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0 trabalho destaca as principals mudancas na economia internacional 

capitalista no final do seculo XX. Para tanto, se fez necessario uma recuperacao 

historica dos principals momentos de expansao do sistema baseado na reproducao e 

acumulacao do capital em suas tres formas elementares: comercial, produtivo e 

financeiro. No atual contexto de internacionalizacao capitalista predomina a 

expansao em escala mundial do capital financeiro como resultado de um amplo 

processo historico acumulacao capitalista. Nesse sentido, verifica-se a existencia de 

diversos movimentos em direcao a ampliacao dos mercados para valorizacao e 

reproducao desses capitals. Globalizacao e integracao regional, portanto, fazem parte 

desse processo. No entanto, mesmo dentro da logica de acumulacao capitalista, a 

integracao economica regional pode ser considerada, para os paises 

subdesenvolvidos, como uma nova oportunidade de se posicionarem' frente aos 

desafios impostos pela nova realidade internacional. Nesse sentido, consideramos o 

Mercosul uma alternative estrategica de condicionar uma nova relacao politico-

economica entre seus paises membros e os paises industrializados que dominam esse 

novo cenario e que possa ser mais afeita as necessidades dos paises da regiao. Os 

avancos alcancados pela integracao sul-americana apontam para a perspectiva de que 

a regiao podera vir construir uma nova base para um projeto de desenvolvimento. 

Para o Brasil em particular, a integracao economica significa a abertura de novos 

horizontes nas relacoes economicas internacionais, conservando, dessa maneira, sua 

caracteristica dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA global trader. Alem disso, pode proporcionar ao pais uma 

importante experiencia em termos de negociacao internacional, principalmente 

quando se tratarem dos interesses nacionais. 
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Considerar a realidade de uma nova divisao internacional do trabalho 

implica, necessariamente, na compreensao de alguns novos conceitos e categorias 

que vao se conformando no mundo capitalista contemporaneo. Nesse sentido, 

globalizacao, integracao regional, blocos economicos, entre variaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA novas categorias, 

passam a ser fundamentals nas analises dos processos de producao e reproducao do 

capital. Isso nao significa dizer, contudo, que essas mesmas categorias nao possam 

ser percebidas noutros tempos do processo de acumulacao e reproducao, mas que 

elas adquirem, atualmente, conformacoes particulares. Globalizacao, integracao 

regional e blocos economicos nao sao privilegios do seculo XX, portanto. 

Nesse sentido, este trabalho contempla em quase todas as secoes, uma 

analise historico-econdmica, tentando assim identificar quais as especifrcidades que 

marcam atualmente essas categorias. 

A tarefa foi subdividida em tres partes. O primeiro, destinado a 

analisar alguns momentos da internacionalizacao do capital. No segundo momento 

tentamos dissertar sobre integracao regional, fazendo uma relacao com a atual fase 

do capitalismo global.1 Por fim, fazemos um estudo sobre o processo de integracao 

economica no Cone Sul, o Mercosul, entendendo-o como uma necessidade inerente 

aos novos tempos. 

No primeiro capitulo, ao tratarmos sobre a globalizacao tentaremos, 

primeiramente, percorrer as principals concepcoes teoricas que nortearam o avancos 

iniciais das forcas produtivas no piano internacional. Partiremos do entendimento 

tebrico-historico do funcionamento da economia mercantilista. Em seguida, o 

caminho nos leva a conhecer melhor como ocorre a passagem para as ideias livre-

cambistas assentadas nas teorias de Adam Smith e David Ricardo. Esse resgate 

historico e necessario, ao nosso ver, porque nos capacitara compreender melhor a 

evolucao da economia internacional em consonancia com sistema capitalista. 

1

 Furtado, C.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Capitalismo Global, 1998; Soros, G..4 Crise do Capitalismo, 1998. 
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Uma outra explicacao reside no fato de compreendermos a chamada 

globalizacao, e aqui registramos de inicio a nossa critica quanto ao multiuso deste 

termo, como o processo historico de inlernacionalizacao do capital em suas 

diferentes formas, capital mercantil, capital produtivo e capital financeiro. 

