já em 1994 no Primeiro Fórum
Regional da Asean (ARF) para discutir temas de segurança e militarismo, o qual prosseguiu em Brunei
(1995) e Jacarta (1996). Consideram a necessidade de uma evolução em três objetivos compactos para
as negociações futuras, quais sejam: a construção de confiança entre os participantes, diplomacia preventiva
e sistema pacífico de solução de controvérsias. Sobre isso, ver HIROSE, K. A Social Theory of International
Law. Leiden: Martinus Nijhoff. 2003, p. 239 e ss.
24
HELLMANN, D.C. America, Apec and the Road Not Taken: International Leadership in the PostCold War Interregnum in the Asia-Pacific. In: HELLMANN; PYLE (eds.). From Apec to Xanadu:
Creating a Viable Community in the Post-Cold War Pacific. Armonk, NY: M.E. Sharpe,1997, p. 70 e ss.
25
Assim, ver a leitura crítica apresentada por DRYSDALE, P.; ELEK, A. Apec: Community-Building in
East Asia and the Pacific, cit., p. 42-43 (“The ‘new regionalism’ in East Asia and the Pacific gives priority
to achieving substantive economic benefits rather than to the construction of elaborate administrative
structures or formal international treaties. The benefits of practical economic cooperation will increase
confidence and nurture a sense of trust and a progressively wider set of shared interests. Accordingly,
community-building has precedence over institutional-building, and persuasion is preferred to
compulsion”).
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ou instituição internacional26, a exemplo do que aconteceria com o Conselho
do Ártico27 e o Acordo Wassenaar sobre controles de exportação de tecnologias
de dupla utilização e armas convencionais28.
Oficialmente, os Estados participantes admitem que a Apec se constrói em
um espaço intergovernamental cooperativo de relações econômicas e comerciais
multilaterais29, como se representada por um agrupamento de Estados. Em
grande medida essa constatação decorre da linguagem empregada nas
Declarações de Líderes da Apec (Seattle/1993, Borgor/1994 e os instrumentos
normativos subsequentes). Em outra abordagem, a Apec poderia ser enquadrada
na categoria das redes formadas por um grupamento de Estados cuja estrutura
reside fundamentalmente em uma constelação de órgãos ministeriais nacionais,
legislativos e judiciários, e que formam uma entidade ou conjunto de Estados
representados por autoridades governamentais, organizada mediante um
secretariado supranacional com poderes meramente informacionais e de
diplomacia política30-31.
Enquanto instituição internacional, a Apec poderia ser considerada muito
incipiente diante das categorias de organizações internacionais no Direito
Internacional Público clássico – problema que somente poderia ser contornado
se houvesse um tratado entre os Estados participantes estabelecendo um corpo
distinto de órgãos e competências compartilhadas em direção ao fortalecimento
da dimensão supranacional da organização.
Na perspectiva de uma ordem internacional fragmentária, no entanto, os
agrupamentos de Estados, sob as formas de redes de cooperação ou fóruns
26
KLABERS, J. An Introduction to International Institutional Law. Cambridge, UK: Cambridge
Univ.Press, 2002, p. 11, referindo-se a “full-blown organization, framework for occasional diplomacy”.
27
O Conselho do Ártico (Arctic Council) constitui-se enquanto “fórum intergovernamental” orientado
para a abordagem comum das questões e preocupações dos “governos e dos povos do Ártico”; é
integrado por Canadá, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia, Rússia e Estados Unidos. Sobre
sua estrutura, ver <http://www.arctic-council.org>.
28
Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and
Technologies, de 1995, objetivando estabelecer um “novo tipo de cooperação multilateral”, contribuindo
com a segurança e estabilidade em nível regional e internacional, a partir dos valores da transparência e
responsabilidade em relação à transferência de armas convencionais, impedindo seu acúmulo injustificado
nos Estados.
29
“Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec) operates as a cooperative, multilateral economic and
trade forum. It is unique in that it represents the only intergovernmental grouping in the world committed
to reducing trade barriers and increasing investments without requiring its members to enter into legally
binding obligations. The forum succeeds by promoting dialogue and equal respect for the views of all
participants and making decisions based on consensus to achieve its free and open trade and investment
goals.”
30
A estrutura de funcionamento da Apec é bastante racionalizada, concentrando-se em esfera política,
esfera de trabalhos, planos de ação e atuação de setores da sociedade (autoridades governamentais,
setores da indústria e serviços, academia, instituições de pesquisa) e organizações não-governamentais
(observadoras perante o fórum intergovernamental). Ela retrata, portanto a participação de diversos
atores e não apenas dos Estados propriamente ditos.
31

O quadro do fórum em questão é fundamentalmente apresentado como (i) a Reunião dos Líderes; (ii)
Conselho Consultivo de Negócios da Apec; (iii) Conferência Ministerial; (iv) Reuniões Ministeriais
Setoriais; (v) Reunião de Alto-Funcionários; (vi) Secretaria da Apec; (vii) Comitês, dentre os quais:
Comitê sobre Comércio e Investimento, Comitê Econômico (CE), Comitê Administrativo e Orçamentário
(CTI), Grupos Especais de Tarefas, Comitê sobre Cooperação Econômica e Técnica, e Grupos de
Trabalho.
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intergovernamentais, constatam uma categoria diferente de organização, a qual
reside, fundamentalmente: (i) nas relações horizontais entre órgãos dos Estados
que a formam e que detêm competências semelhantes; (ii) em uma estrutura
decisória, informacional, solidária e exclusiva; e (iii) na atuação contida de uma
secretaria supranacional que coopera com as autoridades domésticas, antes de
com elas concorrer32. Existe uma superposição de competências entre redes de
cooperação e organizações internacionais no caso do Pacífico Asiático: a Asean,
Apec e outros Estados asiáticos estão reunidos no Conselho para Cooperação
Econômica do Pacífico (Pecc).
A Apec também é considerada, em tal contexto, representante de uma das
zonas de alto grau de mundialização no plano internacional. Com essa expressão,
pretende-se definir regiões ou blocos regionais que representam, do ponto de
vista do sistema multilateral do comércio, uma concentração de intenso volume
de trocas comerciais e plataformas industriais, de comunicação e de inovação.
Trata-se de uma zona regional econômica e comercial ajustada às diversas
vertentes da globalização33.
No limite, consideradas as dificuldades de classificação, a Apec teria seus
fundamentos assentados por um tratado de cooperação que estabelece um
secretariado comum e algumas estruturas permanentes, porém destituída de
personalidade jurídica de direito internacional público classicamente admitida.
Essas estruturas se constatam nos planos de ação conjunta dos Estados
participantes, em especial relativamente a políticas de investimento e
liberalização do comércio intrabloco34.
2.3. Princípios básicos da cooperação econômica pragmática implicada
no regionalismo moldado pela Apec
O alargamento da Apec, segundo a lógica da Declaração de Borgor de
1994, passa pela reconsideração de flexibilidade das negociações entre os Estados
participantes, a partir daqueles valores que justificaram sua constituição em 1989,
como a capacidade de consenso, confiança recíproca, além de princípios
fundantes, como da abertura, igualdade e evolução, os quais passaram a integrar
o processo normativo de cooperação entre Estados na região Ásia-Pacífico35.
Alguns princípios da regionalismo moldado pela Apec devem ser aqui
considerados.

32

Esse cenário seria o que SLAUGHTER, A.-M.. A New World Order, cit., p. 137, chama de “ordem
internacional horizontal” fundada em redes de redes, exemplificando os casos da Commonwealth, do
Sistema dos Estados Nórdicos, da Apec e da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE).
33

DRYSDALE, P.; ELEK, A. Apec. Community-Building in East Asia and the Pacific, cit., p. 42;
BHAGWATI, J.N. In Defense of Globalization. New York: Oxford University Press, 2004.
34

Sobre isso, ver VAN MEERHAEGHE, M.A.G. International Economic Institutions. The Hague:
Kluwer, 1998, p. 14.
35
Essa visão em muito dependeu, e continuará a depender, da influência específica da Asean, sobretudo
no contexto da Apec, e passa pela consideração específica de tais princípios no modelo de integração
regional proposto a partir da Declaração de Borgor de 1994. Sobre isso, cf. DRYSDALE, P.; ELEK, A.
Apec: Community-Building in East Asia and the Pacific, cit., p. 41.

Regionalismo asiático e os fundamentos do Direito..., Fabrício Bertini Pasquot Polido, p. 103-125

113

Principio da abertura. A Apec, enquanto fórum de Estados, permanece
aberta à entrada de quaisquer outros Estados que mantenham relações econômicas
com a região e que demonstrem a intenção de contribuir com os objetivos
econômicos comuns estabelecidos nas Declarações de Líderes. Daí porque parece
ser requisito implícito à manutenção da Apec e subsequente alargamento do
fórum criado que sua estrutura seja mantida flexível e que propostas para
cooperação entre os participantes atuais não impliquem discriminação entre
outros participantes. Importante observar que a Apec adotou expressamente,
como será analisado, o principio do regionalismo aberto36, que imporia, à primeira
vista, o reconhecimento de uma cooperação econômica “reciprocamente
benéfica” entre os Estados. O principio da abertura, por sua vez, não diz respeito
apenas à proteção de interesses econômicos nas relações entre os Estados, mas
parece passar pelo gerenciamento da cooperação ampla no espaço compreendido
pelos países da Ásia-Pacífico37.
Principio da igualdade. O princípio da igualdade também se refere a um
dos princípios fundantes da Apec e diz respeito à equalização dos poderes de
representação no fórum intergovernamental. À medida que se eleva a importância
econômica dos Estados participantes, mudanças na influência política intrabloco
também serão sentidas. Uma das saídas legitimamente democráticas, nesse
contexto, seria evitar uma correlação entre o poderio econômico do Estado
participante, a representatividade no fórum e a capacidade de definir a agenda
de negociações e os resultados da diplomacia econômica dos países da região
Ásia-Pacífico38.
Princípio da institucionalização evolutiva. Trata-se do reconhecimento da
necessidade de institucionalização gradual e pragmática do fórum
intergovernamental criado. Tal processo compreende o adensamento de
juridicidade dos acordos e tratados que possam responder a princípios básicos de
uma futura organização, e também normas substantivas sobre o processo de
cooperação a ser estabelecido entre os Estados participantes, admitindo-se o
consenso como valor a justificar o processo decisório.
Muito ceticismo paira sobre tal modelo. Apesar dos esforços e da frequência
decisiva com que são realizadas as Reuniões de Líderes, a Apec parece ter
permanecido em um regionalismo amorfo, com obrigações não discriminatórias
pouco atrativas para ingresso de outros Estados em sua estrutura
intergovernamental reticular39. Entre os principais problemas está a falta de
efetividade das medidas empregadas pelos Estados participantes para conduzir
à criação de uma organização regional no Pacífico Asiático 40 .
36

Cf. item 4.1 infra.

37

DRYSDALE, P.; ELEK, A. Apec: Community-Building in East Asia and the Pacific, cit., p. 41.

38

Idem, p. 42.

39

Cf.,criticamente, POMFRET, R. The Economics of Regional Trading Arrangements, cit., p. 147,
observando: “Despite the high-level attendees at this and subsequent annual summits in Indonesia
(1994) and Japan (1995), Apec has remained rather amorphous with its commitment to non-discriminatory
‘open regionalism’”.
40
RAVENHILL, J. Apec and the Construction of Pacific Rim Regionalism. Cambridge, UK: Cambridge
Univ.Press, 2002, especialmente p. 186.
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Em boa parte, isso se deve às novas formulações do regionalismo asiático, como
as que a seguir serão analisadas. O caso da Apec acaba por identificar as bases
desse processo.
3. Per
fis e fundamentos do novo rregionalismo
egionalismo asiático
Perfis
3.1. O regionalismo aberto no Direito da Integração
O exemplo de estudo da Apec leva à constatação de novas vertentes no
regionalismo clássico e um apelo para reconsideração das teorias da integração.
Fala-se aqui em novo regionalismo asiático. Em destaque no início do século
XXI, a região do Pacífico Asiático vem assistindo à multiplicação dos acordos
preferenciais de comércio, de caráter bilateral, regional ou transregional41.
O novo regionalismo é expressão utilizada para identificar formas que
superam os modelos clássicos de integração regional, deduzidos dentro da lógica
normativa do Artigo XXIV do antigo Gatt 47 e incorporado ao Gatt 94, como
exceção ao princípio da não-discriminação no sistema do comércio multilateral.
Operativamente, trata-se de uma noção a designar tendências de cooperação
regional no cenário mundial, especialmente nas duas últimas décadas. O novo
regionalismo direciona-se pela inserção dos Estados na ordem econômica
internacional a partir de programas, estratégias e blocos, e não necessariamente
justificado por um valor único, qual seja, o de liberalização dos fluxos de comércio
e acesso a mercados.
A idéia central sobre regionalismo aberto aparecia muito evidente no curso
das negociações levadas a cabo nas Conferências para Cooperação Econômica
do Pacífico de 1978 e 1980, quando países da região buscavam assentar propostas
específicas para integração, sem preocupação específica com a instituição de
uma organização internacional. A criação da Pecc, em 1980, consolidava uma
rede de caráter regional, caracterizada pela independência e orientada para
cooperação econômica entre Estados participantes e proposta de integração
gradual de mercados domésticos. Ela reivindica para si a constituição de um
“fórum informal regional” para tratar de questões econômicas dos participantes,
com medidas livres da ingerência de políticas governamentais, além da
valorização de procedimentos informais e órgãos transnacionais envolvendo
instituições de pesquisa42.
Nas Conferências da Pecc, os participantes apontavam para premissas
comuns da cooperação econômica na região. Entre elas havia a necessidade
contínua de evitar controvérsias militares e de segurança, a partir da criação de
um sentimento comunitário geral, sem ameaça à paz. Os Estados participantes
acreditavam que os acordos já existentes, bilaterais e regionais, de cooperação
41
Os fatores identificados, em geral, apontam para as crises dos mercados asiáticos de 97, a própria
fragmentação do sistema multilateral do comércio, a concorrência pela formação dos blocos regionais
numa nova tendência do regionalismo e a globalização econômica – como fenômeno unitário que
representa. Como observado no contexto de emergência da Apec, o “regionalismo aberto” parece
indicar um dos valores fundantes a justificar tendências novidadeiras para a integração regional no
Pacífico Asiático. Trata-se, inclusive, do reconhecimento de que a teoria e prática associadas ao Direito
da Integração têm passado por um período de transformação de paradigmas. Sobre isso, ver importantes
estudos de JAYASURIYA, K. Asian Regional Governance. London: Routledge, 2004, p. 1 e ss.
42
Sobre isso, ver descrição detalhada em <http://www.pecc.org/statements.htm> (última visita em 5
de julho de 2006).
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econômica e acordos preferenciais de comércio não seriam prejudicados com a
conclusão de quaisquer outros novos acordos regionais celebrado entre eles, mas
antes seriam vistos como complementares. Os Estados deveriam concentrar
esforços de negociações em áreas de interesse recíproco e reconhecer que
mecanismos adjudicatórios de solução de controvérsias (por exemplo a
constituição de um tribunal ou órgão jurisdicional comum) podem ser de difícil
implementação em áreas sensíveis, quando os litígios entre eles fossem
endereçados em fóruns de discussão periódicos43.
O regionalismo aberto posiciona os compromissos de liberalização dos fluxos
intrabloco de comércio de bens, serviços e tecnologias. Esse seria um objetivo
futuro dos Estados participantes, os quais, por meio de tratados e acordos,
chegariam à adoção de normas substantivas relacionadas à implementação de
obrigações recíprocas em intervalos gradativos (“integração gradual e
prospectiva”) no processo de integração. A noção analisada reconhece a
composição estrutural de blocos regionais por Estados em diferentes estágios de
desenvolvimento, em momentos distintos daqueles modelos clássicos de
integração regional que pressupõem especificamente o nivelamento das
economias domésticas e harmonização normativa44.
A Declaração de São Francisco sobre o Regionalismo Aberto de 199245
aprofundou algumas das ideias em torno da noção aqui analisada. A abertura da
região seria um dos fatores para o dinamismo econômico dos Estados do Pacífico
Asiático, e complementar ao sistema multilateral do comércio do Gatt/OMC.
De acordo com o texto da Declaração, algumas premissas podem ser aqui
reformuladas. Primeiramente, o compromisso por um modelo de regionalismo
aberto permitiria levar a região a avanços significativos e contribuições para um
sistema econômico internacional muito mais efetivo. Em segundo lugar, a
eliminação das barreiras ao livre comércio deveria considerar os diferentes estágios
de desenvolvimento dos países. O caminho rumo à liberalização dos fluxos de
comércio deveria ser estruturado por acordos subregionais e transregionais. Por
fim, com vistas à manutenção do ímpeto de crescimento, a região deve buscar
políticas públicas comuns para fortalecimento do dinamismo econômico.
O novo regionalismo asiático parece ser igualmente um “regionalismo
multidimensional”, especialmente porque os Estados – ainda enquanto sujeitos
clássicos do Direito Internacional Público e, portanto, potenciais endereçados
de direitos e obrigações resultantes de tratados e convenções que celebrem –
passam a atuar em várias “frentes” rumo à criação de novas organizações

43
Em tal concepção de “regionalismo aberto”, são reconhecidos o envolvimento e o estreitamento
institucional entre governos, setores da academia, empresas, organizações da sociedade civil, além da
desnecessidade de institucionalização de organizações sob estruturas decisórias burocráticas.
44
Sobre isso, o caso da União Europeia seria o exemplo mais acabado. Do ponto de vista estrutural, a
integração pelo regionalismo aberto ocorre por meio da interseção de órgãos estatais, regionais e redes,
como é o caso específico da Apec, baseado em objetivos de crescimento e desenvolvimento regional a
partir de um fórum de discussões intergovernamental estruturado sob uma secretaria comum. Cf.
MAULL, H.; WANANDI, J.; SEGAL, G. Europe and the Asia Pacific. London: Routledge, 1998, p. 84.
45
PECC. San Francisco Declaration on Open Regionalism of 1992: A Pacific Model for Global Economic
Cooperation. Disponível em: <http://www.pecc.org/statements/GM/92-SanFranIX.html>.
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internacionais de cooperação econômica e blocos regionais. Em algumas destas
frentes, eles optam por ampliar, quantitativa e qualitativamente, espaços
institucionalizados para solução de conflitos (políticos e diplomáticos)46.
O quadro de integração regional pretendido pelos Estados participantes da
Apec, ainda que pouco revestido de normatividade, tem sido um ingrediente
crucial para a economia asiática. O regionalismo aberto é favorecido por
estruturas flexíveis dentro de uma nova política econômica internacional. O
cenário regional foi sendo assimilado à turbulência nos mercados financeiros,
circulação de capital especulativo, fixação dos câmbios locais e paridade com o
dólar norte-americano e a proteção de investimentos diretos advindos do Japão,
com nítido movimento de influxo nas últimas décadas. Nesse ambiente, o
regionalismo aberto aparece não apenas como uma vertente da integração, mas
também um processo dinâmico cujo controle é moldado por constelações
particulares de fatores domésticos e internacionais47. O papel do Direito da
Integração, como domínio especializado do Direito Internacional, seria o de
absorver essa realidade tão particular.
O projeto do novo regionalismo asiático apresenta-se como uma estratégia
de liberalização do comércio internacional ora aproximada, ora distanciada das
negociações multilaterais do Gatt/OMC, e caracteriza-se pela presença de um
conjunto de estruturas informais e não de um adensamento de juridicidade. Ele
está centrado no surgimento de uma forma de mercantilismo que influi
sobremaneira na compreensão do comércio internacional, distinguindo-se entre
setores submetidos e os não submetidos às relações econômicas entre Estados,
vale dizer, relações econômicas internacionais neomercantilistas48.
O caso do regionalismo aberto também indica uma estratégia de
liberalização unilateral do fluxo de comércio de bens, serviços e tecnologias,
contando com uma extensão limitada de benefícios para Estados não participantes
da Apec, baseada no princípio da não discriminação e cláusula da nação mais
favorecida decorrentes da sistemática do Gatt/OMC49.
Em seu impulso por institucionalização, o regionalismo aberto aponta para
a existência de vários sujeitos envolvidos, os quais, no Direito Internacional
Publico clássico, não ficariam restritos às figuras dos Estados e organizações
internacionais, como endereçados de normas e responsabilidades. Pode ir mais
além daquele cenário que compreende sujeitos de outras esferas de poder (e
46
Esses seriam os casos dos fóruns regionais intergovernamentais. No caso da integração regional no
Pacífico Asiático existe uma preocupação dos Estados implicados em relação aos efeitos refratários da
crise asiática, o futuro das negociações multilaterais no domínio do Gatt/OMC, a emergência da China
e a mentalidade visionária de projetos de regionalismo bem distanciados dos modelos clássicos de
integração e cooperação regional. O regionalismo aberto, ora superqualificado, aparece como uma
“variante asiática” do novo regionalismo da década de 90 e que se desenvolve no século XXI em plena
expansão.
47
Idem, p. 5, referindo-se à seguinte passagem: “the importance of conceptualizing regionalism not as
some inexorable process of regional economic integration, but as a dynamic process whose governance
is shaped by particular constellations of domestic and international forces”.
48

JAYASURIYA, K., Asian Regional Governance, cit., p. 22.

49

Uma das justificativas reside, justamente, no fato de que um maior acesso ao comércio dentro da região
do Pacífico Asiático – pelo volume de negócios e contingente humano – poderia elevar os efeitos
positivos do comércio internacional, projetando os Estados sobre outros blocos regionais e países a
partir da aplicação da cláusula da nação mais favorecida.

Regionalismo asiático e os fundamentos do Direito..., Fabrício Bertini Pasquot Polido, p. 103-125

117

consequentemente competências), tais como empresas transnacionais, lobbies,
grupos de interesse, organizações intergovernamentais e organizações nãogovernamentais, em direção à criação de coalizões dominantes nas negociações,
a partir de estruturas flexíveis e caracterizadas por objetivos graduais de
cooperação (e não necessariamente integração).
3.2. Regionalismo concorrencial
A ideia de um “regionalismo concorrencial” deriva imediatamente da
concepção analisada de regionalismo aberto, em particular no que diz respeito à
flexibilidade dos processos de cooperação econômica e integração regional
estruturados sob a recente experiência dos Estados do Pacífico Asiático na Apec.
No estudo do regionalismo aberto, existe uma concorrência na interação das
decisões dos Estados em aderir a acordos de livre comércio mais eficientes dentro
de um quadro amplo de alternativas impostas. Essa decisão surge após um
processo de experimentação dos objetivos, interesses comuns e melhores
habilidades de cada um dos Estados envolvidos em determinado processo de
integração. A partir de um “processo de descoberta”, o numero de adesões em
torno de certo acordo preferencial de comércio determinará o êxito da
constituição de um bloco regional, fundado em sua maior ou menor
institucionalização50.
Algumas premissas são desenvolvidas pelos autores para abordagem do
regionalismo concorrencial. A integração regional serviria de estratégia, para
países em desenvolvimento, de inserção e acesso a mercados, com vistas ao
crescimento econômico das partes envolvidas. Blocos regionais competitivos
não buscariam avançar nas etapas de integração clássicas (zona de livre comércio,
uniões aduaneiras e mercados comuns), mas antes o fortalecimento de redes a
partir do poder dos Estados nacionais. Os elementos culturais envolvidos
poderiam ser aproveitados para acelerar o processo de integração e manter a
solidariedade interna da estrutura criada (papel do capital social implicado no
processo de integração, com a participação de vários atores: governo, academia,
empresas, organizações da sociedade civil, lobbies etc.); trata-se antes de
estratégia de regionalismo interessada em estabelecer esferas de influência nas
negociações do comércio multilateral51.
Os efeitos do regionalismo concorrencial aparecem igualmente
questionados, já que a inserção de uma enorme quantidade de acordos
preferenciais de comércio, bilaterais e regionais, no sistema multilateral do
comércio conduzido pela OMC, sob os critérios normativos previstos no Artigo
XXIV do Gatt 94 e Artigo V do Gats, poderia acentuar a divisão do cenário
50
No campo das relações internacionais e do direito econômico internacional, a noção de regionalismo
concorrencial estaria próxima ao ideário liberal preconizado por Friedrich von Hayek, quando o autor
afirma que a concorrência nos mercados é “processo de descoberta” encetada pelos agentes econômicos.
Fundamentalmente cf. Competition as a discovery procedure. The Quarterly Journal of Austrian
Economics, vol. 5, n. 3, 2002, p. 9 e ss. (Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Kieler Vorträge, n.
56, Institut für Weltwirtschaft/University of Kiel, 1968).
51
Assim, ver SCHOTT, J. Free Trade Agreements: US Strategies and Priorities. Washington, DC:
Institute for International Economics, 2004, p.25; UNCTAD. Policy Issues in the Spaghetti Bowl: Challenges
for Developing Countries. Geneva: United Nations Publications, 2005, p. 1 e ss.
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internacional em blocos que competem entre si pela maior ou menor unidade.
Cria-se uma lógica hostil em que vantagens são concedidas apenas a alguns
Estados, justamente aqueles que melhor respondem à dinâmica do regionalismo
concorrencial, nivelados a formas já estabilizadas de integração segundo os
modelos clássicos, como seria o próprio caso do Nafta e da União Europeia.
Isso é mais uma consequência lógica da estrutura normativa do Artigo XXIV do
Gatt.
Parece que a exceção ao princípio da não-discriminação como um dos
mecanismos normativos do Gatt/OMC ao legitimar formas de regionalismo
também levou à consolidação de um emaranhado de tratados e acordos
paralelamente à estrutura normativa principal do sistema multilateral do
comércio; estes têm aprofundado o grau de normatividade das áreas correlatas,
tais como barreiras tarifárias e não-tarifárias, liberalização de ser viços e
investimentos, proteção de direitos de propriedade intelectual, regras de origem,
regulamentação da atividade industrial e fiscalização sanitária pelos Estados. Os
efeitos desses acordos, se efetivamente criam desvios ou distorções ao livre
comércio, poderiam ainda elevar encargos administrativos para os Estados e
para empresas exportadoras, sem mencionar a oportunidade para corrupção.
Com efeito, o regionalismo concorrencial vai aos poucos preparando um espaço
em que determinados Estados estão inseridos em processos de integração regional
e outros ficam de fora. Cada um em sua própria lógica, eles também se excluem
e são incluídos simultaneamente. Preferências ou vantagens concedidas a alguns
Estados tornam-se desvantagens para outros52.
3.3. Liberalização competitiva
A noção de liberalização competitiva deve ser entendida no contexto do
multilateralismo e efeito imediato da expansão dos acordos regionais de livre
comércio no plano internacional. Pioneiramente, estudos de Bergsten53 sustentam
que os acordos preferenciais podem desencadear uma onda geral de liberalização
do comércio em direção a um livre comércio mundial, especialmente porque os
Estados estariam mais suscetíveis a concorrer pelos melhores acordos com outros
Estados, sejam eles regionais ou bilaterais. A liberalização competitiva, nesse
sentido, levaria a uma maior abertura dos mercados domésticos, proporcionada
pelo acesso dos países envolvidos aos blocos regionais mais eficientes e adesão a
novos acordos de livre comércio. Isso seria explicado pelo receio de os Estados
serem deixados de lado ou de fora de um determinado processo de integração
regional54.

52
Sobre isso ver observações de SCHOTT, J. Free Trade Agreements: US Strategies and Priorities.
Washington, DC: Institute for International Economics 2004, p. 25 (“preferences granted to some are
handicap imposed to others”).
53
Competitive Liberalization. Washington, DC: Institute for International Economics, 1996, p. 13 e ss;
do mesmo autor, ver BERGSTEN, C. Whither Apec?: The Progress to Date and Agenda for the Future.
Washington, DC: Institute for International Economics, 1997, p. 10 e ss.
54

BERGSTEN, C. Competitive Liberalization, cit., p. 13.
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Por outro lado, o liberalismo competitivo, para além dos efeitos que
manifesta no plano do Direito Econômico Internacional, aparece como ímpeto
e discurso diplomáticos para negociações de acordos preferenciais de comércio.
A própria Apec é um bom exemplo. Os Estados participantes reconhecem, no
contexto do regionalismo aberto, que o processo de concorrência entre acordos
regionais e multilaterais levaria a uma coalizão de vencedores; cada Estado teria
vantagens em propor um maior número de acordos preferenciais como reflexo
de uma maior ou menor aptidão em perceber as “oportunidades decorrentes da
liberalização dos fluxos do comércio internacional”55.
No caso do Pacífico Asiático, por exemplo, os Estados formariam uma
somatória das economias domésticas cujo significado prático alcança parcela
significativa da economia mundial. A partir dela, enquanto proposta flexível e
aberta para constituição de um bloco regional (mediante fórum
intergovernamental) pressionariam outros Estados ao acesso ou à constituição
de organizações regionais de cooperação. Não haveria, necessariamente, uma
liberalização unilateral ou regional, mas antes a formação de um substrato para
o multilateralismo, já que os Estados ficariam mais atentos a todas as fases da
integração regional de que eles não fossem parte, e passariam, com isso, a compor
coalizões56.
A liberalização competitiva não pode ser ignorada como um importante
paradigma justificando a racionalidade de acordos preferenciais de comércio,
enquanto também venha se justapor ao sistema multilateral do comércio
centrado. Aqui, nesse caso, existe uma concorrência entre obrigações de tratados
que vinculam Estados, desde aquele contexto que Nettesheim57 denomina de
“aparência de ordenamento internacional econômico”, referindo-se à OMC e
aos compromissos assumidos em acordos bilaterais e regionais de livre comércio,
numa manifestação mais remota da experiência na evolução histórica do Direito
Internacional.
De fato, tanto a dimensão como a complexidade desses acordos
preferenciais, na lógica que molda a liberalização competitiva, também reabrem
as questões de saber se o regionalismo estaria contido ou não no sistema
multilateral do comércio. Não somente pelo fato de os acordos discriminarem
positivamente Estados não-partes – ainda que sob o rótulo do Artigo XXIV do

55

Sobre isso, ver FRANKEL, J.A. Regional Trading Blocs in the World Economic System. Washington,
DC: Institute for International Economics, 1997, p. 220, relacionando o “liberalismo competitivo” no
comércio internacional com a teoria dos jogos. O autor ressalta a inadequação dessa análise, em especial
pela impropriedade em se comparar estruturas econômicas com abordagens de estratégia no contexto do
regionalismo.

56
Nessa lógica, acredita-se ainda que, diante da liberalização competitiva, acordos preferenciais seriam
mais arrojados para a eliminação das barreiras tarifárias e não-tarifárias ao comércio internacional e, por
isso, impulsionariam as negociações multilaterais, ampliando reformas liberalizantes nos Estados. Sobre
isso, ver FRANKEL, J.A. Regional Trading Blocs in the World Economic System, cit., p. 221.
57
Von der Verhundlungsdiplomatie zur internationalen Verfassungsordnung: Überlegungen zum
Entwicklungsstund des internationalen Wirtschaftsrechts. Jahrbuch für Neue Politische Ökonomie, vol.
19, 2000, p. 145 e ss.
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Gatt 94 eles possam ser de outro modo classificados – como por compreender
normas cuja incompatibilidade e incoerência com o sistema multilateral seria
de difícil constatação pelos mecanismos classicamente considerados58.
Aqui caberia uma reflexão ainda mais profunda. Casos como o do Nafta,
por exemplo, ilustram a difícil questão de saber se o liberalismo competitivo
levaria mesmo, no limite, a uma ampla adesão dos Estados do continente
americano ao bloco ou ampliação do mesmo, como propõe ser a constituição
da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Ou se, de outro lado, tal
liberalização competitiva não serviria para a manutenção de um acordo
preferencial de comércio mais compacto e ancorado em um regime especifico
de tarifas preferenciais, subsídios e complexas regras de origem, que, no limite,
pressuporiam o protecionismo da indústria doméstica norte-americana59. Ora,
nessa concepção a prédica examinada em nada complementa o sistema
multilateral do comércio sob as bases do Gatt/OMC. Pelo contrário, ela
prejudica a evolução de processos de cooperação e integração regional
efetivamente fundados em estruturas constitucionais mínimas (como poderia
ser o caso da Alca, por exemplo) e se entrechoca com o desenvolvimento das
instituições do sistema Gatt/OMC. Um modelo como esse não seria desejável.
3.4. Identidade asiática
Outro fator para o estabelecimento do regionalismo aberto na Ásia foi
justamente a criação de uma identidade asiática, ancorada na solidariedade e
objetivos de estabilidade e paz regionais implicadas na cooperação entre Estados.
O exemplo da Asean, ainda à época de adoção da Declaração de Bangkok de
1697, apontava para essa constatação. Os Estados Membros entendiam, como
consenso, o reconhecimento da integração econômica regional como componente
de uma integração econômica internacional, orientada pelo processo de inserção
desses Estados no mercado global. Por muito tempo, essa identidade asiática foi
considerada uma reação dos países contra a ingerência dos Estados Unidos na
região; mas sua noção é um exercício de ecletismo, vista pela literatura como
uma expressão de considerar a intrusão de valores morais e políticos ocidentais
no contexto asiático, sem rejeitar, por outro lado, os aspectos dinâmicos da
modernização econômica e tecnológica que reorientaram as instituições
domésticas nesses Estados 60. No exemplo da Apec, a identidade asiática absorve
elementos da transnacionalidade da cooperação, já que Estados de outros
continentes também participam de sua estrutura.
58
Ainda que essas normas sejam elementares (fundantes) para a assegurar a implementação das obrigações
assumidas entre os Estados relativamente ao comércio preferencial intrabloco, elas poderiam chegar a
elevar custos de transação para todos os envolvidos – Estados partes e não-partes –, sobretudo pela
criação de barreiras de acesso aos mercados e os retrocessos em direção ao protecionismo das indústrias
domésticas. Bastaria observar o tormentoso trabalho do Comitê sobre Acordos Regionais da OMC, que
não consegue chegar a análises conclusivas em relação aos efeitos de acordos preferenciais especificamente
sensíveis no contexto do sistema multilateral.
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Ver, por exemplo, SCHOTT, J. WTO 2000: Setting the Course for World Trade. Washington, DC:
Institute for International Economics, 1996, p. 20.
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Sobre isso, ver HIGGOTT, R. The international politic economics of regionalism: The Asia-Pacific
and Europe compared. In: COLEMAN, W.D.; UNDERHILL, G.R. (eds.). Regionalism and Global
Economic Integration. London: Routledge, 1998, p. 42-68, especialmente p. 62.
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Outra contraevidência da influência da identidade asiática no regionalismo
foi a possível formação de uma chamada blindagem regional em resposta a
futuros sintomas de crise no mercado financeiro internacional, a exemplo do
que ocorrera inicialmente com a Tailândia em 199761. Esse contexto reiterou as
percepções de muitos Estados asiáticos de que suas prioridades divergiam em
muito daquelas estabelecidas nas experiências de integração regional do Ocidente
(exatamente a União Europeia e o Nafta), além dos modelos de ajustamento
das instituições domésticas e reformas liberais propostas pelo Banco Mundial e
o Fundo Monetário Internacional.
Na visão asiática, haveria um certo ressentimento em relação aos Estados
Unidos e União Europeia pela simplicidade com que a crise asiática foi resolvida,
em especial pelas culpas e retrocessos. A identidade asiática não seria compatível
com a lógica explicando a origem das crises de 1997. Enquanto aqueles culpavam
os governos asiáticos pela falta de instituições e políticas governamentais
adequadas ao sistema financeiro internacional, os Estados da região, em especial
os membros da Asean prejudicados, entendiam justamente que essa origem estaria
nos fluxos de capital especulativo de curto prazo que inundavam os mercados
asiáticos, diretamente de investidores de grandes conglomerados empresariais e
governos do Ocidente.
Diferentemente, os Estados asiáticos, na conformação de uma blindagem
regional, preferiram optar por enfatizar a necessidade de assistência internacional
e controle dos fluxos de capital especulativo. Não apenas essas políticas domésticas
seriam divergentes do padrão eurocentrista e pragmático norte-americano. A
identidade asiática também vem de uma percepção de que as soluções oferecidas
pelos países desenvolvidos eram pouco efetivas e satisfatórias e que seus modelos
de políticas governamentais eram muito oportunistas, centrados apenas na
contenção das calamidades (de todas as ordens, como as crises financeiras, colapsos
na rede de saúde pública, desastres naturais) para estabelecer coercitivamente
uma agenda nem um pouco bem-vinda de reformas62.
4. Conclusões
O presente trabalho buscou apontar para algumas características do
regionalismo asiático, oferecendo como contraponto o estudo de caso da Apec.
Como analisado, o formato da cooperação regional alcançada difere em absoluto
de quaisquer das alternativas concebidas nos clássicos modelos de integração,
especialmente pela caracterização que admitem no Direito Internacional. A
criação de fórum intergovernamental entre Estados, estruturado normativamente
a partir de tratados, e a existência de um secretariado comum permitiram uma
cooperação regional pragmática; nela encontra-se justamente o elevado grau de
flexibilidade e abertura que caracteriza a noção de regionalismo aberto.
A constatação de novas vertentes no regionalismo clássico é um apelo para
reconsideração das teorias da integração. Em destaque no início do século XXI,
61
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a região do Pacífico Asiático veio assistindo à multiplicação dos acordos
preferenciais de comércio, de caráter bilateral, regional ou transregional. Os
fatores identificados, em geral, estão fortemente associados às crises dos mercados
asiáticos de 97, à própria fragmentação do sistema multilateral do comércio, à
concorrência pela formação dos blocos regionais numa nova tendência do
regionalismo e à globalização econômica – como fenômeno unitário que
representa.
No contexto de emergência da Apec, o regionalismo aberto parece indicar
um dos valores fundantes a justificar tendências inéditas para a integração regional
no Pacífico Asiático. E é justamente a partir dele que as noções de regionalismo
concorrencial, liberalização competitiva e identidade asiática se entrelaçam como
vertentes operativas de um mesmo fenômeno no contexto de integração regional.
Por outro lado, como observado, a proliferação de acordos de livre comércio
concluídos entre Estados asiáticos e a necessidade de remodelação da própria
unidade do sistema multilateral do comércio edificado sob as bases do Gatt/
OMC também se tornam objeto de atenção e reflexões práticas. O caso do
regionalismo asiático, por suas características, acena para uma interessante
proposição de reconsideração dos modelos, pelo menos no que diz respeito ao
seu distanciamento dos esquemas clássicos concebidos pelas escolas do Direito
da Integração, muito mais ligadas à abordagem eurocentrista do problema.
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Paradoxos e complexidades
na geração de energia
elétrica no Brasil – uma
comparação internacional
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Resumo: O artigo apresenta as principais fontes primárias de energia
para geração de eletricidade, bem como seus custos, suas vantagens e
desvantagens. Realiza ainda uma comparação internacional das fontes
utilizadas em países selecionados, identificando a favorável participação
das fontes renováveis na geração de eletricidade no Brasil.
O artigo apresenta ainda uma crítica sobre os resultados dos leilões de
expansão da oferta de eletricidade para os anos futuros, onde se percebe
uma elevada concentração de empreendimentos térmicos, com
consequências de projeção de alta de custos e menor responsabilidade
ambiental, inclusive em relação aos desdobramentos do Protocolo de
Kyoto em uma fase posterior a 2012, quando o Brasil poderá vir a ser
obrigado a reduzir emissões de gases de efeito estufa, inclusive com
metas objetivas.
Palavras-chave
Palavras-chave: eletricidade, fontes renováveis, matriz energética, leilões
de energia.

1. Introdução
A energia elétrica é um importante insumo para o desenvolvimento
econômico das nações. A sua oferta permite que as comunidades tenham acesso
a saúde, educação e segurança, além do conforto que a vida moderna permite.
Para os demais setores da economia, destacando os industriais e comerciais, a
energia elétrica representa, além de insumo produtivo para alguns casos, a própria
capabilidade de seus processos e serviços, uma vez que sem ela quase nenhuma
atividade pode continuar a ser realizada ou oferecida sem prejuízos associados.
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Garantir a disponibilidade crescente da oferta de eletricidade é um dos
grandes desafios do planejamento energético e de infraestrutura, uma vez que
suas taxas de crescimento suplantam aquelas da própria economia, pelo menos
nos países em desenvolvimento. Associa-se ainda a esse desafio o fato de a geração
de energia elétrica estar associada à utilização de fontes primárias de energia
que possuem, em diferentes intensidades, impactos no meio ambiente como
um todo.
O presente artigo apresenta uma análise das diferentes fontes primárias de
energia que são utilizadas na geração de energia elétrica, bem como suas
principais vantagens e desvantagens. Apresenta ainda os rumos que vem sendo
tomados pelo Brasil em relação a escolhas para novas usinas de geração de
eletricidade, que parecem priorizar fontes não-renováveis, em que pese a
oportunidade de o país dispor de abundantes recursos renováveis. O artigo
apresenta ainda os principais critérios empregados para a priorização das fontes
primárias na geração de eletricidade.
Com o objetivo de comparar a evolução da matriz energética empregada
na geração de eletricidade foram selecionados oito países, a saber: Alemanha,
Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido. Para
esses países, apresenta-se a evolução histórica da utilização de fontes fósseis,
nuclear, hidreletricidade e outras, onde se incluem também as fontes renováveis
de energia.
Especial destaque é dado à evolução da situação brasileira, sempre
caracterizada pela elevada participação das fontes renováveis de energia. Apesar
da abundância dos recursos naturais e do desenvolvimento das tecnologias
necessárias, os resultados dos últimos leilões de energia elétrica caracterizados
como expansão (energia nova) indicam uma maior participação das usinas
térmicas para geração de eletricidade, com privilégio de combustíveis fósseis
não-renováveis.
Essa tendência encontra-se na contramão da história; primeiro, porque o
Brasil sempre teve uma matriz energética de elevada participação das fontes
renováveis para geração de energia elétrica; e, segundo, porque a preocupação
internacional com os aspectos relacionados à preservação do meio ambiente
indica maiores esforços na utilização de fontes renováveis de energia.
2. As principais fontes primárias para geração de energia elétrica
A energia elétrica é uma fonte secundária de energia que pode ser obtida
com a utilização de diferentes fontes primárias. Entre as principais fontes primárias
empregadas na geração de energia elétrica destacam-se energia hidráulica, urânio,
gás natural, carvão mineral, derivados de petróleo e biomassa.
Fontes ainda consideradas alternativas, como energia eólica, energia solar,
hidrogênio, geotérmica e maremotriz, entre outras, também podem gerar
eletricidade; porém, a sua utilização em grande escala encontra-se restrita em
decorrência de seu elevado preço, da sua disponibilidade regional e/ou do ainda
inadequado desenvolvimento tecnológico.
Como fontes de geração de energia elétrica, ainda se podem considerar os
gases resultantes de processos industriais e que possibilitam a cogeração de energia
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elétrica e também o aproveitamento do lixo, neste caso considerado como
biomassa. A Tabela 1 apresenta as principais características das principais fontes
primárias empregadas, bem como suas vantagens e desvantagens.
A escolha da fonte primária que será priorizada na matriz energética de
geração de eletricidade considera diferentes aspectos, onde se incluem:
• Custos internacionais da fonte primária, quando a mesma é possível de
ser comercializada no mercado internacional (carvão mineral pode ser importado
e transportado, enquanto as energias solar e eólica devem ser aproveitadas no
local de sua disponibilidade).
• Possibilidade de transporte, em grandes quantidades e com custos
competitivos (sinergia no transporte marítimo, navios que carregam energia em
uma rota e produtos industrializados e ou commodities na outra, por exemplo).
• Existência do recurso natural no país, e com localização viável para a
geração de energia elétrica (quanto mais perto o centro de consumo das fontes
de geração, menores são os custos e os impactos da transmissão de energia
elétrica).
• Impactos ambientais decorrentes da utilização de fontes primárias, quer
pelos impactos em si quer pela dificuldade de aprovação nos órgãos relacionados
e convencimento da sociedade com um todo.
• Sinergias existentes nos processos de geração de energia elétrica
decorrentes de fontes diferenciadas (a geração térmica, em especial a biomassa
de cana de açúcar, permite aperfeiçoar o processo de geração a partir da energia
hidráulica, ampliando a energia assegurada estatisticamente).
• Viabilidade comercial da comercialização da energia elétrica.
Dos aspectos já mencionados, os impactos ambientais contribuem também
para uma maior discussão sobre o contínuo atendimento da demanda crescente
de energia elétrica pela contínua ampliação de sua oferta. O grande desafio é
oferecer a energia elétrica necessária para o desenvolvimento econômico das
nações, com o menor impacto possível no meio ambiente, mantendo-se ainda a
garantia de seu contínuo fornecimento com preços que permitam êxitos nos
mercados globais e competitivos, e acesso às camadas mais pobres da população.
3. Evolução histórica da matriz energética de geração de energia
elétrica em países selecionados
Com o objetivo de comparar a utilização das principais fontes primárias de
energia para geração de eletricidade são apresentadas as participações dos
combustíveis fósseis (derivados de petróleo, carvão e gás natural), energia nuclear,
hidroeletricidade e outras fontes, sendo neste último caso inclusas as demais
fontes primárias possíveis na geração de eletricidade, como biomassa, solar e
eólica, entre outras.
Fazem parte dessa análise Alemanha, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos,
França, Japão e Reino Unido, que foram escolhidos pela importância econômica
que representam, bem como pela diversidade de soluções selecionadas para gerar
energia elétrica. O universo temporal analisado foi composto pelos anos de 1980,
1990 e 2005, conforme dados consolidados pelo Annual Energy Review 2007
(EIA, disponível em <http://www.eia.doe.gov>. Acesso em: 17 out 2008).
128

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.7(14), 2009

Tabela 1 – Análise comparativa das difer
entes fontes primárias
diferentes

Fonte: Elaborada a partir de informações dos sites: <http://www.eia.doe.gov> e <http://
www.ccee.org.br>. Acesso em: 17 out 08.
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Tabela 2: Fontes primárias para geração de ener
gia elétrica de países
energia
selecionados

Fonte: EIA, disponível em <http://www.eia.doe.gov>. Acesso em: 17 out 08.

Figura 1: Análise das fontes de geração de energia elétrica por países
selecionados

Fonte: EIA, disponível em <http://www.eia.doe.gov>. Acesso em: 17 out 08.
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A figura 1 apresenta a evolução das diferentes fontes primárias de energia
na geração de eletricidade por país selecionado. Para Alemanha, China, Estados
Unidos, Japão e Reino Unido a principal fonte primária de energia utilizada na
geração de eletricidade é o combustível fóssil, onde se incluem derivados do
petróleo, gás natural e carvão mineral. A participação desses combustíveis para
gerar energia elétrica tem apresentado uma crescente participação no Brasil, no
Canadá, na China e nos Estados Unidos.
É possível concluir que os combustíveis fósseis têm enorme
representatividade na geração de eletricidade, boa parte pela tecnologia
dominada, custos competitivos e possibilidade de intercâmbios regionais e
internacionais dessas fontes.
A energia nuclear apresenta destaque especial na França, onde ela é a maior
fonte empregada para gerar energia elétrica, seguida imediatamente pelos
combustíveis fósseis. Observa-se um crescimento de sua utilização na China,
nos Estados Unidos e no Japão. A energia nuclear tem por característica, além
das restrições de acesso ao combustível, discussões antigas quanto à sua
proliferação em grande escala, principalmente pela sinergia no processo de
enriquecimento de urânio com finalidades militares. Entre os países selecionados
para análise, apenas o Brasil e a China têm participação inferior a 3% da energia
nuclear como fonte de eletricidade. Nos demais países, essa fonte tem
participação entre 14% (Canadá) e 79% (França).
O Brasil e o Canadá têm expressiva participação da energia hidráulica na
geração de eletricidade, sendo os combustíveis fósseis a segunda fonte mais
utilizada. Porém, a participação da hidreletricidade tem diminuído em todos os
países selecionados. A hidreletricidade tem muita participação nos países onde
existe disponibilidade desse recurso, sendo pequena nos demais pela óbvia
indisponibilidade física. Não existe possibilidade de aquisição dessa fonte primária,
restando apenas a possibilidade de importação da fonte secundária para casos de
sistemas de linha de transmissão interligados, como ilustra o caso da usina de
Itaipu, envolvendo o Brasil e Paraguai.
As demais fontes de energia classificadas como “outros” incluem diferentes
tipos de biomassa, geotérmica, solar, eólica e hidrogênio, entre outras, e
apresentam para todos os países um crescimento quando comparadas à série
histórica; sua maior participação é evidenciada na França, com 14,01%, seguida
pela Alemanha, onde totaliza 7,39%.
A figura 2 apresenta a oferta de energia elétrica no mundo por fonte primária
de geração, com base no ano de 2005. As informações consolidadas no Balanço
Energético Nacional, pelo Ministério de Minas e Energia, apresentam os dados
do Brasil, dos países da OECD, outros países e o mundo. Dos países já analisados,
apenas o Brasil e a China ainda não fazem parte da Organision for Economic
Co-Operation and Development (OCDE), composta por 30 países membros e
que tem entre seus objetivos consolidar e oferecer dados estatísticos, sociais e
econômicos.
A análise comparativa dos diferentes países e união de países permite
evidenciar a elevada e ímpar participação da geração hidráulica de energia
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elétrica, o que coloca o Brasil em uma posição bastante satisfatória do ponto de
vista de sustentabilidade. Vale ressaltar que a hidreletricidade, embora seja
renovável, também causa impactos ambientais pela natureza das grandes obras
envolvidas na construção de suas usinas hidrelétricas. Pela comparação da figura
2, verifica-se a vantagem brasileira no que se refere à utilização da energia
hidráulica para geração de eletricidade.
Figura 2 – Matriz de oferta de energia elétrica 2005 Brasil e mundo

Fonte: Balanço Energético Nacional, disponível em <http//www.mme.gov.br>. Acesso: 17 out 08.