Nesse sentido, ao estudarmos o mercantilismo, por exemplo, 

analisaremos a expansao primogenita do capital encerrado na circulacao da 

mercadoria.2 Com a proliferacao do ideal livre-cambista, a mercadoria passa a 

mover-se com mais liberdade e com ela as estruturas produtivas (capital produtivo). 

Assim, desta forma, vai o modo de producao capitalista empreendendo sua tarefa de 

estabelecer-se como um modo de producao mundial destruindo, como colocava 

Marx,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "todas as barreiras espaciais ao trdfego e a conquistar a terra inteira como 

um mercado". 

Portanto, e um dos objetivos descrever os diferentes periodos 

historicos que caracterizaram momentos de expansao e retracao da economia 

mundial e relaciona-los com o atual momento. No geral, no primeiro capitulo, 

procuramos inferir se realmente vivemos num periodo onde os fatos que 

caracterizam uma economia globalizada - crescimento da economia mundial, 

expansao dos investimentos estrangeiros, aumento do comercio mundial, etc. -

diferenciam-se sobremaneira dos periodos anteriores. 

Por isso, procuramos na historia economica. sobretudo na historia do 

modo de producao capitalista e sua expansao como sistema economico mundial, 

respostas para algumas de nossas principais indagacSes: Que caracteristicas 

apresenta essa nova etapa de expansao capitalista? A globalizacao e realmente um 

processo contemporaneo? Como esse processo influencia nas relacoes entre os paises 

desenvolvidos e os subdesenvolvidos? Tern transformado essa relacao em direcao a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:

 Novais descreve da seguinte maneira o que colocamos: "No universo da vida 

economica, entre a dissolucao paulatina da estrutura feudal e a eclosao da producao capitalista, com 

persistencias da primeira e elementos peculiares da segunda, configura-se a etapa inlermediaria que 

se vai tomando usual chamar-se 'capitalismo comercial', pois e o capital comercial, gerado mais 

diretamente na circulaqao das mercadorias que anima toda a vida economica" (Novais, 1995, p. 63. 

Grifo nosso). 

3

 Mart K. Manuscrits de 1857-1858 (Grundisse). In: Rossi, C. Globalizacao 

diminui as distancias e lanca o mundo na era da incerteza. Folha de Sao Paulo, Sao Paulo, 02 nov. 

1997. 
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uma homogeneizacao das economias, ou aprofundado o abismo entre elas sobre uma 

nova forma, conservando a essencia de tal processo? 

Tres outras se<?6es estao nesse capitulo. A primeira,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Periodo das 

Contradigdes, que tem como objetivo apresentar um momento crucial da economia 

mundial, onde o capitalismo concorrencial. sobre a egide das ideias livre-cambistas. 

cumpre o seu papel historico, caracterizando-se, sobretudo por um periodo de 

acentuada concentracao e internacionalizacao do capital. Esse periodo e 

relativamente curto, vai de 1870 ate 1914. A concorrencia ultrapassa as fronteiras 

nacionais e coloca-se agora no piano internacional. No piano nacional, crescem os 

grandes monopolios e os pequenos capitals sao expropriados.4 Juntamente com o 

Estado, as grandes corporacoes inauguram a fase de dominancia do capitalismo 

monopolista. 

Nesta transfiguracao do capital concorrencial para o monopolista, 

inicia-se a fase do imperialismo classico. Esse periodo e fortemente marcado por um 

impulso da concorrencia no piano internacional por um lado, e o fortalecimento das 

fronteiras nacionais pelo outro, atraves de politicas excessivamente protecionistas. 

Em outras palavras, e um periodo de protecionismo e concorrencia autarquica. E essa 

contradicao e seus desdobramentos que enfocaremos. O volume e a producao 

internacional crescem com taxas bem elevadas, mesmo com o recrudescimento da 

concorrencia e o aumento do protecionismo nas economias imperiais. 