4. Mecanismo de contratação de energia nova para suprimento da
demanda futura de energia elétrica
Desde 2004, com a implantação de um novo marco regulatório no setor
elétrico brasileiro, a expansão da oferta ocorre com leilões promovidos pelo
governo, a partir de informações consolidadas pela Empresa de Pesquisa
Energética (EPE). Cada uma das 64 empresas de distribuição estabelece suas
necessidades de contratação para o ano alvo (denominado ano A) com cinco
anos de antecedência, cujo atendimento se processa pelo leilão (A-5, ou seja, é
licitada energia para ser entregue no prazo de 5 anos). Outros leilões de ajustes
são também realizados para permitir a correção dos valores do mercado a
contratar de cada uma dessas empresas de distribuição (A-3, A-2 e A-1, energia
a ser oferecida nos próximos três, dois e um ano respectivamente).
Os leilões de ajustes são necessários, pois é tarefa bastante difícil projetar o
mercado de eletricidade com esta antecedência. Ocorre que os regulamentos
estabelecem penalidades elevadas para as empresas que apresentarem consumos
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de energia (conjunto de consumo de todos os clientes da distribuidora) superiores
aos contratos firmados, promovendo o interesse das distribuidoras de contratar
volumes adicionais sempre que necessário, em função da correção do
planejamento das necessidades de mercado.
Como é evidente, os leilões dos períodos de curto prazo apenas envolvem
usinas já prontas e com energia ainda sem contratação, pois não seria factível a
construção de obras novas para atender ao volume contratado nesses prazos, em
especial (A-2) e (A-1). Já os leilões (A-3) usualmente são compostos de usinas
termelétricas, pois também não é factível a construção de hidrelétricas com
prazos inferiores a três anos.
O leilão ocorre pela definição do titular de uma nova concessão de usina
hidrelétrica, cujos estudos preliminares de engenharia tenham sido feitos pela
EPE e que disponha de licença ambiental prévia, viabilizada pela mesma Empresa
de Pesquisa Energética. O lance vencedor é definido pelo empreendedor que se
disponha a vender a energia elétrica produzida na futura usina, cuja concessão
está sendo outorgada pelo prazo de 30 anos, pelo menor preço entre os licitantes
a partir de um valor teto também estabelecido pela EPE. A comercialização
desta energia deverá se iniciar no ano alvo, ou seja, no prazo de cinco anos, pelo
período de 30 anos.
Caso o volume de energia requerido pelo mercado das distribuidoras não
tenha sido atendido na sua totalidade pela oferta de energia hidrelétrica, realizase uma segunda fase do leilão aberto a empreendedores que se habilitaram
previamente com projetos de usinas térmicas, cujos projetos tenham sido
avaliados pela EPE e que disponham de contratos energéticos que garantam a
viabilidade do volume de energia a ser assegurado em contrato.
Os preços de venda da energia proveniente dessas usinas térmicas são
compostos de duas parcelas: uma fixa, correspondente à disponibilidade física
da usina (potência); e outra, variável, em função de uma previsão da frequência
com que essa usina venha a ser solicitada a operar (custo do combustível).
Cada um dos licitantes estabelece lances com a combinação dos preços
fixos e variáveis segundo sua crença na frequência com que venha a ser despachada
pelo Operador Nacional do Sistema. O preço médio é definido, no entanto,
pela ponderação da previsão da EPE sobre a futura operação da usina. No caso
das usinas térmicas, o prazo contratual é feito pelo período de 15 anos. Todos os
contratos são firmados pelas usinas com todas as distribuidoras que declararam
necessidades de energia para o ano alvo.
5. Participação das fontes não-renováveis na matriz futura de energia
elétrica e seus impactos
O mecanismo descrito anteriormente foi desenvolvido visando estabelecer
uma sistemática que contribuísse para relações contratuais de longo prazo (15
ou 30 anos), facilitando a financiabilidade dos contratos.
A definição de outorga de concessão de usinas hidrelétricas apenas para
empreendimentos estudados pela EPE e com licenças ambientais prévias já
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concedidas visava a recuperação do processo de planejamento e a redução dos
riscos dos empreendedores com relação às questões ambientais.
No entanto, alguns problemas estão sendo enfrentados, e vêm dificultando
a prioridade de usinas hidrelétricas em comparação com usinas termelétricas.
• Maior dificuldade de obtenção de licenças ambientais de obras hidráulicas
em comparação com usinas térmicas, por mais paradoxal que isso possa parecer.
• Pouca capacidade operacional da EPE para oferta de novos projetos
hidráulicos com os estudos básicos de engenharia e com licenças prévias já
concedidas.
• Percepção dos empreendedores de que os riscos de atrasos de obras são
maiores nas hidráulicas do que nas usinas térmicas.
• Percepção dos empreendedores de que o despacho real será mais
frequente do que o estimado nos editais dos leilões. Essa situação leva à
oportunidade de ganhos econômicos para combinações dos preços de capacidade
(fixo) e combustível (variável), quando se projeta o custo variável elevado.
É importante ressaltar que, pelas regras do setor, o preço de venda da energia
hidrelétrica aos compradores é exatamente o definido nos resultados do leilão,
ao passo que, para as termelétricas, o preço definido nada mais é que um preço
médio esperado caso as usinas venham a ser acionadas conforme as premissas de
operação utilizadas na modelagem do leilão. A tabela 3 apresenta os resultados
dos leilões para entrega de energia para os anos de 2008 até 2013, onde se
percebe claramente a participação de fontes não-renováveis de energia.
Tabela 3: Histórico de volumes e pr
eços dos leilões de expansão de
preços
energia elétrica

Fonte: Elaboração própria, a partir de informações do site <http://www.acendebrasil.org.br> ;<http:/
/www.ccee.org.br>. Acesso: 17 out 2008.

Já na figura 3 apresenta-se o total de energia ofertada classificada como
energia renovável ou energia não-renovável. Como é fácil perceber, a oferta de
energia não-renovável (62,8%) é predominante desde a alteração do marco
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regulatório em 2004. O que vem chamando a atenção dos especialistas é a
maior intensidade de concentração em energia não-renovável registrada neste
último leilão de energia de expansão (energia nova), em 2008.
Figura 3: V
olume de ener
gia ofer
tada (mwmed) - comparação rrenovável
enovável e
Volume
energia
ofertada
não renovável

Fonte: Elaboração própria, a partir de informações do site <http://www.acendebrasil.org.br>; <http:/
/www.ccee.org.br>. Acesso: 17 out 2008.

Se é verdade que, por um lado, a obrigatoriedade de oferta de energia
hidrelétrica baseada em projetos determinados pela EPE e com licença prévia
definida resgata a atividade de planejamento, por outro parece contraditório
que com a ampla oferta potencial de energia hidrelétrica disponível no Brasil,
que possui um dos maiores potenciais hídricos de todo o mundo ainda a explorar,
o país opte por expandir sua matriz elétrica com base em combustíveis fósseis
não-renováveis.
A figura 4 apresenta o potencial hidrelétrico ainda a explorar. As informações
constantes dessa figura indicam que existe ainda cerca de três vezes o total da
capacidade já instalada em usinas hidrelétricas a serem exploradas.
A tendência apontada neste artigo apresenta diversos problemas.
• Preços elevados, conforme evidenciado na figura 5, que compara preços
de leilões de usinas hidráulicas com usinas térmicas a óleo combustível. Deve-se
ressaltar que, se for determinado um despacho operacional superior ao previsto
nos leilões, estes preços podem ser ainda superiores.
• Maior índice de emissões de gases de efeito estufa.
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Figura 4: Potencial de geração hidrelétrica por região

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE), disponível em <http//www.epe.gov.br>. Acesso: 17 out
2008.

Figura 5: Preços de energia em R$/MWh nos leilões – período 20082013

Fonte: Elaboração própria, a partir de informações do site <www.acendebrasil.org.br>; <www.ccee.org.br>.
Acesso em: 17 out 2008.
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7. Conclusões
A estruturação atual do setor elétrico brasileiro apresenta problemas que
irão repercutir em futuro próximo. De um lado, o custo de usinas térmicas é
nitidamente superior ao custo de operação das usinas hidráulicas, como ficou
abundantemente demonstrado nas seções anteriores. Esta diferença de preços,
que irá se refletir nas tarifas públicas, ainda poderá ter seu efeito ampliado pela
perspectiva de maior frequência de despacho das usinas térmicas do que o previsto
nos editais dos leilões realizados. Outro risco importante de mesma tipologia
diz respeito à possibilidade de preços mais elevados do petróleo e seus derivados,
o que também contribuiria para aumento de preços.
De outra sorte, a prioridade para usinas térmicas parece ir na contramão de
uma tendência mundial das matrizes elétricas, que buscam cada vez mais evitar
a emissão de gases de efeito estufa. Não é demais analisar que o acordo de
Kyoto tem regras definidas até o fim de 2012, período no qual o Brasil não tem
metas objetivas de redução de suas emissões, mas não existem garantias de que,
passada esta primeira etapa do acordo internacional, o Brasil não tenha de se
responsabilizar por compromissos obrigatórios de reduções de suas emissões.
Parece que o setor elétrico brasileiro não tem dado a devida atenção à
questão das mudanças climáticas. Esta conjuntura poderá introduzir custos e
riscos que poderiam ser evitados, caso o país utilizasse a plenitude de seus recursos
renováveis.
Os autores sugerem desde já a inclusão deste tema no planejamento
estratégico das concessionárias de distribuição e também para os grandes
consumidores de energia, que poderão vir a se tornar os maiores impactados.
Para que essa situação possa ser reequilibrada, faz-se necessário um fortalecimento
da EPE, para que esta possa suprir os futuros leilões com uma carteira de projetos
hidrelétricos capaz de atender ao requisito de contratação das empresas
distribuidoras.
Finalmente, é necessário um maior acompanhamento do Ministério Público
e dos órgãos legislativos para identificar as razões que levam as usinas térmicas a
ter maior facilidade para obtenção de licenças ambientais. Os autores sugerem
ainda que deva ser dada a maior prioridade possível a alternativas renováveis de
pequeno porte e para ações de eficiência energética, visando contrabalancear
possíveis efeitos negativos da priorização das usinas térmicas induzida pelo
modelo regulatório brasileiro.
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Resumo: O presente trabalho examina a influência do automobilismo
no desenvolvimento de estratégias de marketing global, tendo como
objeto de pesquisa a categoria mais avançada do esporte a motor: a
Fórmula 1. Fenômeno sóciocultural que cruza fronteiras e é envolvido
cada vez mais por parâmetros empresariais e mercantis, com destacada
influência e significado no cenário esportivo mundial, a Fórmula 1 é
analisada à luz das teorias da globalização da economia, do marketing
global e do marketing esportivo. Esse estudo envolve também a
investigação dos elementos constituintes desse esporte e apresenta dados
de mercado desta categoria automobilística, revelando tanto o perfil
das empresas que investem no setor, como também o perfil de
consumidores que este esporte atrai.
Palavras-chave: Fórmula 1, automobilismo, marketing, estratégia,
mercado, empresas, esporte, patrocínio, marketing institucional,
marketing esportivo.

Introdução
A Fórmula 1 é um esporte global. Embora tenha começado apenas como
um campeonato europeu, o esporte transformou-se num verdadeiro fenômeno
global, com corridas que acontecem atualmente em países de 4 dos 5 continentes.
O Campeonato Mundial de Fórmula 1 originou-se de Grandes Prêmios
disputados na Europa desde os primeiros anos do século XX até a Segunda Guerra
Mundial, surgindo oficialmente em 1950 com sua primeira prova organizada
pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e realizada no autódromo
de Silverstone, na Inglaterra. No entanto, foram os anos da década de 1960 que
marcaram a consagração da Fórmula 1 no mundo automobilístico. Foi nesta
ocasião que a categoria sofreu suas mais profundas mudanças, passando por
uma verdadeira revolução tecnológica. E é neste período que os Grandes Prêmios
passam a ser encarados como meios comerciais efetivos. Atualmente, a maior
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autoridade da Fórmula 1 é Bernie Ecclestone, responsável por unificar a
modalidade nos anos 1970 e escolhido pela FIA para negociar e administrar os
direitos comerciais da Fórmula 1.
Como a categoria mais avançada do esporte a motor, a Fórmula 1 mobiliza
milhares de profissionais em diversos países, alcança milhões de espectadores
em todo o mundo e demanda enormes investimentos financeiros. Essa categoria
esportiva tornou-se um verdadeiro fenômeno global e representa um segmento
importante para análise da influência do automobilismo no desenvolvimento de
estratégias de marketing global.
1. A globalização da economia
Passos e Nogami (2003) explicam que estudar o comportamento humano
e como as sociedades se organizam e se empenham na produção, troca e consumo
de bens e serviços é uma ocupação da economia, o que faz dela uma ciência
social. As primeiras manifestações históricas do pensamento econômico surgiram
graças a esforços feitos pelas sociedades, ao longo do tempo, para resolver
problemas, satisfazer necessidades e aperfeiçoar técnicas produtivas
(SAMUELSON, 2004, p. 331-335).
Antigamente o mundo era um lugar onde as economias nacionais eram
entidades contidas em si mesmas, isoladas de outras nações por barreiras
comerciais, diferenças na regulamentação do governo, cultura e sistemas
administrativos. Atualmente percebe-se a queda dessas barreiras graças aos avanços
no sistema de transporte e telecomunicações, convergindo as economias nacionais
em um sistema econômico global interdependente. A esse processo dá-se o nome
de globalização (HILL, 2000, p. 4).
Por globalização entende-se o processo crescente de integração do comércio
e das finanças internacionais, responsável por interligar os mercados nacionais
em um novo sistema supranacional (MARTIN, 1994, p. 256 apud SANCHEZ,
1999, p. 15). Apesar de ser um fenômeno recente, a globalização não pode ser
considerada como um fato isolado, pois, conforme afirma Barbosa, a globalização
reflete “algumas tendências já presentes no passado” (BARBOSA, 2003, p. 33).
Como dito anteriormente, globalização é o nome dado ao processo de
integração da economia mundial. Este processo possui duas facetas distintas: “a
Globalização de Mercados e a Globalização da Produção” (HILL, 2000, p. 6).
O termo “Globalização de Mercados” refere-se a mercados nacionais,
distintos e historicamente separados, que convergem formando um único
mercado global. Embora seja um tópico controverso, argumenta-se que as
preferências dos consumidores em diferentes nações estão começando a convergir
em uma norma global, o que ajudaria na criação de um mercado global (LEVIT,
1983, p. 92-102 apud HILL, 2000, p. 6). Na busca por tornarem-se mais
competitivas, muitas empresas procuram entrar nos mesmos mercados que seus
concorrentes, de maneira que para inúmeras indústrias tornou-se irrelevante falar
sobre o “mercado brasileiro” ou o “mercado norte-americano”: para elas existe
apenas o mercado global (HILL, 2000, p. 7).
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A “Globalização da Produção” refere-se à busca de bens e serviços em
diversos locais do mundo para que se possa aproveitar as diferenças nacionais no
custo e qualidade dos fatores de produção e, consequentemente, tornar um
produto mais competitivo ao diminuir o custo total de sua produção e/ou
melhorar a qualidade ou funcionalidade oferecida (HILL, 2000, p. 7).
De acordo com Hill (2000), a globalização dos mercados faz com que
uma parcela cada vez maior das atividades comerciais transcenda as fronteiras
nacionais, surgindo, a partir da necessidade de gerenciar, regular e policiar o
mercado global, instituições como o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Gatt),
a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Fundo Monetário Internacional
(FMI) e a Organização das Nações Unidas (ONU).
O surgimento do mercado global traz consigo o aparecimento de uma
estrutura que autores como Hill (2000), Bresser Pereira (1978), Kotler (1988)
e Sanchez (1999) consideram uma das mais características da globalização: as
empresas multinacionais. A Conferência do Comércio e Desenvolvimento para
as Nações Unidas (Unctad) (1973) define como multinacional toda empresa
que possui atividades em mais de uma nação.
A globalização da produção e dos mercados irá mudar drasticamente a
maneira pela qual essas empresas se estruturam, pois como explica Ianni (2007):
“A nova divisão transnacional do trabalho envolve a redistribuição das
empresas, corporações e conglomerados por todo o mundo. (...)
Simultaneamente, ocorre a reestruturação das empresas, grandes, médias e
pequenas, em conformidade com as exigências da produtividade, agilidade e
capacidade de inovação abertas pela ampliação dos mercados, em âmbito
nacional, regional e mundial.” (IANNI, 2007, p. 13-14)
Keegan (1974) explica que empresas que antes estavam acostumadas a
lidar apenas com as características de seu mercado nacional agora precisam
compreender e gerenciar as diferenças econômicas, sociais e principalmente
culturais existentes entre os países, ou não serão capazes de atuar de maneira
competitiva no mercado global.
2. O marketing esportivo como uma ferramenta do marketing global
Kotler (1988) define marketing como um processo social e gerencial no
qual indivíduos e grupos obtêm o que precisam e desejam por meio da criação e
troca de produtos e valores com os outros. Essa definição de marketing remete
ao que foi dito no primeiro capítulo deste trabalho, onde se definiu que o principal
papel da Economia é entender os desejos e necessidades dos indivíduos, de maneira
que os recursos, que são escassos, sejam empregados da melhor maneira possível
pelas sociedades.
Antigamente, todo o conceito de marketing de uma empresa girava em
torno do “produto”. Posteriormente esse conceito expandiu-se para abranger
todo o “mix de marketing”, ou algo que ficou conhecido como os “quatro
P’s”: produto, preço, promoção e praça (KEEGAN, 1974, p. 2).
Fórmula 1: o esporte na estratégia empresarial, Samantha Simielli Guerreiro, p. 139-160

141

Keegan (1974) afirma que esse conceito começa a mudar por volta de
1980, quando surge a necessidade de se encarar o marketing como um conceito
estratégico. O foco deixa de ser apenas o consumidor ou o produto, e passa a ser
o ambiente externo da firma, pois conhecer profundamente apenas o consumidor
do produto já não é mais suficiente; é necessário entender o contexto do
consumidor, e esse contexto é composto por diversas forças, como o ambiente,
a competição, o governo, as tendências sociais e políticas, a cultura etc.
É justamente neste momento que Keegan (1974) e Kotabe e Helsen (2000)
afirmam que a globalização entra em pauta e começa a mudar drasticamente a
maneira como as empresas atuam no mercado internacional. Dessa forma, Kotler
(1988) afirma que uma empresa com pretensões de fazer negócios internacionais
precisa compreender profundamente o ambiente de marketing internacional.
Apesar de apresentar diversos desafios, Kotler (1988) e Kotabe e Helsen
(2000) argumentam que a globalização traz consigo novas oportunidades de
mercado, permitindo que as empresas diversifiquem suas abordagens de
marketing. Dentre essas novas oportunidades, autores como Melo Neto (2000a),
Contursi (2000) e Rodrigues (2004) afirmam que o esporte aparece como um
forte expoente. O esporte é provavelmente o aspecto mais universal da cultura,
cruzando barreiras e línguas para cativar espectadores e participantes, tanto como
estrutura de negócios como para simples recreação (HUGHES e SHANK, 2005,
p. 207). Além disso, o esporte atualmente está caracterizado como um fenômeno
sociocultural e político-econômico com grande influência e significado no cenário
mundial, um fenômeno com múltiplas possibilidades e interpretações. Hoje
envolvido cada vez mais por parâmetros empresariais e mercantis, o esporte faz
de sua vocação para o espetáculo e de sua penetração significativa perante a
sociedade um veículo de comunicação eficaz com estratégias mercadológicas
atrativas e lucrativas (RODRIGUES, 2004, p. 10).
Segundo Pozzi (1998), a expressão “marketing esportivo” foi criada pela
revista Advertising Age para descrever o uso cada vez maior do esporte como
um veículo promocional em atividades de profissionais de marketing de produtos
industriais, de consumo e de serviços. O esporte é utilizado pelas empresas como
uma mídia alternativa, “com ênfase no reforço e disseminação da marca e na
melhoria de sua imagem”, com o objetivo de melhor comunicar-se com seus
segmentos de clientes atuais e futuros (MELO NETO, 2000a, p. 25).
O marketing esportivo tem se tornado um dos elementos mais importantes
de um negócio esportivo, principalmente graças ao forte e contínuo crescimento
da indústria do esporte (PITTS e STOTLAR, 1996, p. 80). A indústria do esporte
inclui uma larga variedade de produtos e compradores relacionados ao esporte
em geral. As ofertas de produtos incluem os esportes, fitness, lazer ou qualquer
atividade recreativa e os bens e serviços relacionados a esta. Os compradores
incluem executivos da área e consumidores de todas as populações (PITTS e
STOTLAR, 1996, p. 3).
Segundo estimativas da Câmara Americana de Comércio (Amcham)
(2006), a indústria do esporte é uma das mais lucrativas do planeta,
movimentando atualmente algo em torno de US$ 1 trilhão, e o setor estaria

142

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.7(14), 2009

gerando atualmente nos Estados Unidos cerca de US$ 613 bilhões por ano, o
que representa 6,7% do PIB. Para a Europa, as estimativas são de
aproximadamente US$ 21 bilhões, onde a Alemanha deve representar 30% deste
montante.
A Amcham (2006) ainda apresenta dados da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) que revelam que a indústria do esporte movimenta cerca de R$ 31 bilhões
por ano no mercado brasileiro, o equivalente a uma participação de 1,7% no
PIB do país, colocando o esporte como a 4ª maior indústria do Brasil.
2.1. Por que as empresas investem no esporte
Investir em marketing esportivo proporciona três tipos de retorno:
publicitário, de imagem e sobre as vendas. O retorno publicitário e o retorno de
imagem são retornos diretos; no publicitário, é obtido por meio da maciça
divulgação na mídia que a maior parte dos esportes atinge; quanto à imagem, o
esporte proporciona retorno ao “agregar valor de imagem à marca e ao produto
do patrocinador”. Indiretamente, o marketing esportivo possibilita uma
alavancagem nas vendas ao promover institucionalmente a empresa, a marca e
o produto (MELO NETO, 2000a, p. 29).
Reforçando a tese de Melo Neto (2000a) de que o esporte proporciona
grande retorno publicitário por meio da divulgação maciça na mídia, dados da
Eurodata TV (2007) mostram que em 2006 os eventos esportivos foram os
campeões de audiência em praticamente todo o mundo, e 30 dos 85 locais
cobertos pela pesquisa tiveram um evento esportivo ocupando o primeiro lugar
na audiência (vide Figura 1).
Figura 1: Número de locais onde um evento esportivo foi primeiro
lugar na audiência
(dentro dos locais analisados pela fonte)