Em seguida, descreveremos em largos tracos o processo de 

internacionalizacao do capital produtivo apos a Segunda Guerra Mundial. Essa fase e 

bastante importante, do ponto de vista analitico, porque traz elementos, tanto 

politicos quanto economicos, que explicam o fenomeno do elevado crescimento da 

economia mundial e o progressivo desenvolvimento de algumas economias 

nacionais. 

Finalmente, apresentaremos, de maneira pontual, a nova fase de 

internacionalizacao do capital, agora sobre o predominio financeiro. Esse periodo, 

como veremos, inicia-se praticamente nos anos 1960 e intensifica-se em meados dos 

A

 "O pequeno negocio foi esmagado pelo grande negocio, ou com ele se fundiu para 

fazer um negocio ainda maior" (Huberman, 1996. p. 239). 
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anos 1970 com o rompimento do Consenso de Bretton Woods. Dai por diante, a 

economia mundial entra num periodo de volatilidades e instabilidades economicas, 

derivado do alto grau de interdependencia dos mercados, sobretudo os financeiros. 

Como diz Eric Hobsbawm em sua obra azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Era dos Imperios", o mundo esta vivendo 

um momento de "crise continuada".5 

No segundo capitulo dedicaremos atencao especial ao tema da 

integracao regional. Destaca-se inicialmente, uma analise sobre as principals 

concepcoes teoricas sobre o assunto, a teoria livre-cambista vinerniana (Jacob 

Viner), a teoria protecionista de List (Friendrich List) e a concepcao cepalina 

(Cepal), imbuida na proposta desenvolvimentista. Realizadas as abordagens teoricas, 

reconstituimos, em parte, a historia dos processos de integracao economica na 

America Latina. Entre o seculo passado e ate meados do seculo XX, o ideario 

integracionista foi marcado pela luta politica que tinha por objetivo tornar a regiao 

independente do dominio europeu e, posteriormente, da dependencia norte-

americana. 

Nesse sentido, a integracao economica proposta pelo Mercosul nos 

anos 1990, nao e senao um processo que vem se constituindo a longas datas. Certos 

momentos da historia da integracao economica latino-americana, foram marcados 

por diversos objetivos e o tema integracao assumiu diversos contornos. 

A partir de 1950 a ideia de integracao assume contornos mais 

economicos. Ela passou a ser tratada como uma alternativa para o desenvolvimento 

economico da regiao. A ALALC (Associacao Latino-Americana de Livre Comercio) 

foi propriamente a primeira experiencia institucional. As dificuldades economicas e a 

evolucao da situacao politica na regiao, como veremos, corroboraram para o relativo 

fracasso da integracao. Assim mesmo ficaram licoes a serem aprendidas. 

Os anos 1970 caracterizaram-se por um interregno, sem grandes 

avancos no projeto integracionista. Porem, a substituta da ALALC, a ALADI 

(Associacao Latino-Americana de Integracao), criada em 1980, surgiu bem mais 

afeita as realidades da regiao e menos ambiciosa que a sua precedente. A partir de 

5

 "(...) the history of the twenty years after J973 is that of a world which lost its 

bearings and slid into instability and crisis"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Hobsbawm apud Fiori, 1997, p. 108). 
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entao, analisaremos o conteudo diferencial entre as experiencias de integracao em 

tres etapas, definidas por Rosenthal (1990) como voluntarista, revisionista e 

pragmatica. Serao levadas em consideracao as caracteristicas e os avancos inerentes 

as principals experiencias integracionistas na America Latina. No final desse capitulo 

discutiremos um tema um tanto polemico: a relacao existente entre regionalizacao e 

globalizacao. 

Como veremos, a formacao de blocos regionais enquanto resposta ao 

processo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA globalizacao, expressa uma eventual contradicao, mas adequada 

perfeitamente as necessidades atuais do processo de acumulacao capitalista. 

Organizar blocos regionais significa, num sentido defensivo, amenizar os efeitos 

desiguais da globalizacao, mas tambem, num sentido ofensivo, unir forcas para 

conquistar novos espacos de valorizacao do capital. Adam Smith ja colocava que o 

limite da divisao do trabalho era o tamanho do mercado. Nesse sentido, constituir 

blocos economicos regionais de paises significa unir mercados e aprofundar a divisao 

do trabalho. A ampliacao dos mercados e uma valvula de escape para resolver 

temporariamente os problemas estruturais da economia capitalista, da operacao das 

formas diversas do capital. 