F o n t ee: Eurodata TV Worldwide, 2007. Disponível em: <http://www.mediametrie.com/
fichier.php?fichier_id=55&element_id=35&module=news>. Acesso em 26 mai 2008.
(OG) = Jogos Olímpicos
(WC) = Copa do Mundo
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2.2. O patrocínio como estratégia de investimento no esporte
A maior parte dos investimentos em marketing esportivo se dá por meio do
patrocínio. A Apoio Comercial Meenaghan (1985) definiu patrocínio como “o
fornecimento de suporte financeiro ou material para alguma atividade
independente, que não é inerente ao fomento do objetivo comercial, mas da
qual a companhia patrocinadora pode ter a expectativa de obter alguns benefícios
comerciais” (POZZI, 1998, p. 115).
Muitas empresas consideram o patrocínio como uma maneira efetiva e
menos intrusiva de atingir seu público-alvo, utilizando, portanto, o patrocínio
esportivo com objetivos institucionais de reconhecimento de marca e
fortalecimento da imagem corporativa (POZZI, 1998, p. 123). Além disso,
Melo Neto (2000) afirma que o marketing esportivo também pode ser utilizado
como uma maneira de alavancar as vendas, buscando alternativas diferenciadas
de promoção da marca e produto do patrocinador.
Contursi (2000) explica que é justamente graças a todos esses benefícios e
retornos potenciais que o marketing esportivo tem crescido tanto, principalmente
dos anos 1970 em diante, quando os fabricantes de cigarros e de bebidas alcoólicas
passam a fazer maciços investimentos no setor do patrocínio esportivo, após o
Reino Unido ter imposto uma proibição aos anúncios de cigarros. Outros fatores
que podem ser citados como determinantes no crescimento do patrocínio
esportivo são: crescente aumento do interesse da mídia na programação esportiva;
mudanças nos estilos de vida dos consumidores; aumento do interesse do público
por atividades esportivas e de lazer; e crescente comercialização da televisão
(CONTURSI, 2000, p. 260-261).
Contursi (2000) destaca, ainda, uma última razão para o crescimento do
patrocínio esportivo: a crescente globalização do marketing. Cada vez mais as
empresas multinacionais se dão conta de que a comunicação com seus mercados
consumidores em nações que falam línguas diferentes e possuem culturas e modo
de vida distintos é extremamente difícil. No entanto, os programas de patrocínio
esportivo são capazes de vencer essas barreiras culturais, sociais e de linguagem,
motivo pelo qual as empresas investem cada vez mais no esporte como principal
ferramenta de comunicação de marketing global.
3. Fórmula 1: o esporte na estratégia de marketing empresarial
A Fórmula 1 é a maior, mais cara e glamourosa categoria automobilística.
Com milhões de fãs ao redor do mundo, é considerada a categoria mais avançada
do esporte a motor por autores como Martins (1999), Sylt e Reid (2006), Gifford
(2006) e Kapadia (2006). Os gigantes orçamentos das equipes permitem que as
mesmas atraiam os melhores pilotos e os mais talentosos engenheiros para
produzir e competir com veículos de ponta.
Pesando aproximadamente 600 kg, os leves veículos da F-1 são máquinas
poderosas: com uma potência média de 900 cavalos, vão de 0 até 100 km/h em
menos de 3 segundos. Em 2005, durante o GP da Itália, o piloto Kimi Räikkönen
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atingiu uma média de mais de 254 km/h ao completar uma volta no circuito
de Monza. No GP da Alemanha de 1998, David Coulthard estabeleceu o recorde
de 356,5 km/h em uma reta (GIFFORD, 2006, p. 20).
De acordo com Gifford (2006), atingir performances desse nível exige
altos investimentos, razão pela qual as equipes de Fórmula 1 possuem os maiores
orçamentos de todas as categorias de esporte a motor. As equipes de ponta chegam
a ter orçamento de mais de US$ 150 milhões, sendo que deste montante mais
de US$ 50 milhões são destinados apenas aos testes.
Desde 1950, mais de 114 equipes fizeram parte da Fórmula 1, com uma
“expectativa média de vida” de 6 anos (JENKINS et al., 2007, p. 23-24). No
entanto, entre os anos de 1984 e 2005 apenas quatro dessas equipes – McLaren,
Williams, Ferrari e Benetton (comprada pela Renault) – chegaram a ganhar um
título mundial (GIFFORD, 2006, p. 20).
A Fórmula 1 é um esporte realmente global. Embora tenha começado
apenas como um campeonato europeu, como explica Snellman (2002), que
incluía uma corrida nos Estados Unidos, o esporte transformou-se, ao longo dos
anos, num verdadeiro fenômeno global, com corridas que em 2008 aconteceram
em 17 países diferentes, envolvendo quatro continentes. A grande popularidade
do esporte pode ser explicada por inúmeros fatores, como altas velocidades,
pungência tecnológica e toda a história, glamour e pilotos de sucesso que passaram
pela categoria.
A natureza global da Fórmula 1 pode ser exemplificada pelas diversas
nacionalidades que integram o staff das equipes. Em 2004, a Ferrari, por exemplo,
empregava pilotos alemães e brasileiros, possuía um CEO francês, um diretor
técnico inglês, um chefe de design sul-africano e um diretor de motor italiano
(JENKINS et al., 2007, p. 20).
Além disso, dados da edição de 2007 do Formula One Global Broadcast
Report (FOM, 2007) revelam uma audiência global de 597 milhões de
telespectadores e transmissão para mais de 188 países. Estes dados reforçam a
tese de Sylt e Reid (2006) de que o Campeonato Mundial de Fórmula 1 deixou
de ser um pequeno passatempo para entusiastas ricos para transformar-se numa
poderosa ferramenta de marketing global utilizada pelas grandes corporações
multinacionais.
3.1. O contexto histórico da Fórmula 1
Apesar de a história moderna dos Grandes Prêmios de Fórmula 1 ter
começado apenas em 1950, o surgimento do esporte data de um período bem
anterior. Segundo Kapadia (2006), a invenção do motor a vapor no século XVIII
deu início à 1ª Revolução Industrial, revolucionando o modo de produção em
níveis tanto econômicos como sociais. No fim do século XIX o desenvolvimento
de outra grande invenção transformaria o mundo novamente: o motor de
combustão interna.
A Fórmula 1 foi estabelecida oficialmente em 1950, com a criação do
primeiro Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 pela Federação
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Internacional de Automobilismo (FIA)1. Martins (1999) lembra que a primeira
corrida ocorreu em 13 de maio de 1950 no autódromo de Silverstone, na GrãBretanha, e foi vencida por Giuseppe Farina, que também viria a ganhar o
campeonato naquele mesmo ano. Apesar do nome (Campeonato Mundial de
Fórmula 1), Jenkins et al. (2007) explicam que o campeonato era basicamente
europeu, com seis corridas na Europa (Grã-Bretanha, Mônaco, Suíça, Bélgica,
França e Itália) e apenas uma nos Estados Unidos, as 500 Milhas de Indianápolis.
A Fórmula 1 da década de 1950 era muito diferente da que se conhece nos
dias de hoje. Não existia transmissão televisiva, patrocínios ou mesmo
autódromos. Com estruturas precárias e poucos investimentos, os interesses eram
predominantemente esportivos. Inclusive, até a explosão do patrocínio comercial
em 1960, os carros costumavam correr nas cores nacionais de cada um. Diversos
autores, como Martins (1999) e Takai (2005), classificam este período como a
“era romântica” da Fórmula 1.
No entanto, foram os anos da década de 1960 que marcaram a consagração
da Fórmula 1 no mundo automobilístico. Como esclarece Wright (2001), foi
nesta ocasião que a categoria sofreu suas mais profundas mudanças, passando
por uma verdadeira revolução tecnológica, comandada, principalmente, por Colin
Chapman – o grande instituidor do monocoque na F-1 – e pela utilização da
aerodinâmica. A intensificação do uso da tecnologia tornaria o esporte mais
competitivo e, portanto, mais lucrativo, marcando o fim do romantismo que
predominou na Fórmula 1 por toda a década de 1950. Mais do que um esporte,
a Fórmula 1 se tornaria, principalmente no fim dos anos 60 e início dos 70, um
negócio altamente lucrativo, onde os interesses capitalistas prevaleceriam sobre
os interesses esportivos.
Além disso, Kapadia (2006) esclarece que a década de 1960 marca o
surgimento do patrocínio esportivo na Fórmula 1 e da “espetacularização”
propriamente dita do esporte. É justamente neste período que os Grandes Prêmios
passam a ser encarados como meios comerciais efetivos. Mais uma vez, Chapman
é o propulsor do movimento, quando sua equipe, a Lotus, se junta à companhia
de tabaco Imperial Tobacco em 1968, dando origem à equipe Gold Leaf Team
Lotus.
Esse precedente aberto por Chapman e a lei britânica que proibiu anúncios
de cigarros e bebidas alcoólicas na televisão impulsionaram o uso do patrocínio
pelas empresas (principalmente as de tabaco) como estratégia de marketing,
transformando o patrocínio em uma das maiores fontes de investimentos das
equipes de F-1:
“(...) o advento do patrocínio comercial na Fórmula 1 foi em 1968 quando
a equipe Lotus de Colin Chapman assegurou fundos da fabricante de cigarros

1
O regulamento da Fórmula 1 é administrado pela FIA, a principal entidade internacional regulamentadora
de corridas de automóveis e também a federação internacional para associações automobilísticas (SYLT
e REID, 2006, p. 33).
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Imperial Tobacco ao pintar seus carros nas cores da marca de cigarros ‘Gold
Leaf ’. Durante os anos subsequentes o tabaco se tornaria uma das maiores fontes
de investimentos para muitas equipes, onde a marca Marlboro da Philip Morris
provaria ser a mais duradoura (...).” (JENKINS et al., 2007, p. 31).
Impulsionada pelos crescentes interesses comerciais e industriais, a
espetacularização da Fórmula 1 iniciada na década de 1960 continua sua
expansão pela década de 1970. Para Henry (2003), o nome mais importante
deste período foi o de Bernie Ecclestone. Considerado atualmente a maior
autoridade dentro da Fórmula 1, Ecclestone é um ex-piloto de Fórmula 32. Sua
participação efetiva no esporte se iniciou em 1972 com a aquisição da equipe
Brabham. Ao se tornar dono de uma equipe, Bernie também se tornaria membro
da Formula One Constructors’ Association (Foca), a organização responsável
por representar as equipes da Fórmula 1. O principal objetivo da Foca era o de
coordenar os interesses coletivos dos construtores e representá-los perante a FIA.
Buscando centralizar a organização das corridas, Bernie Ecclestone passou
a se envolver pessoalmente nas negociações dos direitos comerciais3 da F-1 sob
o nome da Foca, tornando-se o principal responsável pela unificação da cobertura
televisiva da Fórmula 1 (HENRY, 2003, p. 66-72). Incentivado principalmente
por Bernie Ecclestone, o patrocínio comercial continuou ganhando espaço nos
negócios da Fórmula 1.
Entretanto, a mercantilização da Fórmula 1, iniciada na década de 1970
por Ecclestone, fez do começo da década de 1980 um período turbulento para
o esporte, em que, como explica Henry (2003), uma crise de interesses entre a
Fédération Internationale du Sport Automobile (Fisa)4 e a Foca dividiu a
categoria. A luta entre as duas organizações pelo controle da Fórmula 1 foi
resolvida em 1981 com a assinatura do primeiro Pacto de Concórdia5, um acordo
que basicamente estabelece os termos em que a Fórmula 1 deve operar e define
os limites e responsabilidades tanto da FIA quanto da Foca e das equipes. Além
disso, o acordo também estabeleceu que os direitos comerciais da F-1
pertenceriam à Foca e definiu como seria feita a divisão da receita gerada pela
publicidade e transmissão televisiva das corridas. Foi desta maneira que Bernie
Ecclestone, o então presidente da Foca, assumiu o controle efetivo do lado
financeiro e comercial da Fórmula 1.

2

A Fórmula 3 é uma categoria inferior à Fórmula 1. Surgiu como uma competição nacional da Inglaterra
logo após a Segunda Guerra Mundial, para possibilitar o acesso de pilotos novatos às competições.
3

Atualmente, os direitos comerciais da F-1 incluem os direitos de transmissão televisiva das corridas,
taxas de sanção das corridas, anúncios ao redor da pista do circuito e o Paddock Club, um centro de
hospitalidades. Valem cerca de US$ 1 bilhão por ano, dos quais US$ 705 milhões foram para a FOA em
2004. O restante foi pago à Allsport Management, que, em troca de uma taxa paga à FOA, administra
os anúncios ao redor da pista. (SYLT E REID, 2006, p. 34).
4

A Fisa era uma divisão da FIA que lidava diretamente com a Fórmula 1, mas foi extinta em 1993 por uma
reestruturação da própria FIA (FIA, 2005).
5

O documento recebeu este nome, pois foi assinado na sede da FIA em Paris, que se localiza perto da
Place de la Concorde (JENKINS et al., 2007, p.32).
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Segundo Sylt e Reid (2006), Bernie Ecclestone foi tão bem sucedido na
administração do lado comercial da Fórmula 1 que em 1997, quando foi assinado
um novo pacto, a FIA transferiu da Foca para a Formula One Administration
(FOA) os direitos comerciais da Fórmula 1. A FOA é uma das empresas da
holding Slec, criada por Ecclestone, para gerenciar os negócios da Fórmula 1,
pois:
“As especificidades da Fórmula 1 atingiram tão elevado grau de sofisticação
e de fontes de receita, que foi preciso criar várias empresas para geri-la. A holding
chama-se Slec, abreviação do nome da esposa de Ecclestone, a ex-modelo croata
Slavica Radic. (...) A Slec tem a Formula One Administration (FOA), que é, na
realidade, quem detém os direitos de TV cedidos pela FIA e ratificados em
2006, por US$ 360 milhões, pelos próximos 100 anos. Mas é a Formula One
Management (FOM) quem comercializa a venda dos direitos às empresas de
TV que transmitem a corrida ao vivo. A italiana RAI, a alemã RTL e a japonesa
Fuji, por exemplo, pagam US$ 56 milhões por temporada. A Rede Globo investe
US$ 12 milhões por ano.” (GUIA ESPECIAL DA F1, 2008)
Martins (1999) explica que a entrada de Ecclestone na Foca em 1972
terminou com o romantismo da Fórmula 1 e alterou radicalmente a maneira
como se estabeleciam as relações comerciais dentro da F-1, transformando-a
num rentável investimento:
“O maior exemplo é que o calendário de F1 se tornou um grandioso
espetáculo mundial, visto ao vivo pela TV por 4,2 bilhões de telespectadores em
62 países. Esses números crescem para 17,6 bilhões em 96 países, se forem
computados os noticiários compactos dos vários noticiosos, reprises ou
videoteipes.” (MARTINS, 1999, p.311-312)
Outro nome importante que surge neste período é o de Max Mosley, o
conselheiro legal de Bernie Ecclestone (HENRY, 1998, p. 17). Também dono
de equipe, Mosley tornou-se presidente da Fisa em 1991, sendo reeleito em
1992. Em 1993, após a extinção da Fisa, Mosley foi eleito presidente da FIA
pela primeira vez (FIA, 2005).
3.2. O grande negócio
A Fórmula 1 é um esporte caro, que demanda enormes investimentos. Os
salários pagos aos pilotos e demais membros das equipes, o emprego de materiais
de alta tecnologia e os altos custos envolvidos em pesquisa e desenvolvimento
de um carro competitivo (vide Figura 2) fazem com que uma única volta no
circuito custe mais de £ 3 mil6 (NOBLE e HUGHES, 2004, p. 16).
6
Valor em libras esterlinas. Para os custos específicos envolvidos na “alimentação” de um carro da marca
Jaguar, veja-se <http://www.telegraph.co.uk/sport/graphics/2004/02/29/smmoss29big.gif> – acesso
em 24 abr 2008. Segundo essa fonte, esses custos, relativos apenas ao carro, alcançaram 36,6 milhões de
libras esterlinas numa temporada.
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Os custos astronômicos de se competir atualmente na Fórmula 1 tornaram
vital a existência de um plano de negócios por trás de cada carro e equipe, pois
sem uma abordagem comercial sólida nenhuma equipe será capaz de sobreviver
por muito tempo dentro do esporte. Isto pode ser verificado pelos dados
apresentados por Sylt e Reid (2006), que revelam que em 2005 a Fórmula 1
gerou uma receita de mais de US$ 4 bilhões (vide Tabela 1).
Tabela 1
eceita total da Fór
mula 1 em 2005
1:: Geração de rreceita
Fórmula

Fonte: SYLT e REID, 2006, p. 32. Tradução livre da autora.

Noble e Hughes (2004) explicam que, felizmente, os crescentes custos da
categoria foram acompanhados pela enorme popularidade que o esporte adquiriu
ao redor do mundo, fazendo com que o apelo comercial da Fórmula 1 continue
aumentando significativamente, atraindo milhares de patrocinadores que, ao
estampar seus logos nos carros, boxes das equipes e vestimentas dos pilotos,
ajudam a financiar os orçamentos das equipes.
3.3. O mercado
Assim como já foi mencionado, os dados da última edição do Formula
One Global Broadcast Report (2007), divulgado pela FOM7, mostram que a
Fórmula 1 alcançou, em 2007, um total de 597 milhões de telespectadores e
7

Formula One Management.
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transmissão para mais de 188 países. Um dado importante apresentado pela
FOM (2007) é que, desses 188 países, em pelo menos 70 deles a transmissão
ocorre em canais de sinal aberto líderes de audiência8. Desta maneira, Andrade
(2008b) explica que a Fórmula 1 é, hoje, o melhor veículo globalizado de mídia
esportiva:
“A FOM computou um total de 11.183 horas de F-1 nas redes de televisão
que têm os direitos da principal categoria do automobilismo mundial, das quais
5.169 horas de imagens ao vivo. ‘As corridas são disputadas na Europa, Ásia,
América do Norte, América do Sul, Oceania. Os patrocinadores vêm dos mais
diversos países assim como os pilotos. Esse é um investimento com resultado
garantido’, concluiu um especialista inglês.” (ANDRADE, 2008b).
Andrade (2008d) ainda lembra que esses resultados fizeram com que o
patrocínio de carros e eventos na Fórmula 1 mantivesse a qualidade de melhor
opção publicitária para empresas, buscando forte exposição global perante um
público internacional variado, pois:
“Ao contrário do que ocorreu com a final do Super Bowl, com audiência
quase que só norte-americana, a Fórmula 1 tem uma distribuição equilibrada na
Europa, Ásia, Oceania, Américas e alguns países africanos. Por motivos óbvios,
Espanha (por causa de Fernando Alonso) e Itália (por causa da Ferrari) foram
os países que contribuíram com mais espectadores na final do campeonato,
seguidos pela Hungria, Inglaterra (por causa da Hamiltonmania) e Brasil.”
(ANDRADE, 2008d)
Uma informação importante que deve ser acrescentada aos dados
apresentados acima é que o ano de 2007 não teve dois dos maiores eventos
esportivos do mundo9: os Jogos Olímpicos (que ocorreram em 2004 e 2008; a
última edição dos Jogos Olímpicos de Inverno ocorreu em 2006) e a Copa do
Mundo da Fifa (a última foi realizada em 2006 e a próxima será em 2010).
Segundo pesquisa da Initiative Sports Future (2006), esses dois eventos superam
os números de audiência atingidos pela Fórmula 1.
No entanto, Jenkins et al. (2007) lembram que os dois eventos supracitados
ocorrem apenas a cada quatro anos, ao contrário do Campeonato Mundial de
Fórmula 1, que é anual e tem corridas praticamente o ano inteiro10. A alta
8
Pelos critérios da FOM (2007), os canais líderes de audiência são aqueles que em seus respectivos
mercados nacionais chegam a pelo menos 75% dos lares que possuem televisores. A FOM (2007)
considera o fato de os canais terem sinal aberto uma informação bastante relevante, visto que o sinal pago
restringe o acesso do público às transmissões das corridas.
9
Para se ter uma ideia da abrangência global destes eventos, dados da Fifa (2006) revelam que a Copa do
Mundo de 2006 foi transmitida em 214 territórios por 43,6 mil redes de televisão. Já dados do Comitê
Olímpico Internacional (IOC, 2004) revelam que 3,9 bilhões de pessoas tiveram acesso às transmissões
dos Jogos de Atenas de 2004, fazendo do evento, durante as duas semanas que dura, o mais assistido do
mundo.
10
Começando em março na Austrália e terminando em novembro no Brasil, o campeonato de 2008 teve,
ao todo, 18 corridas (GUIA ESPECIAL DA F1, 2008, p. 26).
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frequência das corridas seria, portanto, segundo os mesmos autores, um dos
motivos que fazem com que a Fórmula 1 seja uma opção muito vantajosa para
investimentos em marketing esportivo.
Assim como foi demonstrado no início deste tópico, a Fórmula 1 é um
esporte extremamente popular e de alcance global. Apesar da enorme
popularidade, a tendência é de que a Fórmula 1 continue a se expandir
globalmente, muito além de sua tradicional base europeia. Nos últimos anos,
locais como Malásia, Oriente Médio, China e Turquia sediaram, pela primeira
vez, uma corrida de Fórmula 1. Os Estados Unidos voltaram para o calendário
de corridas em 2000 depois de oito anos de ausência11, e é provável que o México
e África do Sul retornem em breve (SYLT e REID, 2006, p. 31). Inclusive, o
próprio relatório da FOM (2007) afirma que a audiência em mercados novos
como Índia e Polônia apresentou um crescimento significativo, enquanto
mercados já estabelecidos como Grã-Bretanha, Espanha e Brasil continuam a
apresentar números elevados de audiência.
Sylt e Reid (2006) explicam que a crescente popularidade da Fórmula 1
em novos mercados também pode ser demonstrada pela presença de novas
equipes e pilotos competindo na categoria, como a Midland F1 Racing, a
primeira equipe russa a participar da Fórmula 1. Além disso, pilotos de diversas
nacionalidades inéditas no esporte começaram a aparecer, incluindo indianos,
malaios, tchecos e húngaros. Dados recentes da FOM (2007) confirmam a tese
de Sylt e Reid (2006): em 2008 o campeonato contou com a presença da Force
India, a primeira equipe indiana na F-1, e com a inclusão do Grande Prêmio de
Cingapura, o primeiro GP noturno12 da história do campeonato.
Quanto ao perfil dos indivíduos que compõem a audiência13 da Fórmula 1,
Sylt e Reid (2006) afirmam que o contexto histórico do esporte proporciona à
categoria uma imagem de luxo e exclusividade associada apenas a esportes de
elite como o pólo ou iatismo, e que, portanto, a base da audiência da categoria
é constituída, principalmente, por jovens e adultos, do sexo masculino, de alto
poder aquisitivo.
Uma pesquisa da FIA/AMD (2006) revelou que a audiência total da
Fórmula 1 é composta predominantemente por indivíduos do sexo masculino
(91%). Os maiores índices de telespectadores deste gênero foram encontrados
na América do Norte e na América do Sul (95% em ambas). Com relação à
faixa etária, mercados mais novos à Fórmula 1, como a Ásia e o Oriente Médio,
são os territórios onde se concentra a audiência mais jovem da Fórmula 1: na
Ásia, 70% da audiência tem menos de 35 anos, enquanto no Oriente Médio este
número chega a 84% (FIA/AMD, 2006).
11
No ano de 2008 o país saiu novamente do calendário porque o proprietário do circuito de Indianápolis
não chegou a um acordo quanto à renovação do contrato (ANDRADE, 2008c).
12

Devido às diferenças de fuso horário entre Europa e Ásia, a tendência é de que ocorram modificações
nos horários das corridas asiáticas, transformando-as em provas noturnas, de maneira que fiquem mais
adequadas aos horários nobres das redes de televisão europeias (ANDRADE, 2008a).
13
A pesquisa da FIA/AMD (2006) entende como “audiência da Fórmula 1” todos os indivíduos que
demonstram ou possuem qualquer tipo de interesse no entretenimento proporcionado pelo esporte,
normalmente usando os termos “fãs” ou “telespectadores” para referir-se a estes indivíduos. Por motivos
didáticos, o presente trabalho adota os mesmos critérios e terminologia da FIA.
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Alguns dados interessantes apresentados pela mesma pesquisa são os que
dizem respeito à lealdade dos telespectadores em relação à Fórmula 1: 64%
disseram acompanhar a Fórmula 1 há mais de dez anos; 83% expuseram uma
forte preferência pela Fórmula 1 em relação a outros esportes; e 77% afirmaram
que iriam assistir à transmissão de todas as corridas, demonstrando o forte papel
que a televisão representa na disseminação do esporte.
3.4. Os patrocinadores
Segundo Noble e Hughes (2004), as empresas que desejam se tornar
patrocinadores da Fórmula 1 encontram diversas opções de patrocínio, das quais
as principais são as equipes, os pilotos e os carros. Nesta mesma linha, Sylt e
Reid (2006) afirmam que os patrocínios às equipes e aos pilotos são os mais
vantajosos, pois oferecem uma conexão emocional muito forte com os
telespectadores e os maiores índices de associação por transferência de imagem.
Sylt e Reid (2006) afirmam que existem atualmente cerca de 350
patrocinadores na Fórmula 1. Atraídos em grande medida pela forte exposição
global que este esporte proporciona e pelo público internacional variado que o
mesmo atrai, os patrocinadores representam a principal fonte de receita dentro
da Fórmula 1.
A afirmação acima é legitimada pelos números que foram apresentados
anteriormente na Tabela 1: embora 31% da receita gerada pela Fórmula 1
corresponda aos gastos das equipes, 21% (o segundo maior valor) dizem respeito
aos investimentos que as equipes recebem de patrocinadores (vide Figura 2).
Isto quer dizer que os patrocinadores são responsáveis pelo financiamento de
aproximadamente 70% dos gastos das equipes, demonstrando o papel chave que
o patrocínio possui dentro da Fórmula 1.
Esta relação de dependência que existe entre as equipes e os patrocinadores
é uma característica singular da Fórmula 1. Neste esporte os patrocinadores não
são apenas meros anunciantes, mas sim atores que desempenham um papel vital
dentro da categoria. Não raro, alguns patrocinadores também exercem a função
de fornecedores de equipamentos para as equipes que patrocinam, razão pela
qual muitas delas referem-se aos seus patrocinadores como ‘parceiros’, um
diferencial que poucos outros esportes possuem (SYLT e REID, 2006, p. 55).
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Figura 2: Geração de receita total da Fórmula 1 em 2005 (%)

Fonte: SYLT e REID, 2006. Elaboração própria.