Percebe-se, entao, com certa facilidade, a concepcao de 

complementaridade entre formacao de blocos regionais, com um conjunto de 

politicas economicas defensives, e globalizacao no sentido de expansao das 

fronteiras de reproducao do capital. Afinal para aprimorar a divisao do trabalho, 

como diria Galvan (1994), so ha dois caminhos plausiveis; somar varios mercados, 

varios espacos economicos entre si, integrando-os ou insistir na abertura ao mercado 

mundial. 

No primeiro caso, a experiencia da Europa Ocidental parece ser 

bastante ilustrativa, se verificados seus resultados. A experiencia da Europa Oriental 

com a antiga Uniao Sovietica nao chega a ser parametro consideravel, devido a seus 

pressupostos particulars. Mas, a experiencia dos Estados Unidos, Canada e Mexico, 

por seu lado, apresentam para alguns dos paises membros, especialmente os EUA, 

resultados bastante significativos. Na tentativa de construcao de mercados cativos, 

com reserves de mercado, para garantir com relativa seguranca a valorizacao do 

capital nas suas varias formas (capital mercadoria, capital produtivo e capital 
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financeiro), vao surgindo diversos novos grupos com objetivos semelhantes. A Asia 

ou a America Latina ja identificaram essa nova tendencia internacional e passaram a 

formar seus blocos regionais especificos. 

O fracasso das tentativas de multilateralizacao das relacoes comerciais 

internacionais comandadas pelo GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) e, 

recentemente pela OMC (Organizacao Mundial do Comercio), contribuiram para 

reforcar a ideia da integracao economica. 

Frente aos processos referidos acima, o Mercosul surge como um 

bloco sub-regional no ambito da ALADI. Trata-se na verdade de um bloco 

economico que caracteriza-se pelos objetivos de tentar integrar as economias do 

Cone Sul e inseri-las no mercado internacional, alem de ser um importante 

instrumento de defesa frente as imposicoes liberalizantes da globalizacao. Num 

comercio internacional cada vez mais administrado e comandado pelos interesses dos 

paises desenvolvidos, a integracao economica entre Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai. torna mais facil o fluxo de mercadorias entre esses paises, compensando, 

em parte, as perdas provocadas pelo protecionismo implicito dos paises 

desenvolvidos. 

O motivo pelo qual fizemos a opcao de incluir o Mercosul em nossos 

estudos, foi justamente a curiosidade sobre as dificuldades que os paises da regiao 

enfrentam ao avancar nessa integracao, nao obstante alguns resultados economicos 

que tern comprovado que o Mercosul e um processo provavelmente irreversivel. 

Alguns acontecimentos politicos ocorridos no ano de 1997, envolvendo o Brasil e os 

Estados Unidos sobre questoes relacionadas ao comercio exterior, apontaram a 

magnitude dessas dificuldades. 

Os norte-americanos insistem em ampliar o NAFTA (North American 

Free Trade Agreement) para o resto do continente atraves da proposta da ALCA 

(Area de Livre Comercio das Americas), englobando, assim, todos os acordos 

regionais e sub-regionais num bloco unico. Os paises sul-americanos preferem a 

continuidade do projeto de integracao do Mercosul, por perceberem que a adesao a 

proposta dos Estados Unidos minaria os objetivos de criacao de um mercado unico 

na regiao. Esse embate chegou a provocar um clima hostil entre os Estados Unidos e 
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Brasil. Nosso interesse nesse capitulo e levantar alguns aspectos economicos e 

politicos que nos permitam compreender porque os Estados Unidos se interessam em 

impelir a ALCA e obstruir os avancos ate agora alcancados pelo Mercosul. 

Um levantamento sobre o intercambio comercial intra-regional e 

extra-regional nos permitira avaliar porque a America Latina, sobretudo o Mercosul, 

e uma regiao que merece a atencao especial dos Estados Unidos. Como veremos, em 

termos de comercio e atracao de investimentos estrangeiros, e uma das regioes mais 

dinamicas e promissoras do mundo, merecendo um lugar de destaque que faz 

despertar o interesse da Uniao Europeia e Asia, por exemplo. 

Para o Brasil, a continuidade do Mercosul torna-se necessaria no 

sentido de ampliar seu leque de oportunidades comerciais e manter uma certa 

autonomia em termos de negociacoes internacionais sobre o assunto. A importancia 

do intercambio comercial brasileiro evidencia isso, como constataremos- no terceiro 

capitulo. 

Para o Mercosul. portanto, que apresenta economias bem mais 

fragilizadas que as economias dos paises da Europa ou da America do Norte, os 

mecanismos de defesa sao de fatozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sine qua non de sua existencia e nao deve-se 

supor, de forma precipitada, que cultivem, como os paises membros de alguns outros 

blocos, como o Nafta por exemplo, objetivos exclusivamente livre-cambistas. Isso 

discutiremos ao longo dos dois ultimos capitulos. 

Em sua totalidade o trabalho se propoe a estudar a evolucao da 

economia mundial, dada fundamentalmente por uma acelerada internacionalizacao 

do capital, modelada, tambem, pela formacao de grandes blocos economicos. 

Para realizar esse trabalho procuramos fazer uma ampla cobertura 

bibliografica, efetuando uma revisao critica do material disponivel em publicacoes 

cientificas e um levantamento de dados, principalmente utilizados no ultimo capitulo. 

Utilizamos largamente tambem os recursos disponiveis na Internet. Atraves da 

mesma, foi coletado um vasto material estatistico e bibliografico em fontes oficiais 

tais como: o Ministerio das Relacoes Exteriores do Brasil, Cepal (Comissao 

Economica para America Latina), Secretaria do Mercosul e ALADI. Por fim, 

chamamos a atencao para o periodo analisado, a decada de 1990, por entendermos 
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que esse momento apresenta mais significativamente as particularidades das 

principais mudancas no piano da economia internacional. Porem, em alguns 

momentos fizemos analises de outros periodos para fazermos comparacdes e 

relacoes. 

Nao obstante as posicoes acima referidas, queremos enfatizar mais um 

aspecto. A intencao desse trabalho, considerando suas proprias limitacoes, consiste 

em compreender as rapidas e complexas mudancas que vem ocorrendo no 

capitalismo. As bases estruturantes do sistema tern sido correntemente estremecidas. 

Revolucoes nas formas de producao e suas conseqiiencias praticas, as politicas 

economicas centradas no fundamentalismo de mercado6, a falta de perspectives de 

desenvolvimento de varias sociedades, a desintegracao do sistema de regulacao da 

economia internacional, etc., tudo isso, indica que novos tempos irao surgir. Analisar 

as transformacoes historicas do capitalismo e sua crise atual, a formacao de blocos 

economicos e a participacao da economia brasileira nessa nova fase de 

internacionalizacao do capital, pode nos apresentar algumas referencias sobre o 

conjunto de tendencias politicas, economicas e sociais que forcejam no sentido de 

desestruturar a sociedade baseada na producao de mercadorias.7 

6

 Soros. 1998. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

 "Prevejo a desintegracao iminente do sistema capitalista globaF (id., ibid., p. 

151). O autor enfatiza essa sua posicao ao considerar a continuidade e reforco de uma sociedade onde 

os valores democraticos sejam destruidos em favor dos interesses individuals e do grande capital 

financeiro e industrial. 
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A N T E C E D E N T E S D O P R O C E S S O D E G L O B A L I Z A C A O E S U A V I N C U L A C A O 

C O M A E X P A N S A O D O C A P I T A L I S M O 

1.1 - P R E A M B U L O S O B R E A G L O B A L I Z A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os ajustamentos que nesie fun de seculo se manifesiam nas relacoes 

iniernacionais requerem para sua compreensao uma visao global 

apoiada nao apenas na andlise economica, mas tambem na imaginacao 

prospeciiva que nos habitila a pensar o futuro como historia. Sent essa 

visao global, nao captaremos sequer o sentido dos aconteamemos que 

nos concernem diretamente, e estaremos incapaciiados para agir 

eftcazmente como sujeitos historicos" (Furtado, 1998, p. 35). 