Dito isto, Jenkins et al. (2007) afirmam ser possível identificar quatro tipos
básicos de parcerias dentro da Fórmula 1: fornecedores, parcerias técnicas,
parcerias corporativas e o patrocínio convencional. As parcerias que se encaixam
no grupo dos fornecedores englobam empresas que fornecem produtos e serviços
em troca de dinheiro e não recebem nenhum tipo de benefício direto advindo
do relacionamento com a Fórmula. As demais categorias são mais complexas,
como demonstra a figura a seguir (vide Figura 3)14.

14
Nota da autora: dentro dos quadros encontram-se, respectivamente, o segmento em que a empresa
atua, o nome da empresa parceira e o nome da equipe que recebe os produtos/serviços.
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Figura 3: Tipos de Parcerias na Fórmula 1

Fonte
Fonte: Jenkins et alii, 2007.; SYLT e REID, 2006. Elaboração própria.

Vale lembrar que estas categorias devem ser encaradas apenas como
diretrizes, e que muitas categorias híbridas existem entre elas. Por exemplo, um
parceiro corporativo como a Hewlett Packard proveu o orçamento de 2004 da
equipe Williams com US$ 37 milhões em dinheiro, mas também forneceu
produtos e serviços que totalizaram US$ 1 milhão. Em contraste, a equipe
Williams recebeu da BMW US$ 30 milhões em dinheiro, mais US$ 95 milhões
em produtos, serviços, motores e infraestrutura (JENKINS et al., 2007, p.86).
Ainda segundo Jenkins et al. (2007), as empresas utilizam a Fórmula 1
como um verdadeiro driver de valor15, realizando parcerias para cumprir os

15
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Segundo Jenkins et al. (2007), driver de valor são fatores que interferem no valor global da empresa.
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seguintes objetivos: incrementar o brand awareness16 global, aumentar o volume
de market share17 e alavancar o relacionamento entre os consumidores e as marcas
que as empresas desejam promover.
Defendendo a tese acima, o diretor de parcerias e desenvolvimento de
marcas da Ferrari, Giulio Zambeletti, apud Sylt e Reid (2006, p. 65), diz que
“o maior benefício de se patrocinar uma equipe de Fórmula 1 é o aumento
imediato do brand awareness global que a empresa está obtendo”.
As restrições impostas aos anúncios de cigarros e bebidas alcoólicas fizeram
com que a indústria do tabaco aparecesse como a maior patrocinadora da
Fórmula 1 desde o advento do patrocínio comercial no esporte em 1968. Em
2005, apesar das novas leis europeias que proíbem todos os tipos de publicidade
(incluindo publicações, anúncios em rádios e patrocínio de eventos) de tabaco,
as marcas de cigarros ainda figuravam como as mais representativas no cenário
de marketing esportivo da Fórmula 1, onde a indústria do tabaco foi responsável
por 28,7% dos investimentos feitos em patrocínios das equipes. Depois dos
cigarros, os maiores patrocinadores da Fórmula 1 são empresas de tecnologia e
telecomunicações (27,99%) e bebidas (13,99%) (SYLT e REID, 2006, p.66).
No geral, a associação entre empresas do segmento de tecnologia e
telecomunicações tem se mostrado bastante positiva tanto para as equipes de
Fórmula 1 quanto para as empresas patrocinadoras em si, pois expressões como
“desenvolvimento” e “alta tecnologia” são comumente associadas à Fórmula
1. Segundo Sylt e Reid (2006), o setor de tecnologia e telecomunicações aparece
como um forte candidato para substituir a indústria do tabaco na posição de
maior patrocinador da Fórmula 1 nos próximos anos. Como exemplos os autores
citam a McLaren, que em 2007 substituiu o patrocínio da West pelo da Vodafone;
as ações da equipe BAR foram completamente adquiridas pela Honda (antes
pertenciam à British American Tobacco); a Williams cessou suas parcerias com
marcas de cigarros em 2000, quando a Compaq assinou como principal
patrocinador; e equipes como Toyota, Sauber, Minardi e Red Bull nem sequer
chegaram a ser patrocinadas pela indústria do tabaco.
4. Conclusão
O presente trabalho abordou um tema que em certa medida sai dos padrões
convencionais em que estão fundamentadas as matérias clássicas de Relações
Internacionais, refletindo a escassez de bibliografias específicas e exigindo que
algumas considerações sejam feitas.
Embora o marketing esportivo seja um tópico que possui extensa bibliografia,
notou-se durante a pesquisa bibliográfica que a maior parte das publicações
acerca deste tópico é de autores norte-americanos. Isto não só dificultou o acesso
16
Segundo Jenkins et al. (2007) pode-se entender brand awareness como o conhecimento que o público
tem de uma marca.
17
Segundo Jenkins et al. (2007) o conceito de market share refere-se à participação no mercado de uma
empresa (normalmente medida pelo percentual de vendas total de um determinado produto de uma
determinada empresa no mercado).
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às fontes primárias, mas também apresentou outro obstáculo: talvez pela baixa
popularidade da Fórmula 1 nos Estados Unidos (que até o ano de 2000 estava
havia oito anos sem sediar um Grande Prêmio, e saiu novamente do calendário
de corridas no ano de 2008), a maioria destes autores sequer menciona este
esporte em suas exposições. Já no Brasil, ainda que a Fórmula 1 seja um esporte
extremamente popular no país, a presença de outro esporte de popularidade
igual ou superior, o futebol, faz com que este seja o foco da maioria dos estudos
publicados acerca dos investimentos realizados em marketing esportivo. Apesar
das dificuldades citadas acima, as pesquisas acerca de conceitos de Economia,
Globalização e Marketing, em conjunto com os levantamentos históricos
realizados neste trabalho e as análises de dados de mercado da Fórmula 1,
permitem que sejam feitas conclusões importantes.
Graças à enorme popularidade que este esporte tem, as transmissões das
corridas de Fórmula 1 atingem altos números de audiência no mundo inteiro.
Cabe lembrar que estes números de audiência não se encontram segregados em
mercados específicos, como é o caso do Super Bowl nos Estados Unidos. Nesta
mesma linha, outro ponto importante a ser lembrado é que países diferentes
apresentam perfis diferentes de telespectadores. Em mercados novos, como a
Ásia e o Oriente Médio, na Fórmula 1 há um predomínio do público jovem;
enquanto em territórios onde o esporte já é bem estabelecido, como no Brasil,
França e Itália, apresenta-se um público mais maduro. Dessa forma, os
patrocinadores são capazes de segmentar suas estratégias de marketing por faixa
etária.
Outro aspecto relevante é que o Campeonato Mundial de Fórmula 1, ao
contrário de eventos igualmente globais e populares como as Olimpíadas e a
Copa do Mundo, não é um evento esporádico, pois ocorre todos os anos com
alta frequência de corridas durante o ano inteiro. Além disso, os telespectadores
da Fórmula 1 são extremamente fiéis e acompanham o esporte de maneira
frequente e regular; muitos dizem acompanhar as corridas há mais de 10 anos, o
que permite que os patrocinadores que investem neste esporte estabeleçam
relações de longo prazo com os seus consumidores.
Desta forma, pode-se concluir que as empresas que patrocinam a Fórmula
1 obtêm sucesso naqueles que são os principais retornos esperados pelo marketing
esportivo: o reconhecimento da marca e o fortalecimento da imagem corporativa.
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A contribuição do setor de
ser
viços ao PIB Brasileir
o
serviços
Brasileiro
Fernanda Portella*
Resumo: O objetivo central deste artigo é analisar o setor de serviços
na economia brasileira, tentando levantar fatos e dados históricos a
partir dos anos 70, tanto da evolução econômica do país quanto do
setor em si, para tentar entender o grau de contribuição das atividades
de serviços na geração de produto e de emprego no Brasil. De acordo
com os resultados obtidos, pode-se dizer que o crescimento econômico
brasileiro de 1970 a 2006 foi compatível com a introdução do setor de
ser viços na composição da estrutura econômica do país.
Complementarmente, a perda de dinamismo do crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB), a partir da década de 1980, só não se
mostrou mais drástica graças ao produto gerado no setor terciário. A
correlação entre setor de serviços, PIB e crescimento econômico da
estrutura produtiva dos últimos 30 anos é uma discussão subjacente a
todo o desenvolvimento do trabalho.
Palavras-chave: Serviços, Brasil, Crescimento, PIB, Evolução,
Crescimento Econômico, Relação Serviços-PIB.

1. Introdução
Este estudo aprofundado do setor de serviços foi construído com a finalidade
de conceituar suas atividades e entender sua dinâmica, para a partir disso analisar
sua origem, evolução e representatividade na estrutura econômica brasileira.
Assim, o objeto de estudo principal do trabalho se concentra no grau de
contribuição e influência que o setor de serviços apresenta, como atividade
econômica responsável por grande parte da geração de produto ao longo das
últimas décadas no Brasil.
Fundamentos teóricos baseados na história da economia brasileira refletem
nos serviços fatores que indicam a importância e destaque do setor como gerador
de riqueza e emprego no país. Além disto, deve-se considerar também o fato de
que a origem desse setor ainda é recente, e que por isso ainda não existem teorias
econômicas conclusivas sobre a relevância destas atividades para a economia de
um país em desenvolvimento como o Brasil, o que desperta ainda mais interesse
na pesquisa e discussão sobre o assunto.

* Fernanda Portella graduou-se em Economia pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) em
2008. Este artigo tem como base sua monografia de conclusão de curso, desenvolvida sob orientação da
professora Lucy Aparecida de Souza e selecionada para publicação nesta revista na forma de um resumo.
E-mail: <fportell@br.ibm.com>.
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Foi baseando-se justamente nas características positivas destacadas neste
setor tão heterogêneo que se originou a hipótese preliminar e fundamental para
a construção deste trabalho. Procura-se demonstrar que, de fato, o setor de serviços
pode ser considerado um componente explicativo às variações do Produto Interno
Bruto brasileiro e consequente desenvolvimento econômico do país desde sua
origem.
Para poder entender o problema e levantar dados que pudessem
fundamentar a hipótese proposta, utilizaram-se como metolodogia de trabalho
pesquisas e leituras de referências bibliográficas sobre o tema, tanto a caráter
estrutural como conjuntural. E para comprovar a relação efetiva do setor de
serviços na geração de produto no país, trabalhou-se com testes econométricos
específicos ao estudo.
2. O setor de ser
viços e sua evolução na economia brasileira
serviços
Para definir as características que determinam um serviço, pode-se seguir
algumas abordagens econômicas básicas. Parte-se do princípio da relação entre
produtor e consumidor – isto porque, para que de fato o serviço seja realizado,
o produtor e o consumidor são considerados com maior ou menor relevância no
fornecimento do serviço, tendo de estar definitivamente presentes para que a
troca seja efetiva, o que faz o consumidor dependente do produtor e vice-versa.
A partir disso, é possível dizer que o produto de serviços pode ser único, e
ao mesmo tempo cada interação entre cliente e fornecedor, específica. Assim, é
evidente que a inovação se configure como uma característica intrísea ao serviço,
já que tem como objetivo atribuir o suporte ao cliente da forma mais efetiva
possível. Pode-se constatar ainda que esta característica singular aos serviços
influi em todos os setores da economia.
“As estatísticas da OECD suportam a noção de que os serviços estão cada
vez mais inovativos e intensivos em conhecimento. A evolução das Tecnologias
da Informação e Comunicação (TIC), em grande parte desenvolvidas em
empresas de serviços, é um vetor inovação para outros setores da economia.”
(NEGRI, 2006, p.15)
Neste setor, se forem considerados conceitos econômicos básicos, existe
ainda outra característica muito específica: a dificuldade de mensuração, por se
tratar de um produto imaterial. Estas características fazem do serviço um produto
que se enquadra em uma classe de atividades distintas e particulares, dando
abertura a várias visões.
“Dessa forma, enquanto a visão econômica neoclássica ou keynesiana
(refletida nos sistemas contas nacionais) adota a noção de que os serviços são
como bens, mas apenas imateriais, para outros autores os serviços pertencem a

162

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.7(14), 2009

uma categoria logicamente distinta, pelas razões antes mencionadas, e as
atividades de serviço são como uma classe de atividades heterogêneas e passíveis
de muitas exceções nas leis teóricas econômicas.” (KON, 2004, p. 48)
De qualquer forma, existem bases econômicas fundamentadas que
permitem defini-la. Para isto é necessário se utilizar de uma série de critérios
encontrados na literatura econômica, que determinam as atividades de serviços
a partir de sua estrutura distinta em relação à forma de produção, distribuição e
consumo.
O fato é que não se pode compreender os serviços como atividade econômica
sem citar a relação consumidor-produtor. Esse grau de interação é extremamente
alto (física ou remotamente), onde o consumidor em geral participa de forma
ativa na produção, sendo constituído, portanto, a partir da demanda instantânea
do cliente. Seguindo esta mesma lógica, existe ainda a intensidade do trabalho
empregado na realização do serviço, ou, por assim dizer, a qualificação do
fornecedor sendo vendida diretamente a quem a demanda. Quanto à localização
das instalações das empresas que prestam serviços, ela é estruturada de forma
descentralizada e/ou próxima aos clientes, sem seguir qualquer padrão.
Segundo Kon (2004), deve-se mencionar ainda outros dois pontos
diretamente associados aos serviços. A eficiência, que é medida de forma
subjetiva, uma vez que está contida no processo de produção; e sua mensuração,
que é feita pelo próprio consumidor (fator esse que estende o leque de opções
de preços a serem cobrados, possibilitando uma fácil fuga dos controles e padrões
pré-estabelecidos). Já quanto à estocagem, os serviços possuem uma forma clara
por sua imaterialidade, já que são incapazes de serem estocados, mantidos ou
trocados.
Diante desses preceitos, é indispensável citar a última e mais importante
variável dessas atividades: a intensidade do capital e do trabalho empregado, já
que está diretamente ligada à tecnologia, característica destas atividades, sempre
em constante transformação.
“Quanto à intensidade do trabalho, observa-se que, conforme a tecnologia
progride e a informática avança nos processos de serviços, alguns gêneros de
serviços assumem processos fortemente baseados em equipamentos e com baixa
intensidade de trabalho, por outro lado, a própria natureza de alguns serviços
requer alta proporção de capital fixo no processo produtivo. Desse modo alguns
autores dividem as atividades de serviços de acordo com a intensidade de capital
e trabalho, em serviços baseados em equipamentos e mão-de-obra.” (KON,
2004, p.48)
Para melhor consolidar a conceitualização destas atividades, é ainda relevante
trazer as ideias mais importantes quanto às funções atribuídas pelos serviços,
fundamentando seu comportamento microeconômico e explorando novamente
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a sua forma de produção, o produto e o consumo, além do mercado que as
definem. De acordo com Kon (2004), essas condições para que os serviços sejam
realizados possuem propriedades específicas para cada categoria da atividade.
Quanto à produção, deve-se levar em consideração que não existe um local
definido para que ocorra; necessita de uma estrutura de capital previamente
estudada, uma produção artesanal; e, além disso, deve manifestar intensividade
em trabalho e relacionamento intensivo e coespacial com o usuário. Geralmente
são produções com economia de escala ilimitada, insumos materiais
intermediários pouco ou altamente presentes, que podem ser resultado da
incorporação em outra produção, e raramente possuem incentivos para
transformações ou mudanças sem necessidade.
Analisando o produto resultante destas atividades, o serviço por si só,
entende-se que este é intangível, de estado social/informacional, configurandose como um produto que envolve indivíduos e informações que se atualizam
rapidamente e constantemente. Sua valoração é dada pelos insumos de trabalho
– ou seja: o preço é reflexo direto do trabalho empregado, e tem a particularidade
de ser personalizado. Além disso, sua qualidade depende da qualidade do
consumidor, e geralmente é extremamente intenso em informação. Seu consumo
tem como base a confiança na relação cliente-consumidor, e deve ocorrer em
um espaço de tempo e local definido, a partir de uma utilidade específica para o
consumidor; assim, procura satisfazer suas necessidades psicológicas, estando
integrado diretamente ao produtor.
A estrutura desse mercado busca serviços com valor de uso, porém não
com valor de troca, e a integração produtor-cliente, unificando a produção,
distribuição e o consumo. O mercado deste setor se distribui em redes fechadas
e tem a particularidade de ser facilmente duplicado, quase sem custo marginal
de produção e sem preço usual de mercado. Está condicionado a não possuir
transferência de propriedade, além de necessitar de regulamentação pública e
profissional.
De acordo com Pochmann (2001), quanto às classes ocupacionais, podese dividir o setor de serviços em quatro partes: distribuição, produção, social e
pessoal.
Essas são as principais condições das atividades de serviços; muitas delas
são interdependentes, tornando possível atribuí-las a diferentes categorias. Todo
este conjunto de características relacionadas a este setor induz a composição de
um cenário econômico estruturado e único, que impõe condições particulares
para a sua realização e transformação contínua.
“Essas propriedades individuais dos serviços causam consequências sobre o
caráter econômico e as estruturas de mercado dos produtos de serviço. Hauknes
chama a atenção para a influência dessas características nas formas de conceber
as estruturas e mudanças. Ele reforça a ideia de heterogeneidade dessas atividades
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e da necessidade de distinguir e tratar de modo diferenciado os processos de
produção, entre sistemas de entrega de serviços e provisão de ser viços
padronizados e personalizados.” (KON, 2004, p.51)
Justamente por apresentar este formato, possibilita uma dinâmica
flexibilizada de trabalho. As atividades se adequam as necessidades assim que
estas surgem, absorvendo no mercado todos os componentes necessários para
que o serviço seja prestado no fim do fluxo.
As atividades de serviços neste início do século XXI, segundo dados do
Ipeadata (2007), representam em todo o mundo cerca de 50% dos custos de
produção e mais de 50% dos empregos ao redor do globo. Apesar de 75% do
comércio mundial e serviços concentrarem-se em nações desenvolvidas, sua
importância para as economias em desenvolvimento e subdesenvolvidas vem se
mostrando cada vez mais significativa. Os serviços representam 80% do PIB nos
países desenvolvidos e mais de 60% do PIB brasileiro.
Segundo Silva et al. (2006), a produtividade do setor de serviços no Brasil
vem contribuindo para o crescimento do PIB e, consequentemente, para a
economia do país principalmente ao longo das duas últimas décadas. Porém,
antes de analisar o impacto e a influência que este setor pode ou não ter na
evolução do PIB e do crescimento econômico brasileiro, é necessário identificar
o contexto econômico no qual o mesmo surgiu, e sua evolução desde então.
Diferentemente dos países avançados, o Brasil teve seu processo industrial
reconhecido somente a partir da década de 70. Porém, a forma como esse processo
ocorreu, com a ampliação de concessões de créditos muito elevados, provocando
um alto endividamento do país, ocasionou uma grave crise na economia nacional
no início dos anos 80, mesma época em que o setor terciário passou a ter
participação como setor econômico real no Brasil. Assim, é possível estabelecer
uma relação entre o grau de industrialização alcançado e a origem da estrutura
do setor de serviços de forma muito particular.
“Ao se avaliar o desempenho do produto gerado pelos setores da economia
brasileira, observa-se o papel de complementaridade das atividades de serviços
em relação à evolução das atividades industriais, em períodos de desenvolvimento
econômico, particularmente nos centros polarizados. Nos períodos de recessão
ou estagnação, a capacidade de ampliação dos serviços representou uma válvula
de escape para parte da população liberada de outros setores, que, mesmo muitas
vezes permanecendo subempregada, continuou contribuindo para a geração de
produto.” (KON, 2004, p.99)
Segundo Pochmann (2001), na história ocupacional do Brasil o setor de
serviços representou ainda um importante absorvedor de mão-de-obra desde
sua origem, resultado principalmente do intenso movimento de êxodo rural em
complemento aos insuficientes postos de trabalho no setor primário e secundário
para a oferta de trabalhadores disponíveis no mercado. Essa combinação de
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fatores direcionou a ocupação para o então setor informal, que contemplava
grupos significativos de trabalhadores nas ocupações de serviços, principalmente
na classe ocupacional de distribuição. Pode-se perceber essa movimentação ao
observar a tabela a seguir:
Tabela 1: Evolução da distribuição dos empr
egos por setor econômico
empregos
em anos (em %)

Fonte: POCHMANN (2001)

Nos anos de 1980 a 1983, época de recessão no Brasil, o cenário econômico
era crítico e, para equilibrar a situação, o governo optou por políticas
governamentais que ocasionaram uma involução em todos os setores. Mesmo
assim, o produto gerado no setor de serviços continuava a apresentar um
crescimento, mesmo que inferior aos períodos anteriores. Isto ocorreu devido
ao fato de a mão-de-obra ociosa dos demais setores concentrar suas atividades
em serviços, trabalhando de forma autônoma, ou sem carteira de trabalho
assinada, dentro do setor formal da economia, com salários menores que os
demais.
“As taxas consideravelmente negativas do setor primário refletem, além do
mais, uma situação de seca no Nordeste, quando se verificou um deslocamento
considerável de trabalhadores rurais para setores urbanos, alocando-se mais
intensamente em serviços de baixa produtividade.” (KON, 2004, p.100)
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Seria, portanto o mesmo que dizer que o surgimento do setor terciário no
Brasil se deu como resultado dos limites da industrialização, e de sua incapacidade
de gerar postos de trabalho suficientes em seu processo de desenvolvimento – o
que faz a dinâmica desta origem ser proveniente de processos migratórios, ou
seja, diferente do modelo capitalista avançado.
Porém, a partir de 1984 a economia nacional se restabeleceu e em 1986
acelerou, em decorrência da implantação do Plano Cruzado. Pontualmente,
estes fatos favoreceram um aumento significativo na demanda. Ainda assim,
nos anos seguintes foram observadas taxas menores de crescimento anual do
produto, e em alguns setores industriais até taxas negativas, o que passou a refletir
um crescimento médio anual no país de 3,3%, enquanto os serviços cresceram
mais que isso, a margens de 4% ao ano, e assim se mantiveram com algumas
pequenas variações até a década de 1990, quando a economia do país sofreu um
grande impacto com as políticas estabilizadoras.
Apesar de se configurar como um setor de grande importância nas contas
nacionais desde sua origem, o crescimento do setor de serviços apenas foi
considerado efetivo e teve destaque a partir do fim da década de 1980, para a
partir deste momento se estabelecer e apresentar a composição recente, quando
o setor alcançou quase 60% de participação no Produto Interno Bruto do país.
A partir desses acontecimentos é possível analisar como o setor evoluiu.
Apesar de o setor secundário ter sido, até o período de 1983, o setor de mais
relevância no Brasil, foi também o que teve a maior queda reconhecida em
épocas de crise. É possível constatar, ao estudar especificamente o
desenvolvimento do setor de serviços, que, ao contrário, nele se identificou a
menor queda, o que divulgou ao mercado sua estrutura quanto ao retorno,
dinamismo e capacidade de adequação perante cenários econômicos críticos.
No Gráfico 1 pode-se observar justamente essa movimentação. Nele se
apresenta a distribuição do PIB brasileiro nos três setores, a preços correntes,
entre 1970 e 1995. Pode-se perceber que o comportamento do PIB de serviços
não segue, como previamente mencionado, o mesmo fluxo da leitura
internacional. Durante os 15 primeiros anos do período, ao contrário do esperado,
a participação dos serviços no PIB, a preços correntes, caiu de 50% para 40%.
Esta redução foi acompanhada por um aumento da participação da indústria de
transformação, denotando o dinamismo da industrialização no período. No
entanto, de 1985 em diante, com a recessão econômica e políticas estabilizadoras
aplicadas pelo governo, evidenciou-se um crescimento relativo do setor de
serviços a preços correntes, seguindo, a partir de então, uma trajetória semelhante
àquela apresentada pelos países desenvolvidos no pós-guerra.
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Gráfico 1: Distribuição Setorial do Produto (1970 a 1995)

Fonte: Ipea, 1998.

Outro ponto interessante a ser observado para entender a influência positiva
que o setor e o PIB gerado pelas atividades de serviços no Brasil ocasionaram é
perceber que, de acordo com o que apresenta o Gráfico 2, abaixo, o PIB de
serviços a preços correntes permaneceu crescente em acompanhamento da
também evolução crescente da renda per capita, ou seja, as duas medidas do
PIB mantiveram trajetórias semelhantes e positivas.
Gráfico 2: Evolução da par
ticipação do PIB ser
viços x evolução rrenda
enda
participação
serviços
per capita

Fonte: Ipea, 1998.
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As dificuldades de mensurar as atividades de serviços não impedem que se
conclua que o setor de serviços teve um crescimento reconhecido na geração do
emprego e do produto na economia mundial e nacional. Portanto, ao analisar
essa série de dados, pode-se entender o setor como resultado de uma
reestruturação produtiva e organizacional, configurando-se assim em um indutor
de desenvolvimento econômico e de importante contribuição na geração de
produto e trabalho, ingredientes indispensáveis para explicar a participação do
setor na evolução do PIB e no crescimento econômico brasileiro.
3. Estr
utura e segmentação do setor de ser
viços no Brasil
Estrutura
serviços
Após entender quais são as características do setor de serviços e sua origem
e evolução no cenário econômico brasileiro, é indispensável que se apresente a
estrutura e a segmentação dessas atividades no Brasil. Para contextualizar o setor,
é muito importante evidenciar o crescimento da participação do emprego e do
valor agregado que os serviços tiveram e têm na história econômica brasileira,
para assim melhor compreender como essas atividades se destacaram e se
segmentaram. Afinal, de acordo com Silva et al. (2006), o crescimento da
produção e do emprego está diretamente relacionado ao sucesso das empresas
atuantes no setor de serviços, já que se apresentam como importantes fatores
indutores do crescimento econômico recente de muitas economias.
Fica muito claro entender a intensa participação do setor na origem de
empresas e empregos no Brasil levando-se em conta os recentes estudos que
envolvem o assunto como a Pesquisa Industrial Anual (PIA), a Pesquisa Anual
do Comércio (PAC) e a Pesquisa Anual de Serviços (PAS), realizadas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É possível perceber que
em 2003, por exemplo, o setor empregava quase 7 milhões de empregados
formais, número superior aos observados na indústria e comércio. Além disso, o
setor apresentou no período de 1990 a 2000 um crescimento maior do que o
observado nos outros setores, mesmo que isso não tenha sido acompanhado
pela remuneração por pessoa ocupada.
“Deve-se considerar que o setor de serviços é mais heterogêneo que a
indústria e o comércio. (...) Carlos Freire mostra que, ao longo do período
compreendido entre 1998 e 2002, os serviços empresariais intensivos em
conhecimento apresentaram crescimentos superiores tanto aos dos demais
serviços, quanto aos da indústria e do comércio, no que se refere a número de
empresas, pessoal ocupado, receita líquida e massa salarial.” (SILVA et al., 2006,
p.17).
Para se evidenciar ainda o nível de absorção de pessoas que o setor teve nas
últimas duas décadas, observa-se no Gráfico 3 que, no caso brasileiro, a
agropecuária e a indústria extrativa mineral tiveram taxas de crescimento de
ocupação negativas, a indústria de transformação manteve apenas uma taxa
média de aumento do número de postos de trabalho em torno de 1%, enquanto
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os serviços apresentaram 3,8% de crescimento de sua força de trabalho, resultando
em uma taxa média de 2,3% para o total da economia. Principalmente os serviços,
e também a construção civil, sustentaram, portanto, a expansão da ocupação
durante esta década. Assim, o crescimento tendencial do peso da ocupação do
setor de serviços na ocupação total revela a importância assumida por estas
atividades na geração de postos de trabalho, ao longo, principalmente, da última
década.
Gráfico 3: T
axa média anual de cr
escimento da ocupação nos setor
es
Taxa
crescimento
setores
econômicos (%) – 1985 a 1995

Fonte
Fonte: Pnad/IBGE, 1998.

Pode-se dizer que o setor de serviços tem mostrado, desde sua origem,
desempenho de extrema representatividade e, conforme estudos comprovam,
os principais motivos para este fato referem-se à mundialização dos serviços, ou
seja, uma renovação na estrutura das empresas, que passam a procurar
fornecedores específicos no país de origem e também no exterior. Esse cenário,
portanto, só contribuiu para que na economia brasileira o setor acompanhasse a
tendência e aumentasse suas exportações de serviços comerciais em 40% entre
1993 e 2003, ou seja, no pequeno período de uma década (PAS, 2006). Estes
dados podem ser encontrados no Gráfico 4.
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Gráfico 4: Evolução das expor
tações brasileiras de ser
viços – US$
exportações
serviços
milhões

Fonte: Organização Mundial do Comércio (OMC), 2007.

Para entender por que essas atividades mostram números tão significativos,
é importante também desmembrar o setor em seus subsetores da economia
brasileira. Os serviços estão separados em: prestados à família; prestados à empresa;
de informação; transportes e logística; serviços auxiliares e correios; atividades
imobiliárias; aluguel de veículos, máquinas e equipamentos; e outros serviços.
No Gráfico 5, observa-se em porcentagens como o setor está dividido e
classificado no Brasil, a partir de um levantamento feito pelo IBGE em 2004.
Gráfico 5: Principais gr
upos do setor de ser
viços no Brasil
grupos
serviços

Fonte: IBGE, 2004.

Para se aprofundar na diversidade dos grupos dessas atividades, o IBGE
levantou ainda dados, a partir da PAS, que destacam os segmentos de maior
destaque em que o setor se reflete, o que evidencia ainda mais seu potencial na
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economia brasileira. No Gráfico 6, segundo a pesquisa, observou-se que em
2002, no Brasil, existiam cerca de 945 mil empresas de serviços, ocupando 6.856
mil pessoas e pagando R$ 55,1 bilhões em salários. A receita resultante desse
cenário foi de R$ 290,5 bilhões.
viços – 2002 – Brasil
Gráfico 6: Par
ticipação dos segmentos nos ser
Participação
serviços

Fonte: IBGE, 2002.

De acordo com o que pode ser observado, os números mais representativos
resultam das empresas que prestam serviços ricos em conhecimento, pois são
nelas que de fato há possibilidade de inovação e, portanto, de maior geração de
valor. Afinal, já na metade do século XX no Brasil observou-se uma crescente
participação do setor de serviços no produto e no emprego, o que se entende na
literatura econômica como reflexo direto dessas empresas que utilizam novas
tecnologias em sua produção, o que pode ter influenciado diretamente na
produtividade e na receita do setor. E, além disso, esses serviços se caracterizam
como grandes transmissores de conhecimento, o que leva os resultados
normalmente a serem progressivos e de longo prazo.
“Isso é evidente quando se aponta que as empresas industriais em geral,
que antes exerciam internamente uma série de atividades de serviços, têm cada
vez mais procurado serviços profissionais especializados fora de suas empresas.
Assim, além de transmissores dessas novas tecnologias – por meio de consultorias
e de treinamentos, por exemplo – e até mesmo como seus desenvolvedores,
como nos casos de softwares e telecomunicações. Ainda novas tecnologias tornam
possível uma gama de novos serviços que, em um processo recíproco, são
responsáveis também por possibilitar o desenvolvimento dessas novas tecnologias
– serviços de engenharia e design, serviços de pesquisa e desenvolvimento, serviços
de Tecnologia da Informação (TI), entre muitos outros”. (SILVA et al., 2006,
p.21).
Esse fenômeno pode ser destacado, de acordo com Melo et al. (1998),
como a chamada terceirização da economia brasileira, onde se tem a empresa
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especificamente direcionada ao conhecimento técnico; todas têm foco na gestão
intensiva em conhecimento. No caso brasileiro, porém, existe uma particularidade
nesse fator, pois são as firmas industriais que aparecem como as detentoras de
mais inovação, ou seja, como as firmas que mais buscam produzir esse tipo de
serviço.
“No caso da indústria, 31,5% das firmas industriais brasileiras com dez ou
mais pessoas ocupadas introduziram algum tipo de inovação tecnológica, sendo
que 4,1% e 2,8% delas realizaram inovação de produto e de processo para o
mercado, respectivamente.” (IBGE, 2002)
Portanto se entende que a estrutura do setor no Brasil possui a característica
de ter grande participação da indústria, pois apesar de as atividades industriais
apresentarem também números representativos de crescimento nas últimas
décadas, na verdade esse setor está refletindo a receita que absorve dos serviços
complementares aos produtos originados dentro da indústria em si.
Acompanhando essa idéia, Singer (1977) propõe que este cenário se consolidou
como resultado de várias transformações nos heterogêneos ramos do setor e até
na criação de novos subsetores para atender esse novo processo que foi identificado
na economia. No caso dos transportes, comunicações e comércio, essas mudanças
e processos atualizados aumentaram significativamente a produtividade do
trabalho. Com o aumento da produção acelerada de eletroeletrônicos e
eletrodomésticos vindo da globalização e abertura dos mercados em geral, os
serviços de controle, inovações tecnológicas e ciência da computação também
refletiram diretamente essa produtividade. Além disso, os serviços de turismo,
que inclusive são extremamente potenciais no Brasil, também tiveram um
crescimento viabilizado por aviões e automóveis mais rápidos e modernos. Os
serviços voltados para o lazer também seguem essa mesma linha, afinal surgiram
igualmente atrelados às inovações industriais.
Esse conceito, portanto, fica posicionado de forma semelhante ao proposto
por Silva et al. (2006), que se baseia no fato de a indústria ter procurado se
organizar junto ao setor de serviços na busca pela produtividade agregada. Assim,
o Produto Interno Bruto deixou de ter a participação que tinha quando o país
era meramente industrial, para se tornar ainda mais representativo.
“À primeira vista, dada a forte elevação do emprego terciário, seria de
esperar que tenha a ver com a criação, neste setor, de muitos novos produtos
que tenham gerado grande volume de ocupação. Não parece ser este o caso. Os
novos produtos que surgiram são em muitos casos consequências de inovações
introduzidas no Secundário.” (SINGER et al., 1977, p.132)
Nas questões relativas ao crescimento desse setor no âmbito econômico
nacional, que não deixa de ser um reflexo do movimento do capital
contemporâneo, é interessante ressaltar que o país precisou estar preparado para
essa tendência de crescimento do emprego e do produto, resultante das atividades
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de ser viços, para que, semelhantemente ao obser vado na experiência
internacional, o país se beneficiasse ainda mais e se desenvolvesse a partir de um
incremento significativo no Produto Interno do país nas últimas décadas.
Para fundamentar a participação efetiva do setor de serviços na economia
brasileira, é indispensável citar a composição do Produto Interno Bruto do Brasil
e a questão da nova metodologia de apuração do PIB, que começou a ser utilizada
a partir do ano 2000 devido ao fato de que a economia não estava sendo
mensurada em sua totalidade. Neste novo método, a base de dados passou a ser
muito mais abrangente e precisa, segundo especialistas do IBGE. De acordo
com o próprio instituto, o setor, que representava 56,3% do PIB em 2000, passou
a representar 66,7% no período, segundo a nova metodologia. Em 2005, o peso
do setor de serviços ficou em 64%, e antes girava em torno de 54,1% pela
metodologia antiga.
Para melhor identificar como ficaram as apurações após a aplicação dessa
nova metodologia, é possível observar os valores nominais, as taxas de variação
do volume e as variações entre os valores correntes da série nova e da antiga do
Produto Interno Bruto na Tabela 2 abaixo, entre os anos 2000 e 2005.
Tabela 2: T
axas de variação do volume e variações entr
es
Taxas
entree os valor
valores
correntes da série nova e da antiga do Produto Interno Bruto brasileiro

Fonte
Fonte: IBGE, 2007.

De acordo com a tabela, em 2005 o PIB estimado na nova série das Contas
Nacionais foi de R$ 2,148 trilhões e ficou 10,9% acima do valor estimado na
série anterior. A taxa de variação em relação ao ano anterior foi de 2,9%, enquanto
na série antiga havia sido de 2,3%.
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Segundo o IBGE (2007), em relação à estrutura produtiva do PIB a principal
mudança estrutural se refere ao aumento da participação em mais de 10 pontos
percentuais dos serviços (de 56,3% para 66,7%), conforme pode ser observado
na Tabela 3 abaixo.
ticipação das atividades econômicas no valor adicionado a
Tabela 3: Par
Participação
preços básicos

Fonte
Fonte: IBGE, 2007.

Com a análise da participação do setor de serviços na composição do PIB
e a constatação desta mudança estrutural apresentadas a partir dos dados acima,
concluiu-se que o setor se constitui como um fator de influência positiva e direta
na geração de riqueza do país.
4. A contribuição do setor de ser
viços para o cr
escimento do PIB
crescimento
serviços
brasileir
o (T
este Econométrico)
(Teste
brasileiro
Nas últimas décadas, o país vem acompanhando a tendência mundial,
configurando-se em uma economia na qual as atividades de serviços representam
cerca de dois terços dos empregos dos brasileiros e mais da metade do Produto
Interno Bruto. No cenário econômico internacional, a expansão desse setor é
considerada, pela literatura especializada, como uma das transformações
mais importantes observadas pelas sociedades do século XX.
“No Brasil as atividades do setor serviços respondem por parcelas
significativas da geração de emprego e da renda num fenômeno idêntico ao
ocorrido nas economias desenvolvidas. Esta evolução da estrutura do emprego e
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do PIB por grandes setores econômicos apresenta características de terceirização
comuns, ou seja, declínio das atividades agropecuárias e expansão da indústria e
dos serviços.” (MELO et al., 1998, p.13)
Assim propõe-se justamente demonstrar e testar, a partir de modelos
econométricos específicos, a contribuição efetiva dos serviços para o crescimento
do PIB brasileiro, ou seja, provar a relação e influência que o setor teve e tem no
crescimento e consequente desenvolvimento do país.
Para os testes e análises, foram levantadas séries temporais das variações
percentuais anuais do PIB total do país, e séries temporais que consideram a
mesma variação, porém que contemplam as variações percentuais anuais do
PIB resultantes do setor de serviços em si, levantadas entre os anos de 1980 a
2006. Para os dois casos, utilizaram-se dados do Banco Central.
Para testar essa hipótese, utilizou-se o modelo econométrico de vetores
auto-regressivos (VAR), já que neste caso duas variáveis da economia estão sendo
consideradas. E, para rodar os testes e estimar os modelos, utilizou-se o software
E-views. Na Tabela 4, abaixo, encontram-se as séries temporais que serviram de
base ao trabalho econométrico desenvolvido.
Tabela 4: Séries temporais utilizadas no teste da par
ticipação do setor
participação
de ser
viços
no
PIB
serviços

Fonte: BACEN, 2006.
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A partir dos dados da Tabela 4, foram construídas as seguintes séries:

Fazendo a análise de uma regressão linear simples, construída a partir das
séries temporais levantadas sem ajustes, que testou a significância do PIB de
serviços, como variável explicativa X, para estimar o PIB total do país, como
variável a ser explicada Y, extraíram-se os resultados apresentados pela Tabela 5.
essão Linear
Tabela 5: Resultado da Regr
Regressão

Fonte
Fonte: Elaboração a partir dos dados recolhidos do Eviews. Tradução própria.

Entende-se dessa tabela que, com 90,30%, a variável PIB Serviços (X) é
significativa para estimar as variações no PIB Total (Y), e do mesmo modo
tanto a constante quanto a variável são significativas para serem consideradas no
modelo, já que ambas se encontraram, de acordo com suas probabilidades do
teste t, fora da área de aceitação de H0, onde estariam condizendo a zero, ao se
considerar um nível de significância de 5%. Assim, a probabilidade do teste f
também segue o mesmo padrão, permanecendo da mesma forma fora da área
de aceitação de H0, ao mesmo nível de significância de 5%. Considerando esta
análise pode-se dizer que o modelo seria composto da seguinte forma:
PIB = –1,24 + 1,28*PIBSER
Por outro lado, a tabela também traz o teste Durbin Watson, que testa a
existência de autocorrelação serial entre as variáveis do modelo, ou seja, testa se
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os valores da variável dependente não entram como valores das variáveis
explicativas ao mesmo tempo no modelo e se o erro é normalmente distribuído,
o que pode acabar superestimando a significância das variáveis testadas, como
demonstrado pelo R2 Ajustado = 90,30%. E como se pode observar, para o caso
estudado, onde dw=1,83, entende-se que há a presença de autocorrelação serial,
e que, portanto, a regressão não pode ser considerada como válida, assim como
se deve ignorar o teste t e o teste f.
Depois de feitas todas as análises quanto à autocorrelação serial, autoregressividade dos resíduos, presença de raiz unitária devido à não-estacionariedade
das séries e cointegração dos vetores, determinou-se que as séries a serem utilizadas
para rodar o modelo VAR, que irá testar e provar a hipótese proposta neste
trabalho, são as séries com as diferenças das séries originais. Na Tabela 6 a seguir,
encontram-se representados estes parâmetros.
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Tabela 6: V
AR PIB E D2PIBSER (Segundas Difer
enças)
VAR
Diferenças)

Fonte: Elaboração a partir dos dados recolhidos do Eviews. Tradução própria.

Este modelo se apresenta como significativo para provar a hipótese testada
(R2 = 64,18%; F = 14,14) e pode-se dizer que, ao se aplicar às diretrizes dos
vetores autorregressivos, o modelo pode ser composto da seguinte forma:
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D2PIBSER = –059*PIB(
059*PIB(
1)
059*PIB(–1)
o que comprova a existência de uma associação entre o PIB Total do Brasil
e o PIB de serviços no período estudado.
É conveniente ressaltar dois pontos importantes. Primeiramente, os resultados
da análise econométrica podem estar levemente comprometidos, principalmente
devido ao número de observações que compuseram a amostra no período
estudado e pela omissão de outras variáveis relevantes na explicação do PIB
Total do país. E segundo, a partir deste modelo primário, entende-se que testes
posteriores utilizando as diferenças das séries possivelmente também trariam
outros modelos igualmente significativos.
Pode-se entender, a partir dessas evidências, que a contribuição dos serviços
para o crescimento do PIB brasileiro foi e é efetiva, e tem econometricamente
provado, através do modelo significativo encontrado, a possível relação e
influência que o setor de serviços teve e tem como fator de crescimento e
consequente desenvolvimento do país.
5. Conclusão
Por fim, é possível identificar importantes conclusões em relação à
composição das atividades de serviços, assim como suas particularidades acerca
da dinâmica do setor na estrutura econômica brasileira, desde sua origem, o que
possibilitou que se captasse o quão de fato os serviços representam e influenciam
o crescimento e as variações do produto gerado no país.
Primeiramente pode-se entender que os serviços em si possuem uma série
de características particulares e específicas e que geralmente, no Brasil, envolvem
a comercialização de produtos com valor agregado e o fornecimento de serviços
prestados à família, às empresas, de informação, transportes e logística, serviços
auxiliares e correios, atividades imobiliárias e aluguel de veículos, máquinas e
equipamentos, e outros serviços, sendo todos com alta absorção de mão-deobra.
A partir disso, identificou-se também que a expansão e evolução do setor,
também denominado como terciário, representou na economia uma das maiores
transformações observadas no século XX na economia nacional. E que, assim
como ocorreu na maioria dos países, no Brasil é o setor que mais se destacou na
geração de emprego e de produto, o que faz estas atividades corresponderem,
ainda em 2007, a quase 60% do Produto Interno Bruto brasileiro, segundo o
IBGE.
É relevante mencionar também que basicamente o setor terciário brasileiro
é o setor que recebe as matérias e produtos gerados no setor secundário e os
distribui para o consumidor, o que o leva a trabalhar em conjunto com a indústria,
e também a estruturar-se de forma extremamente diversificada. No caso brasileiro,
identificou-se que o setor se apresenta de tal forma que poderia ser considerado
fator de desenvolvimento econômico e de importante contribuição na geração
de produto e trabalho, o que determinaria, portanto, a sua participação na
evolução, variação do PIB e consequente crescimento econômico. Afinal, mesmo
que as atividades de serviços sejam difíceis de mensurar por sua imaterialidade,
foi possível observar, nos dados levantados, que o setor de serviços teve um
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crescimento representativo na geração do emprego e do produto na economia
brasileira. Na última década, o setor terciário foi o que mais expandiu o emprego,
tanto em termos absolutos como em relação ao seu próprio tamanho. Além
disso, foi a atividade econômica que mais contribuiu para a geração de postos
de trabalho no país, e a que apresentou, em épocas de crise, maior destaque na
geração de produto, e menores quedas.
Quanto à hipótese preliminar do trabalho, a verdadeira contribuição do
setor de serviços ao crescimento do PIB brasileiro, testada ao fim do estudo, a
análise feita para o período 1980 a 2006, a partir do modelo de vetores
autorregressivos (VAR), construído com as variações percentuais do PIB e do
PIB Serviços, permitiu após sucessivos testes provar que em quase 65% do produto
gerado pelas atividades de serviços existe efetiva contribuição para se estimar as
variações e consequente crescimento do produto total do país.
Logo, torna-se evidente a relevância desta atividade econômica, não só
para a reestruturação econômica e organizacional do Brasil, mas também na
configuração de um setor capaz de absorver trabalhadores excedentes dos outros
setores da economia, e capaz de contribuir mais que proporcionalmente para a
geração de riqueza como um todo. Um país mais rico significa um país com
mais possibilidades de desenvolvimento, já que mais pessoas economicamente
ativas significam mais renda; mais renda significa mais consumo; e mais consumo
significa mais produção, e portanto uma economia mais aquecida e com mais
oportunidades.
Assim, comprovou-se a importância cada vez mais intensa da existência de
estudos envolvendo o setor, para que seja possível compreender como propor
melhores políticas econômicas voltadas para o mesmo, e que sejam capazes de
conjugar o crescimento do produto brasileiro com estas atividades. Constatouse que a estrutura e a composição desta atividade econômica são a base para a
criação de fatores indispensáveis ao desenvolvimento de qualquer país. Portanto,
acredita-se que o foco da economia brasileira, principalmente na atual
conjuntura, deveria estar nesse tão produtivo e específico setor da economia, o
setor de serviços.
Referências bibliográficas
ALMEIDA, W.J.M. Serviços e desenvolvimento econômico no Brasil —
aspectos setoriais e suas implicações.. Rio de Janeiro: Ipea, 1974 (Relatório
de Pesquisa, 23).
BACEN. Sistema Gerenciador de Séries Temporais. Disponível em: <https://
w w w 3 . b c b . g o v . b r / s g s p u b / l o c a l i z a r s e r i e s /
localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries>. Acesso em: 5 mai 2008.
______. Panorama do Setor de Ser viços no Brasil. Disponível em: <http://
www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1196857561.pdf >. Acesso em: 27 abr 2008.
BILDERBEEK, R. et al. Services in innovation: knowledge intensive business services (KIBS)
as co-producers of innovation. SI4S Synthesis Paper S3, 1998.
BOM ANGELO, E. Inserção do Brasil no setor de serviços da economia mundial. Disponível
A contribuição do setor de serviços ao PIB Brasileiro, Fernanda Portella, p. 161-182

181

em: <http://www.cebri.org.br/pdf/221_pdf.pdf>. Acesso em: 30 mai 2008.
DE NEGRI, J.A. Estrutura e dinâmica do setor de serviços no Brasil. Brasília: Ipea, 2006.
FITZSIMMONS, J.A. Adminstração de Serviços. 4 ed. São Paulo: 2005.
FOGUEL, S. A organização do trabalho e novo trabalhador. In: Campus s/d. Capítulo 14.
FUCS, J. O real significado da mudança no calcúlo do PIB. Disponível em: <http://
www.fenacon.org.br/pressclipping/2007/marco/epoca/epoca260307b.htm>. Acesso em:
11 mai 2008.
FURTADO, C. A economia brasileira (contribuição à análise de seu desenvolvimento). Rio
de Janeiro: Editora A Noite, 1954, p. 71-79.
GUJARATI, D.N.Econometria Básica. São Paulo: Makron Books, 1999.
IBGE. Pesquisa Anual de Serviços – 2002. Rio de Janeiro: IBGE, 2002.
______. Pesquisa Anual de Serviços – 2004. Rio de Janeiro: IBGE, 2004.
______. Contas Nacionais Trimestrais – 2004. Rio de Janeiro: IBGE, 2004.
IPEA. A Economia Brasileira em Perspectiva.. Rio de Janeiro, 1996.
KON, A. A produção terciária. São Paulo: Nobel, 1992.
______. Economia de serviços: teoria e evolução no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
LOCKE, R.M. O futuro das relações de emprego e do trabalho. In: Campus, s/d. Capítulo
12.
MELO, H.P. et al. Os Serviços no Brasil. Brasília: Ministério da Indústria, Comércio e do
Turismo, 1998.
NEGRI, A.; KUBOTA, L.C. Estrutura e Dinâmica do Setor de Serviços no Brasil. Brasília:
Ipea, 2006.
PASTORE, J. Instituição e trabalho: Qual é a agenda para o século XXI. In: Campus, s/d.
Capítulo 15.
POCHMANN, M. O emprego na globalização: a nova divisão internacional do trabalho e os
caminhos que o Brasil escolheu. São Paulo: Boitempo Editorial, 2001.
ROCHA et al. Os serviços no Brasil – 1985/95.. Rio de Janeiro: MICT/Ipea, 1997a (Relatório
de Pesquisa, 4).
______. O crescimento dos serviços no Brasil: considerações preliminares. In: IV
ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS DO
TRABALHO (ABET). Rio de Janeiro: Ipea, 1997b (Série Seminários).
SILVA, A. et al. Economia de Serviços: Uma revisão de Literatura. Disponível em: <http://
www.ipea.gov.br/pub/td/2006/td_1173.pdf>.
SINGER, P. A Economia dos Serviços. Estudos Cebrap, nº 24, 1977.

182

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.7(14), 2009

Resenhas
Rui Barbosa: o Brasil no
mundo
CARDIM, C.H. A Raiz das Coisas. Civilização Brasileira,
2008, 350 p.
Antonio Roberto Batista*
Eis uma obra fadada a ocupar espaço próprio na bibliografia brasileira,
principalmente por focar um personagem singular da nossa história, abordado
por autor igualmente singular. Rui Barbosa, uma figura extraordinária de
brasileiro, um gigante do imaginário nacional caprichosamente instalado em
1,54 metro de estatura, é vulgarmente conhecido pelo grande público como o
autor de algumas frases célebres e pelo epíteto de Águia de Haia, recebido após
sua participação na segunda Conferência da Paz (1907) nessa cidade. Temo
que nas escolas, hoje, apenas isso ou pouco mais se avance.
Rui Barbosa foi um teórico do Direito e das Relações Internacionais,
conjugando sempre formidável capacidade de elaboração doutrinária com
atuação direta e pessoal no campo político e diplomático. O autor desta obra,
por sua vez, é um diplomata de carreira que alcançou manter, paralelamente,
intensa atividade acadêmica, unindo ao exercício da diplomacia profissional a
sua vocação de educador e orientador de leituras. Durante o período em que foi
Decano de Extensão da Universidade de Brasília, tornou a Editora da UnB uma
referência na divulgação dos clássicos de Ciências Políticas e uma fonte atualizada
de publicações no que havia de melhor no cenário internacional. Deu visibilidade
a autores que, embora fundamentais, eram, até então, pouco comentados entre
nós, como Raymond Aron, Karl Popper, Karl Deutsch, Norberto Bobbio, Ralf
Dahrendorf, Isaiah Berlin e outros, sem ignorar, por exemplo, Gilberto Freire e
Afonso Arinos entre os brasileiros. Chegou a trazer vários deles para seminários
específicos em eventos da universidade.
Portanto, ao propor uma retomada de Rui Barbosa como tema de interesse,
o embaixador Cardim talvez esteja atendendo às demandas combinadas da sua
própria trajetória intelectual e profissional. Vai buscar um ícone da nossa história,
cujo pensamento e ação parecem surpreendentemente oportunos para os dias
em que vivemos. Rui, afinal, foi um dos principais construtores da República;
foi o homem que lutou como poucos para nos resgatar da mediocridade em
todos os campos em que atuou: como jurista, como crítico feroz dos maus
costumes políticos, como liberal e defensor da modernização nacional, como
*
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político, senador e – objeto principal do livro – como diplomata e formulador,
em feliz parceria com outro gigante, o Barão do Rio Branco, das principais
diretrizes brasileiras de atuação no campo das Relações Internacionais. Rui
Barbosa inaugurou e demarcou a nossa visão do multilateralismo, que talvez
viva momentos tão críticos hoje quanto vivia àquela época.
A primeira curiosidade despertada reside no próprio título dado ao livro.
Por que “a raiz das coisas”? E a resposta estará na citação de O Brasil na Haia
(1925), de William T. Stead, importante jornalista, editor e pacifista inglês,
presente na Conferência: “É raro surgir uma questão política tão vital, assim de
chofre (...) , porque toca a raiz das coisas, (...) Em sua essência, consiste nisso: se
a Força ou o Direito deve ser o fator dominante nos negócios do homem.”
O objetivo declarado da obra é mais modesto que a sua realidade. Não se
propõe a ser uma biografia, nem a inventariar o conjunto da obra de Rui, nem a
elencar os dados da sua atuação pública. Não pretende retratar em plenitude os
fundamentos do seu pensamento, nem esgotar o significado de Rui como
personagem do seu tempo, nem mesmo mergulhar nos detalhes polêmicos do
grande homem que foi. Acaba, porém, por fazer um pouco de cada uma dessas
coisas. Cardim nos conduz pela mão até o cume mais elevado da cultura brasileira,
para de lá melhor contemplarmos fatos e personagens relevantes e apreciarmos
um Brasil em que uma elite intelectual invejável, para qualquer época e qualquer
nação, ocupa o cenário e, embora em grande parte forjada no Império, molda a
nossa identidade nos primórdios da República. Lá vemos desfilar figuras da
grandeza de um Joaquim Nabuco e citações de muitos outros como Gilberto
Amado, Clóvis Bevilácqua, Oliveira Lima, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato.
Foi, também, a época de Machado de Assis, a quem sucedeu na Academia
Brasileira de Letras, e de Cândido Rondon, outro tipo de construtor da
nacionalidade. Rui, portanto, não foi um promontório em meio à planície. Foi
um gigante num cenário de gigantes. Para o foco central da obra destaca-se,
inevitavelmente, o vulto dominante de outro ator definitivo da nossa história: o
Barão do Rio Branco. As relações especiais de respeito e parceria que uniram os
dois grandes homens são uma das facetas destacadas pelo autor, inclusive
amostrando a correspondência entre ambos. Rio Branco, bastante conhecido
pelo monumental trabalho diplomático, ainda não foi, talvez, tão estudado
quanto mereceria como paradigma de liderança. Cardim aponta para esse traço
marcante: um homem que não temia trabalhar rodeando-se sempre dos
melhores, cujos talentos não lhe faziam sombra, mas, pelo contrário,
potencializavam o seu próprio talento e davam suporte à sua inesgotável
capacidade de trabalho.
Rui Barbosa obteve, como demonstra o autor, seu maior reconhecimento
e sua principal vitória na atuação externa, consagrado pela destacada atuação
que teve em Haia. Lá ele se impôs, surpreendentemente, aos representantes das
maiores potências da época, esgrimindo conceitos, fundamentando teses e
exercitando as vantagens de uma considerável experiência parlamentar. O
episódio em que aparteia, em notável improviso, o representante russo que presidia
a mesa foi, talvez, o seu momento de maior glória e inegável coragem, sendo
apresentado com especial gosto pelo autor.
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Não menos relevante é o trabalho de demolição da proposta norte-americana
sob o princípio, por ele defendido, da igualdade entre as nações. A argumentação
de Rui Barbosa, distinguindo com clareza e propriedade dois conceitos tão
frequentemente confundidos como justiça e arbitragem, é uma das delícias
reservadas pelo livro para quem visita, sem maiores intimidades, essa temática.
Vale, como amostra, citar algumas poucas frases:
(...) entre a magistratura arbitral e a judiciária há juridicamente diferença
tal, que nunca se poderia tomar uma pela outra (...)
O julgamento emana da soberania e se impõe à obediência. Os seus órgãos
são criados pelo poder. (...) O arbitramento, pelo contrário, deriva da liberdade,
é obra de um ajuste; não tem outra autoridade que a admitida pelos contratantes;
os seus magistrados são os que eles a seu talante elegem.
Aqui está porque, se a forma judiciária é a preferida no que respeita às
relações entre indivíduos, a forma arbitral é a única aplicável entre as nações.
Se constituirdes poderes internacionais, tereis que os armar de instrumentos
eficazes contra a revolta. Haveria, então, nações rebeldes, e teria que se dar a
repressão. (...) E eis como a paz a todo transe, cuidando abraçar a justiça em vez
do arbitramento, acabaria por consagrar a força em lugar do direito.
(...) O arbitramento vive da confiança. A jurisdição de obediência. Nações
não obedecem: escolhem e confiam.
Ao lado do perfil de Rui, comentado por diversas personalidades ilustres ao
longo da obra, também temos a possibilidade de acessar algumas análises e anexos
interessantes. Entre as análises destaca-se a do professor Vicente Marota Rangel
sobre o que considera a mais elevada contribuição teórica de Rui às Relações
Internacionais, qual seja, a sua defesa do direito do estado do Amazonas ao Acre
Setentrional. Já entre os anexos, vale destacar o artigo intitulado Brasil e
Argentina, que Rio Branco fez publicar sob pseudônimo no Jornal do Commercio
em 26 de setembro de 1908 e no qual ressalta a importância das relações bilaterais
entre os dois países, colocadas sob risco por algumas manifestações hostis surgidas
no país vizinho.
O próprio Rui viria a pronunciar, oito anos depois, durante as festividades
do centenário da independência argentina, enquanto se feria a Grande Guerra
europeia, luminoso discurso na Faculdade de Direito e Ciências Sociais de Buenos
Aires, no qual contrapõe a uma visão passiva de neutralidade frente aos conflitos
princípios inovadores fartamente lastreados em razões tão práticas quanto morais.
Nega o antigo conceito que, segundo ele, não ousa distinguir o bem e o mal,
propondo uma neutralidade com referências a princípios e compromissos. A
neutralidade não poderia ser um pacto de indiferença, mas sim uma manifestação
do direito das gentes. Em outras palavras, adverte para um fato até hoje
subestimado por muitos: ideias têm consequências. Como destaca Cardim,
citando esse texto publicado pelo professor Sérgio Porchá em edição da Casa de
Rui Barbosa: “Após sublinhar sua decepção com a distância do mundo em 1916
com relação aos princípios e compromissos de Haia (...) aduz, a propósito, que
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‘antes que saísse das fábricas de armamentos, dos quartéis e dos estados-maiores,
tinha esta guerra acumulado os fluidos, que viriam a animá-la, nos livros, nas
escolas, nas academias, nos laboratórios do pensamento humano. Para entrar
em luta com a civilização, a força compreendera que era preciso constituir-se
em filosofia adequada, corrompendo as inteligências, antes de subjugar as
vontades.’”
O embaixador Cardim identifica, com precisão, a similaridade de estilo e
contundência entre Rui, ao investir contra as filosofias militaristas vigentes nas
quais identifica um renascimento do paganismo, e outro ícone da língua
portuguesa: o padre Antonio Vieira. Senão vejamos: “Essencial ao homem, já
agora, não é aprender a pensar, a sentir, a querer, (...) a respeitar a infância, a
velhice, a debilidade, o infortúnio, a virtude, o talento. Não: essencial, agora,
não é amarmo-nos uns aos outros, como nos prescrevia o antigo Deus dos cristãos,
atacado hoje em seus templos, bombardeado em suas catedrais, profanado em
suas imagens, fuzilado em seus sacerdotes. Não; essencial é que nos esforcemos
para ver quem se distinguirá mais nas artes sublimes de nos espiarmos uns aos
outros, de nos assaltarmos, de nos espoliarmos, de nos fuzilarmos, de nos
atraiçoarmos, de nos invadirmos, de nos mentirmos, de nos extinguirmos.”
No mesmo discurso ouvimos, ainda, a advertência liberal: “a mesma corrente
de ideias que põe, nas relações internacionais, a guerra por cima de todas as leis,
começa a colocar, nas relações internas, o Estado por cima de todos os direitos.
(...) o Estado isento de freios e contrapesos a que a democracia e o sistema
representativo o submetem (...)”
Um dos destaques que o autor traz ao conhecimento mais amplo é o fato
de ter sido Rui, nas suas Cartas de Inglaterra (1895), uma das primeiras vozes a
se manifestar em defesa do capitão Dreyfus, oficial judeu do exército francês
acusado, injustamente, de traição. O célebre episódio que viria, depois, a
notabilizar Émile Zola pelo opúsculo J’Accuse, não escapara antes à atenção de
Rui quando ele próprio refugiava-se no exterior para fugir ao arbítrio de Floriano
Peixoto.
O livro apresenta, ainda, uma coletânea de fotos e caricaturas da época,
mostrando que os temas e polêmicas de que se ocupou Rui e de que se ocuparam
apoiadores e adversários do grande baiano não eram estranhos aos jornais e à
opinião pública. Pelo contrário, a própria Conferência da Paz é motivo de
numerosas ilustrações e caricaturas. Tais figuras ajudam a sugerir o ambiente e
as percepções da época.
Acreditamos que se trata de obra capaz de ampliar o interesse do grande
público e não apenas dos leitores mais diretamente ligados ao assunto, e acaba
por representar, também, uma espécie de roteiro para aqueles que desejem
aprofundar-se no estudo de tudo o que se refere a Rui Barbosa, às suas teses e a
esse período marcante da história brasileira.
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RODRIGUES, J.N.; DEVEZAS, T. Portugal, o pioneiro da
globalização. Lisboa: Editora Centro Atlântico (distribuído no
Brasil pela Almedina Brasil), 2007, 360 p.
Rose Mary A. Lopes*
Certamente o título fará com que a maioria dos brasileiros fique ressabiada.
Afinal, com a baixa autoimagem e estereótipos construídos acerca de nossos
colonizadores, relacioná-los com a globalização, fenômeno que nos parece
pertencer apenas à contemporaneidade, parece algo no mínimo inusitado.
Mas pode-se adiantar que se trata de livro no mínimo instigante, senão
revelador. Vejamos primeiramente quem são seus autores. Jorge Nascimento
Rodrigues, economista, jornalista econômico, é empresário na área de conteúdos
desde 1983. Editor dos portais de tendências em gestão e tecnologia
www.janelanaweb.com (desde 1995) e www.gurusonline.tv (desde 2001), e do
blog de geopolítica http://geoscopio.tv (2006). É coordenador executivo da
Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão, editada pelo Indeg, em Portugal, e
pela Fundação Getúlio Vargas, no Brasil. Na Editora Centro Atlântico, é
coordenador editorial na área de gestão. Além disso, é colaborador regular em
diversas revistas de negócios em diversos países. É coautor de diversos livros,
como Business Minds, Mestres da Gestão, A Quarta Vaga, e Mestres da Geração
Start-Up. Tessaleno Devezas, brasileiro radicado desde 1992 em Portugal, onde
adquiriu a cidadania em 2002, é Professor Associado no Departamento de
Engenharia Eletromecânica da Universidade da Beira Interior, onde leciona
diversas disciplinas, e coordena o Grupo de Trabalho em Previsão Tecnológica e
Teoria da Inovação. É membro do Corpo Consultivo dos periódicos Technological
Forecasting & Social Change e Journal of Sociocybernetics. Pode-se destacar ainda
que, graduado em Física, doutorou-se em Engenharia de Materiais em 1981
pela Universidade Erlangen-Nuremberg (Alemanha). Entre outras posições, foi
pesquisador sênior no Centro Técnico Aeroespacial (São José dos Campos, SP)
entre 1983 e 1990. Em licenças sabáticas estagiou, em 2002, no Los Alamos
National Laboratory (Novo México, EUA) e, em 2005, no International Institute
for Applied Systems Analysis (Laxenburg, Áustria). Vale acrescentar que, em
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2002, recebeu o prémio Elsevier Science pelo melhor trabalho publicado em
2001 – um modelo teórico que explicava os ciclos de Kondratieff. Em 2004
recebeu a Medalha de Kondratieff, atribuída pela Academia Russa de Ciências
Naturais, pelo seu conjunto de trabalhos sobre as ondas de Kondratieff. É autor
e editor dos livros Kondratieff Waves, Warfare and World Security e Globalization
as Evolutionary Process.
Focalizando o conteúdo do livro: só para começar, os termos “global” e
“englobar”, nascidos em pleno século XVII, se devem às descobertas marítimas
tanto pelos portugueses como pelos espanhóis, que comprovaram a esfericidade
da Terra. Como citado por Adriano Vasco Rodrigues (p. 302), estes
descobrimentos marítimos “foram o primeiro grande passo para se chegar hoje
à globalização e mundialização. Impulsionaram o Renascimento europeu,
provocando uma grande revolução cultural. As viagens alargaram o horizonte
da Geografia, dando nascimento a uma literatura descritiva, rica de informes
sobre países distantes, criando o gosto pela Natureza e aguçando a imaginação”.
Os autores advogam que a globalização não teria surgido apenas após a
queda do Muro de Berlim e a derrocada da União Soviética. Com uma visão
sistêmica, de formação e evolução do grande sistema mundial, seria um fenômeno
que integra e atravessa de forma sincronizada todos os seus componentes:
econômicos, políticos, sociais e culturais. Mostram que a “abertura ao exterior”
é fundamental para perceber e entender as mutações nas sociedades. E o inédito
neste livro é a utilização, ao lado de sólido embasamento histórico, de princípios
físicos e de ferramentas matemáticas, construindo modelos científicos. Para tecer
esta visão do sistema mundial, lançam mão de três abordagens, quais sejam:
• a proposta por Immanuel Wallerstein, através de uma análise da economia
capitalista em sua evolução desde 1450 até hoje;
• a dos “ciclos de Kondratieff” (identificados por Nikolai Kondratieff,
economista russo) – uma comprovação empírica da natureza cíclica da
economia, com suas ondas tecno-econômicas com duração entre 50 e 60 anos;
nestas, particularmente em suas fases descendentes, surgiriam aglomerados de
inovações radicais, impactando em grandes mudanças estruturais da sociedade,
e impulsionando uma nova ascensão da onda.
• o modelo proposto por George Modelski e William Thompson, que
demostram que a história evolui em ciclos longos, através de ondas de inovação
tecnológica e estratégica, com a emergência de potências.
Demonstra-se, então, que o modelo Modelski-Thompson permite analisar
e evidenciar, desde o século X, na China, atravessando o século XVI com os
portugueses, até os tempos atuais, as ondas de inovação lideradas por
determinados setores de atividades, e o surgimento de potências hegemônicas,
que perduram em média 120 anos.
Os autores usam de ferramentas da teoria de sistemas dinâmicos, sociologia
histórica, ciências políticas, economia da inovação, biologia evolutiva, tecnologia
e ambiente e filosofia da complexidade. Mas não se assuste o leitor, pois eles
habilmente explicam, nos dois primeiros capítulos – “Globalização e Sistema
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Mundial” e “A Construção de Sistemas, um Processo de Aprendizagem” –, os
conceitos e ideias básicas dos diversos autores, teorias e campos (muitos não
facilmente disponíveis em português) de modo acessível para os leigos, sem
entretanto fazer com que a análise perca em riqueza e dinamismo.
O livro segue com uma abordagem geoestratégica para analisar
historicamente o transbordamento de Portugal no além-mar. Tece, assim, o
quadro referencial factual e temporal, abordando, inicialmente, um período de
200 anos de história, mas o faz de uma forma muito interessante, elaborando
uma síntese estratégica, guiando-se por conceitos como intento global, estratégia
de potência, projeção global e dilema da “sobre-extensão”. Destacam-se aqui
as figuras de grandes estrategistas como o Infante d. Henrique, “O Navegador”,
e seu sobrinho-neto, o monarca João II, “O Príncipe Perfeito”.
Chega-se, depois, ao que representa o cerne da demonstração científica
pretendida pelos autores, “Os Portugueses como Construtores de Sistemas”.
Revelam, assim, o que os portugueses, através das gerações dos séculos XV e
XVI, agregaram ao mundo nos planos tecnológico e estratégico, desempenhando
um papel único, inovador, muitas vezes subestimado. Recorrem a várias
ferramentas, mas especialmente às Ondas de Kondratieff (com suas fases
descendentes e ascendentes). Neste capítulo, abordam “O Ambiente TécnicoCientífico da Fase I”, bem como da “Fase II”; “A Análise Quantitativa”; “O
Mecanismo das Ondas”; e “Os Desvios da História”. Fundamentam esta análise
na escolha de duas centenas de eventos históricos seguindo a linha de tempo da
evolução da expansão portuguesa.
Também pode-se adiantar que os autores analisam e depois sintetizam a
estratégia de Portugal, as inovações comerciais, técnicas e geoestratégias, bem
como a ruptura psicológica provocada ao demonstrar que era conquistável o
antes temido “Mar Tenebroso”. Na “Análise Quantitativa”, os autores recorrem
a recursos inéditos, como o de construir, a partir da medida da intensidade da
atividade de Portugal e também do Network Global de Bases, as curvas de
acumulação, que, ajustadas logisticamente, mostram lindas cur vas de
crescimento natural do sistema. Demonstram, assim, como Portugal encabeçou
dois ciclos longos (correspondendo às Ondas de Kondratieff 9 e 10). E como o
país se afirmou como a superpotência da época, com seu poderio naval e
estratégia naval e militar.
Os autores se permitem focalizar o caráter único e original das contribuições
de Portugal, que, geopoliticamente, decide por uma estratégia de sair do campo
europeu e de atacar o domínio de rotas comerciais, quebrando um mundo
multipolar, transformando-o num mundo hegemônico dominado pela primeira
potência global.
Retomando o fio da história, o livro acompanha a trajetória de Portugal
através da aliança estratégica com a Inglaterra, do fim de seu império e volta à
dimensão europeia, da ditatura de Salazar, até os dias de hoje, com a entrada na
Comunidade Econômica Europeia. Os autores mostram o panorama de
sobrevivência deste país ao longo dos outros ciclos de hegemonia subsequentes:
da Holanda, da Inglaterra e dos EUA. Portanto, abrangem neste livro o período
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que vai de 1415 até 1975. Revelam características únicas de Portugal: a sua
resiliência, desde sua fundação em 1143, mantendo-se como Estado-Nação
independente e com fronteiras praticamente inalteradas desde então. Como
protagonista global ou mesmo depois, declinando estrategicamente para a
periferia, revela uma grande habilidade e saber na gestão de alianças
geoestratégicas.
Os autores abordam também as facetas negativas, como o iberismo
(casamentos cruzados entre as duas dinastias monárquicas da península) e a
cegueira ideológica, particularmente a adesão à Contrarreforma, que pôs um
termo na dinâmica de inovação, abertura e epicentro de conhecimento.
A partir daí os autores, lastreados metodologicamente nesta nova abordagem
de análise histórica, permitem-se extrair lições da história da globalização, da
ascensão e queda das grandes potências hegemônicas, e construir cenários e
hipóteses sobre o século XXI, da possibilidade de uma transição e reorientação
geoestratégicas, no próximo ciclo mundial. Extraem as lições aprendidas
oferecendo sugestões que poderão ajudar a nortear as gerações futuras.
Além dos 10 capítulos, o livro oferece um portfólio denominado “Outros
Olhares”, em que diversos especialistas convidam o leitor a refletir mais sobre a
globalização. Portanto, depois de demonstrar o pioneirismo de Portugal no
desencadeamento da globalização, os autores nos instigam a refletir seriamente
sobre a situação atual, de crise, oferecendo-nos todo um ferramental para
construção de cenários possíveis.
Antes de encerrar, queremos destacar outras provas históricas apresentadas
no livro, e que são primorosas: a reprodução do Mapa de Cantino (1502), que é
“o mais importante planisfério da cartografia mundial” (p. 137), pois é pioneiro
a mostrar a conformação do mundo, com os principais continentes (por exemplo,
o perímetro correto da África, e incluindo a China e Indochina); somente não
incluía a Austrália, o Ártico e a Antártida. Há também uma reprodução do
Biombo Namban – denominação que vem de “namban-jin”, que significa
“figuras estranhas”, ou seja, seres humanos diferentes dos nativos japoneses. Este
biombo (1602-1610), arte japonesa atribuída a Kano Nizen, é uma prova
documental pictórica do efeito da globalização emergente: a presença na cena
de uma grande variedade de “raças e biótipos, animais e objectos inexistentes e
completamente desconhecidos dos japoneses, oriundos de diversos continentes
(Europa, África, América e Indochina)”... (p. 292). Mostra ainda representantes
de diversas ordens religiosas, que lá estavam pregando o cristianismo no Japão:
agostinianos, franciscanos, jesuítas e dominicanos.
Sendo assim, esta é uma leitura extremamente interessante, enriquecedora,
reveladora e que contribui não apenas no desvelar do passado, mas que agrega
importantes elementos para a análise do cenário atual e nos estudos de futuro,
em que o planejamento e decisões devem considerar os aspectos determinísticos,
ou seja, as leis evolutivas do sistema mundial. Para a construção de um cenário
futuro é necessário não apenas a visão e o desejo, como também é preciso planejar
baseando-se e apoiando-se em um conglomerado de inovações distribuídas,
tomando e implementando as decisões possíveis.
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Psicologia Econômica
FERREIRA, V.R.M. Psicologia Econômica: como o
comportamento econômico influencia nas nossas decisões.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, 337 p.
Luiz Alberto Machado*
Na opinião de muita gente, Economia é um assunto muito complicado,
razão pela qual muitos nem se preocupam em tentar entendê-la, alegando que
é matéria para especialistas. De fato, há um enorme volume de matérias sobre o
assunto escritas por e para especialistas. São, normalmente, publicadas em
veículos especializados e, nesses casos, a terminologia utilizada dificulta a
compreensão dos leigos, uma vez que costumam conter expressões técnicas e,
muitas vezes, fórmulas e gráficos. O uso de jargão próprio, típico desse tipo de
publicação, não é, porém, um privilégio dos economistas, podendo ser verificado
em publicações especializadas em muitas outras áreas do conhecimento.
Diante dessa dificuldade, surgiram recentemente alguns livros com o
propósito de tentar tornar o tema mais acessível ao público em geral, destacandose, nessa categoria, o best-seller Freakonomics, de Steven Levitt e Stephen Dubner,
já resenhado nesta mesma revista.
Embora reconhecendo a importância de publicações desse tipo, creio que
é um equívoco ficar se esforçando para negar o elevado grau de dificuldade
contido na ciência econômica. Trata-se, efetivamente, de uma área complexa
do conhecimento e seu estudo requer muito empenho e razoável cultura geral
de quem se propõe a estudá-la, uma vez que o curso está ancorado em três
pilares bastante rígidos: um pilar de teoria econômica, um de história econômica
e um de métodos quantitativos. Portanto, fazer um bom curso de Economia é
coisa para quem quer se dedicar com afinco, pois vai exigir um empenho maior
do que o exigido em diversos outros cursos.
Outro fator que contribui para a complexidade da compreensão da
Economia é a estreita relação que ela possui com diversas outras áreas do
conhecimento, algumas delas também muito complexas, possibilitando o
aparecimento de uma série de ramificações, novos campos de pesquisa que podem
ser explorados em nível de especialização e/ou cursos de pós-graduação. Uma
das áreas com a qual a Economia pode se relacionar é a Psicologia, e é exatamente
sobre essa relação que versa o livro da professora Vera Rita de Mello Ferreira. O
campo da psicologia econômica, aliás, vem tendo sua importância
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crescentemente reconhecida, a ponto de alguns de seus expoentes terem sido
agraciados com o Prêmio Nobel, a mais cobiçada e prestigiada láurea que um
cientista pode obter.
Tratando de um tema que combina duas áreas complexas do conhecimento,
como a Economia e a Psicologia, o livro não é, evidentemente, de leitura fácil.
O que não quer dizer que deva ser evitado por quem não tem interesse específico
no assunto por motivos profissionais. Afinal, o livro se constitui num estudo do
comportamento econômico e da tomada de decisão, dizendo respeito, nesse
sentido, a qualquer um de nós, obrigado a tomar decisões o tempo todo, em
função da situação típica examinada pela Economia, qual seja, compatibilizar o
atendimento de necessidades ilimitadas dispondo apenas de recursos escassos. O
subtítulo “como o comportamento econômico influencia nossas decisões” foi
muito bem escolhido para demonstrar como essa combinação de Psicologia e
Economia faz parte do nosso dia-a-dia.
Dividido em seis partes e 29 capítulos, o livro – cujo texto foi quase
inteiramente adaptado a partir da tese de doutoramento da autora, acrescido de
comentários adicionais – foi concebido para servir como guia introdutório à
psicologia econômica, com orientação e referência ao seu estudo.
A Parte I, que compreende os capítulos 1, 2 e 3, tem o objetivo de situar o
tema, delimitando, inicialmente, os conhecimentos envolvidos – Psicologia,
Economia, psicologia econômica e psicanálise –, para, posteriormente, explorar
as possibilidades de interseção entre eles. Além de oferecer uma visão geral sobre
o assunto, esta parte do livro permite que o leitor conheça um pouco da história
dessa área do conhecimento. O trecho transcrito a seguir dá uma boa ideia da
evolução histórica da psicologia econômica, destacando o distanciamento entre
especialistas dos dois campos:
Para concluir este capítulo, destacamos a relevância de três pontos para a
constituição da Psicologia Econômica ao longo da História: a importância de
Adam Smith, no século XVIII; da escola marginalista, no século XIX; e de Tarde
e Veblen, na virada do século XIX para o XX. Ao mesmo tempo, a análise dos
dados reunidos nos permite afirmar que uma preocupação com o fator humano –
fosse sob a forma de ética, religião, emoções ou instintos – sempre esteve presente no
pensamento econômico, ainda que de forma intermitente. Desde os gregos antigos,
passando pela Idade Média, até o século XIX, essa preocupação pode ser encontrada
em pensadores, filósofos e, a partir do século XVIII, economistas. Nesse sentido,
uma noção primitiva daquilo que poderíamos chamar hoje Psicologia Econômica
não se revelaria propriamente como um esforço inédito, quando finalmente veio a
receber seu formato próximo do atual, no final do século XIX. Entretanto, pode-se
observar que, embora a maioria desses pensadores econômicos tenha demonstrado
interesse por fundamentos psicológicos para suas teorias econômicas, tentaram,
eles próprios, elaborar esse suporte, em vez de se apoiar em dados que já estavam
disponíveis, pelo menos, desde o final do século XIX, quando a Psicologia começa a
desenvolver o próprio campo de atuação. (p. 63)
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A Parte II descreve outros diálogos da psicologia econômica, identificando
e apresentando uma breve caracterização de áreas (algumas das quais vêm
ganhando recentemente acentuado destaque) que também estudam o
comportamento econômico e suas associações científicas. Em seus nove capítulos,
são examinadas: Economia Comportamental ou Economia Psicológica; Finanças
Comportamentais; Socioeconomia; Psicologia do Consumidor; Pesquisa sobre
Julgamento e Tomada de Decisão; Economia Experimental; Neuroeconomia;
Economia Antropológica ou Antropologia Econômica; e Nova Economia
Institucional.
A Parte III amplia a análise dos modelos, autores e obras de Psicologia
Econômica, permitindo que o leitor trave contato com alguns dos seus maiores
expoentes, entre os quais os laureados com o Nobel Henry Simon (1978) e
Daniel Khaneman (2002). Embora Vernon Smith, que dividiu o Nobel de
Economia de 2002 com Daniel Khaneman, seja também considerado um
expoente nesse campo, não é mencionado nessa parte do livro.
Antes de seguir adiante, vale a pena reproduzir um trecho do livro
Psychological Economics (1975), de autoria de George Katona, transcrito no livro,
considerado pela autora, juntamente com o livro The Individual in the Economy
(1987), de Stephen Lea, Roger Tarpy e Paul Webley, as duas obras seminais da
Psicologia Econômica. Katona, que prefere a expressão “Economia Psicológica”
à “Psicologia Econômica”, descreve da seguinte forma, no início de seu livro, o
campo estudado e seu objeto:
A abordagem psicológica à análise econômica rompe as barreiras tradicionais
das duas disciplinas, economia e psicologia. Ela considera processos econômicos
como manifestações do comportamento humano e os analisa do ponto de vista da
moderna psicologia. Economia como ciência compor tamental estuda o
comportamento de consumidores, negociantes e responsáveis por políticas públicas
no que diz respeito a gastar, poupar, investir, precificar, e outras atividades
econômicas.
Embora comportamento econômico seja eliciado pelo ambiente e suas
mudanças, os seres humanos não reagem aos estímulos como autômatos. Seus motivos
e atitudes, mesmo seus gostos, esperanças e medos, representam variáveis
intervenientes que influenciam tanto sua percepção do ambiente como seu
comportamento. Para entender processos econômicos, considerações psicológicas e
variáveis subjetivas devem ser incorporadas à análise. (pp. 96 -7)
A partir desse momento, a abordagem do livro muda de foco, passando a
enfatizar aspectos com os quais os economistas possuem maior familiaridade. A
Parte IV, por exemplo, focaliza o tema “Tomada de Decisão” e seus quatro
capítulos abordam questões como escolha intertemporal, distorções de percepção
e avaliação, e implicações para investimentos, concluindo com a apresentação
de um modelo psicanalítico de tomada de decisão. A Parte V é intitulada
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“Comportamento Econômico”, e fornece informações mais detalhadas sobre
itens específicos, tais como poupança, crédito e endividamento, decisões
domésticas, socialização econômica, compras compulsivas e meio ambiente.
A leitura dessas duas partes (IV e V) apresenta alto grau de
complementaridade, abrindo ampla possibilidade de entendimento sobre o
processo de tomada de decisão, no qual fatores cognitivos e emocionais podem
criar importantes distorções na apreensão dos fatos, criando, como decorrência,
implicações para investimentos.
A Parte VI, por fim, examina as perspectivas da psicologia econômica no
mundo e no Brasil, procurando visualizar alguns cenários futuros para o
desenvolvimento teórico deste campo do conhecimento.
A autora, Vera Rita de Mello Ferreira, é psicanalista formada pelo Instituto
Sedes Sapientiae, consultora e supervisora de projetos na área psicoeconômica.
Doutora pela PUC-SP e Mestre em Psicologia Social pela USP, leciona
Psicanálise e Psicologia Econômica em cursos de extensão, especialização e
grupos de estudos. Como pioneira na pesquisa desse tema no Brasil, tem sido
muito requisitada para palestras e tem participado de inúmeros congressos e
seminários no Brasil e no exterior. Além deste, é autora dos livros Decisões
econômicas – você já parou para pensar? (São Paulo: Saraiva, 2007) e O
componente emocional – funcionamento mental e ilusão à luz das transformações
econômicas no Brasil desde 1985 (Rio de Janeiro: Papel e Virtual, 2000). Tem
escrito também vários artigos para o jornal Valor Econômico.
Como assinalei no início da resenha, não se trata de um livro de leitura
fácil. Mas não deixa de ser uma indicação muito oportuna em se considerando a
grave crise que se abateu sobre a economia mundial na segunda metade de
2008. Pode, também, ajudar a compreender os mistérios de uma ciência capaz
de laurear, num ano, um economista por suas contribuições no campo das
expectativas racionais, que parte da premissa de que os agentes econômicos
agem sempre racionalmente; e, poucos anos depois, economistas que afirmam
exatamente o contrário, ou seja, que em momentos de euforia, os agentes
econômicos esquecem totalmente a racionalidade e embarcam em apostas de
alto risco na perspectiva de obterem polpudos e rápidos ganhos, de preferência
sem ter de fazer muito esforço.
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O homem que queria mudar
o mundo: uma biografia de
Sergio Vieira de Mello
POWER, S. O homem que queria mudar o mundo: uma
biografia de Sergio Vieira de Mello. São Paulo: Companhia
das Letras, 2008, 667 p.
José Maria Rodriguez Ramos*
Comentar uma biografia exige adotar um fio condutor, se não queremos
simplesmente resumir o livro ou salientar algumas passagens importantes da
obra. O fio condutor desta resenha é o elo indissolúvel entre Sergio Viera de
Mello e as Nações Unidas, a instituição a que dedicou a sua vida e a serviço da
qual morreu no atentado ao quartel-general da ONU em Bagdá, em 19 de
agosto de 2003.
A vida de Sergio Vieira de Mello se confunde com a atuação das Nações
Unidas a partir dos anos 70, época em que ingressou na instituição. Formado
em Filosofia na Sorbonne, em 1969 um conhecido do pai o colocou em contato
com Jean Halpérin, diretor da divisão de idiomas das Nações Unidas, que se
ofereceu para contatar a Unesco. “Muito obrigado”, Vieira de Mello agradeceu.
“Conheço a Unesco e sei que não é para mim. Minha sensação é que aquilo é
um monte de blablablá”. Halpérin comentou então que, com a sua formação
acadêmica, não surgiriam muitas oportunidades na ONU. “Sinto muito, Sergio,
mas a ONU lida com tudo, exceto filosofia”.
Poucos dias depois, porém, surgiu uma vaga de revisor de francês no Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur). Vieira de Mello foi
selecionado e na ONU passaria os 34 anos restantes da sua carreira. Sob a bandeira
da ONU serviu no Sudão, Líbano, Camboja, Bósnia, Congo, Kosovo, Timor
Leste e Iraque, além de ter trabalhado nas sedes da ONU em Nova York e
Genebra.
Acompanhar a vida de Vieira de Mello a partir de novembro de 1969 é
seguir o fio da atuação das Nações Unidas em inúmeros conflitos que surgiram
a partir dos anos 70, e compreender o papel vital da instituição no mundo e na
história moderna, com suas qualidades, limitações e problemas, internos e
externos, derivados principalmente da política e da influência dos países poderosos
na instituição. O ABC das Nações Unidas, livro publicado pelo Departamento
de Informação Pública da instituição, em que é descrita a estrutura da
organização, o papel da Assembleia Geral, dos seus diversos conselhos, da
*
José Maria Rodriguez Ramos é professor de Ética e Metodologia Científica na Faculdade de Economia
da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). E-mail: <josemariarr@hotmail.com>.
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Secretaria, Comissões e Tribunais, está muito longe de fornecer uma imagem
real da instituição. A partir da atuação de Vieira de Mello em diversos organismos
da ONU é possível obter um quadro mais completo da sua atuação e papel no
mundo moderno.
Sergio Vieira de Mello desenvolveu inúmeras funções nas Nações Unidas,
principalmente em trabalho de campo, de que ele gostava e para o qual tinha
excepcionais condições, mas também atuou na sede central da organização, em
Nova York, como subsecretário-geral para Assuntos Humanitários, e como
subsecretário de Direitos Humanos, em Genebra. A sua competência, preparação
e experiência tornaram Vieira de Mello um forte candidato ao cargo de secretáriogeral. Identificou-se a tal ponto com a instituição que afirmava do seu trabalho:
“sou parcial, sim, sou parcial em relação à missão das Nações Unidas.” Durante
jantar com a autora da biografia, em Zagreb, durante o conflito da Bósnia,
afirmou: “na ONU não podemos abrir mão de nossa imparcialidade. Talvez
seja nosso maior patrimônio.”
Samantha Power, autora de O Homem que Queria Salvar o Mundo, já
conhecia em profundidade os conflitos mundiais das três últimas décadas do
século XX. Sua obra Genocídio. A retórica americana em questão, de 2002,
tornou-a merecedora do Prêmio Pulitzer em 2003. Nesse trabalho analisa em
detalhe os conflitos do Camboja, Bósnia, Ruanda, Srebrenica, Kosovo e Iraque.
Ao decidir escrever a biografia de Vieira de Mello, à qual dedicou quatro anos
de trabalho, sabia que seu trabalho consistiria em emoldurar vários desses conflitos
na vida de Vieira de Mello. A biografia é fruto de ampla pesquisa que inclui
cerca de 400 entrevistas com pessoas que conheceram o biografado.
A despeito das falhas e deficiências da instituição, para Sergio Vieira de
Mello a ONU era o único organismo capaz de defender os interesses globais, o
único meio para sustentar causas humanitárias comuns para além dos interesses
míopes e particulares dos países. Por essa razão sempre se manteve fiel às causas
das Nações Unidas. No início da sua carreira aderiu aos ideais da ONU de
maneira quase romântica. Com o passar do tempo, como fruto da experiência e
dos desenganos com as mazelas próprias da organização, algo presente em
qualquer instituição humana, tornou-se mais realista e pragmático sem, no
entanto, abrir mão do seu ideal.
Em palavras da própria autora: “Vieira de Mello foi um homem das Nações
Unidas até o fim, determinado a ‘ostentar a bandeira da ONU’ sempre que
chegava a uma área conflagrada pela guerra. Ao longo de sua carreira, os sucessos
da Organização – na promoção da descolonização, da volta para casa de
refugiados, no convencimento de militantes a se engajar em processos políticos,
no patrocínio de eleições e na obtenção de independência – enchiam-no de um
orgulho aparentemente ingênuo e confiante. Para ele, a ONU corporificava
ainda a ‘consciência do mundo’, por ser o lugar onde os governos se reuniam
para entronizar seus compromissos legais e morais”.
Após quase trinta anos na Acnur, a maioria deles em trabalho de campo,
em 1997 Vieira de Mello foi nomeado por Kofi Annan subsecretário-geral de
Assuntos Humanitários. O mérito é todo de Vieira de Mello, uma vez que a
ONU, como comenta Samantha Power, “está longe de ser uma meritocracia.
O preenchimento dos cargos-chave de seu secretariado passa pelo crivo dos cinco
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países com assento permanente no Conselho de Segurança”. Ao despedir-se dos
colegas em Genebra, um funcionário novato perguntou-lhe se tinha algum
conselho para aqueles que estavam começando: “Mantenham-se em campo.
Foi assim que construí minha carreira. É isto que é relevante. Nada mais importa.”
Na ocasião, Gerald Walzer presenteou Vieira de Mello com um colete
blindado da ONU: “Você vai precisar disto para se proteger das punhaladas
pelas costas em Nova York.” A esta altura da vida Vieira de Mello já tinha perdido
a inocência, entretanto aceitou o presente e manteve o colete pendurado no seu
novo escritório. Em Nova York descobriu que existe “a ONU que se reúne e a
ONU que faz”. Como lhe comentou seu colega do Acnur Nicholas Morris:
“Agora você está ingressando na ONU que se reúne.”
Uma das maiores crises pessoais de Vieira de Mello em relação à ONU
ocorreu no início de 1999. O Washington Post e o Boston Globe publicaram uma
matéria comentando que inspetores de armas da ONU no Iraque transmitiram
informações estratégicas ao governo norte-americano. Vieira de Mello pensou
em renunciar. Ao saber do vazamento daquela história, Vieira de Mello telefonou
na madrugada de um sábado para o amigo Omar Bakhet e marcou um encontro
para a manhã seguinte. Ao encontrarem-se, Vieira de Mello estendeu um
exemplar do Washington Post para Bakhet: “Isto é inaceitável. Manchará a
imagem da ONU por toda parte. Acho que tenho de renunciar.” Bakhet olhou
para a matéria. “Você não está realmente surpreso com o fato de que os
americanos estejam usando a ONU como fachada, está?” “Omar, as Nações
Unidas estão espionando para os Estados Unidos. Espionando! Renunciamos
completamente à nossa independência, nossa imparcialidade, nossa neutralidade.
E, sem os nossos princípios não somos nada. Nada!” Após vários cafés, Vieira de
Mello concordou em pensar no fim de semana antes de mandar a carta de
renúncia, e acabou desistindo de abandonar a ONU.
Uma das qualidades mais destacadas por seus amigos e colaboradores é a
maneira como Vieira de Mello tratava as pessoas, sempre com dignidade,
interessando-se pelos outros e valorizando o trabalho de cada um. Como lembra
Janashh Assadi, colega e representante de um campo de refugiados do Acnur na
Tailândia: “fazia com que os auxiliares e motoristas se sentissem importantes,
como se fossem indispensáveis àquela missão grandiosa.”
Ao mesmo tempo, no início da sua carreira o desejo de agradar a todos por
vezes revelou-se prejudicial para a defesa de causas humanitárias. De acordo
com a autora da biografia, por exemplo, em relação à atuação de Sergio no
conflito da Bósnia e à atuação injusta da Sérvia no conflito dos Bálcãs, Sergio
“parecia mais interessado em que os outros gostassem dele e em preservar o
acesso do que em defender aqueles que sofriam”. Ou, como comentou Dennis
McNamara em relação à repatriação dos refugiados ruandeses na Tanzânia:
“Sergio queria ser amigo de todos. Mas nesse caso não podia ser amigo da
Tanzânia e do governo norte-americano, que queriam forçar o retorno, e dos
defensores dos direitos humanos, que queriam que todos os retornos fossem
voluntários. Ele tinha que escolher um lado e ficou do lado do poder.”
Essa crítica à atuação de Vieira de Mello, de apoiar os governos para ajudar
a organizar o retorno no Vietnã e em Ruanda, assim como sua atitude de não
denunciar as atrocidades sérvias, mudou radicalmente após sua mudança para a
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sede das Nações Unidas em Nova York: “ergueu a voz com mais frequência
pelos direitos e necessidades das populações civis, desafiando a vontade dos
Estados Unidos ao liderar uma missão de avaliação no Kosovo sob bombardeio
da Otan e quando as milícias pró-Indonésia começaram a incendiar o Timor
Leste, insistindo que as Nações Unidas não podiam abandonar os timorenses
desesperados, independentemente do que diziam seus Estados-membros.”
O epílogo do livro de Samantha Power traz um balanço da atuação de
Vieira de Mello nas Nações Unidas e, por essa razão, é particularmente
interessante. O ponto de partida é o reconhecimento das fraquezas da organização
para propor soluções e sugerir meios de “consertar o sistema”, um dos subtítulos
desse capítulo. O próprio Vieira de Mello dizia: “Sou a primeira pessoa a
reconhecer que as Nações Unidas deixam muito a desejar”, e admitia que a
“transição do ideal ao real é, com frequência, longa, difícil, custosa e cruel”;
entretanto, mantinha acesa e perseguia a chama do ideal. Aliás, este é o título da
obra em inglês: Chasing the flame. O que se tornava necessário era consertar o
sistema. Entre as ideias mestras para orientar a reforma do sistema, Samantha
Power destaca as seguintes: legitimidade; envolvimento; lei e segurança;
dignidade; humildade e paciência.
Legitimidade em primeiro lugar. Países que intervêm no exterior sem a
autorização das Nações Unidas despertam a desconfiança e hostilidade dos
demais atores internacionais. Vieira de Mello estava convencido, em segundo
lugar, que sabotadores, Estados fora-da-lei e militantes não-estatais devem ser
envolvidos nas soluções, mesmo que para serem avaliados e neutralizados. Uma
maneira prática de apoiar a lei e a segurança era dar sustentação ao Tribunal
Penal Internacional, e afirmava aos colegas: “é uma falsa dicotomia esse negócio
de paz e justiça. Nenhuma paz será duradoura enquanto prevaleça a impunidade”.
Após a morte de Vieira de Mello, a qualidade mais elogiada por aqueles
que o conheceram, na opinião da biógrafa, foi o respeito que nutria pelos outros:
“os colegas observavam que era raro e até surpreendente encontrar, mesmo na
área do humanitarismo, um funcionário que cuidasse de fato dos seres humanos,
um por um, com que deparava.”
Em último lugar, paciência e humildade. Neste particular, a biógrafa
comenta que Vieira de Mello, ao ler os relatórios e informes da ONU sobre a
evolução dos acontecimentos nos lugares em que tinha trabalhado, “ficava
decepcionado quando via revertido o progresso conquistado a duras penas. Mas
se consolava lembrando a desolação que encontrara de início naqueles mesmos
lugares (...) o filósofo-humanitário impaciente tornou-se mais confiante no final
da carreira, reconhecendo que quem entrava numa sociedade despedaçada pela
guerra tinha de fazê-lo com humildade e paciência. ‘Todos tendemos a medir e
a julgar a história à luz de nossa própria existência. Mas precisamos adotar uma
perspectiva de mais longo prazo. A história não tem pressa’.”
Com base na penetrante interpretação da autora, Sergio Vieira de Mello
não foi “o homem que queria mudar o mundo”, como diz o título do livro em
português, mas alguém que perseguiu uma chama e lutou para mudar o mundo,
tal como manifesta o subtítulo original em inglês: Sergio Vieira de Mello and
the fight to save the world.
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Orientação para Colaboradores
1. Foco da Revista
A Revista de Economia e Relações Internacionais publica artigos inéditos
nessas duas áreas, em português, espanhol ou inglês, de autores brasileiros e do
exterior. Excepcionalmente, publica também artigos não inéditos, mas ainda não
divulgados em português ou espanhol, e que a Revista considere importantes para
publicação nessas línguas, modificados ou não, conforme avaliação dos Editores
ou de membros do Conselho Editorial. Os artigos devem vir de especialistas nessas
duas áreas, mas escritos de forma acessível ao público em geral.
2. Formato dos Originais
Os textos devem ser submetidos na forma de arquivo eletrônico, em CD-Rom
ou por e-mail, no programa Word, em fonte Times New Roman, 12 pontos, e com
as tabelas e gráficos no mesmo formato ou em Excel. Incluindo tabelas, gráficos e
referências, cada artigo deve ter de 15 a 20 páginas tamanho carta, com espaço 1,5
entre linhas, entre 5.000 e 7.000 palavras ou 30.000 a 40.000 caracteres, inclusive
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Tabelas e gráficos não preparados originalmente pelo autor e retirados de
outras fontes não poderão ser colados no artigo na forma de figuras. Precisarão
ser refeitos no formato citado, e sempre escritos no mesmo idioma do texto em
que estarão inseridos.
As notas, na mesma fonte, em 10 pontos, devem ser colocadas nos rodapés,
numeradas sequencialmente, exceto a primeira, que referenciada por um * deve
corresponder ao(s) autore(s) indicando a titulação acadêmica, a ocupação atual
e outras já exercidas, bem como um endereço eletrônico para contato. O texto
dessa nota inicial deverá tomar de três a cinco linhas.
As referências bibliográficas deverão ser listadas alfabeticamente no final
do texto, seguindo a norma NBR-6023 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas-ABNT, tal como mostram os exemplos anexos:
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