Muito se discute atualmente sobre o processo de globalizacao, suas 

origens e conseqiiencias no sistema econdmico capitalista. Ademais, o termo 

globalizacao vai sendo motivo de varias controversias e concepcoes teoricas que, em 

ultima instancia, tentam explicar uma nova fase do capitalismo, que ao nosso ver tern 

suas raizes fincadas no processo historico de expansao das forcas produtivas. Um 

capital que, embora em versoes e formas evoluidas, mantem-se subsumido nas tres 

formas classicas ja apresentadas por Marx no final do seculo XIX: capital dinheiro, 

* 8 

capital produtivo e capital mercadoria. 

Para Singer, o processo de globalizacao, tao discutido e difundido na 

atualidade, "resulta da superagao de barreiras a circulagao internacional de 

8

 A forma capital mercadoria em Marx e D-M-D\- "comprar para vender, ou mais 

precisamente, comprar para vender mais caro (...) parece ser certamente forma particular de uma 

especie de capital, o capital mercantiF. Nesse capital "os extremos, o dinheiro langado a circulagao 

e o dela extraido com aumento, tern ao menos por intermediaries a compra e a venda, o movimento de 

circulagao". A forma capital dinheiro e D-D': "No capital que rende jurospatenieia-se (...) abre\'iada 

a circulagao D-M-D', com seu resultado sem o estagio intermedidrio, expressando-se concisamente 

em D-D', dinheiro igual a mais dinheiro (...) forma que contraria a natureza do dinheiro e por isso 

inexplicds'el do ponto de vista da troca de mercadorias". O capital produtivo e derivado da formula 

geral do capital, D-M-D\ quando D se convene em mercadorias (forca de trabalho e materias-

primas). as quais quando entram no processo produtivo se transmutam em novas mercadorias com 

novos valores agregados. que vendidas se reconvene em mais dinheiro. A formula do capital 

produtivo e: D-M...P...M
,

-D'. onde P significa o momento da producao. onde a forca de trabalho 

produz valor e mais-valia que e incorporada a mercadoria: quando a mercadoria circula no mercado e 

realiza-se a venda aquela mais-valia. produto da forca de trabalho. e apropriada pelo capitalista (Marx, 

1989.p.l75ss). 
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mercadorias e de capital. Trata-se de uma expansao dos mercados antes contidos em 

fronteiras nacionais ou dentro de blocos regionais de comercio". Nesse sentido, o 

autor aponta, entre outros aspectos, que "o efeito principal da globalizacao e que 

numerosos mercados tornam-se mais concorrenciais"
9 

Dissertando sobre o crescimento da interdependencia economica, que 

acentua-se atualmente, Santos (1993) chama atencao para o fato de que ao mesmo 

tempo em que o processo de globalizacao tenta passar a ideia de uma "uniao" dos 

mercados mundiais, o qual pode propiciar tambem uma integracao da humanidade 

numa especie de civilizacao planetaria, alguns paises tentam fortalecerem-se 

regionalmente, atraves da formacao de blocos regionais, no sentido de protegerem-se 

dos maleficios desse processo. Ou seja, um determinado numero de paises unem-se 

atraves de varios pactos (politicos, economicos, sociais e, com menos incidencia, 

culturais) em nivel regional, no intuito de evitarem algumas das varias conseqiiencias 

negatives que a globalizacao traz em seu seio10 e, concomitantemente, almejarem 

uma alternative estrategica de insercao na economia mundial. 

Nas ultimas decadas, sobretudo a de 1990, vem caracterizando-se pelo 

fortalecimento das praticas protecionistas em determinados paises desenvolvidos. 

Nao que seja fato novo os Estados nacionais atuarem no sentido da protecao dos 

capitais nacionais, como veremos mais adiante, mas a intensidade da intervencao 

estatal passa a ser uma exigencia crescente nos periodos de crise de reproducao do 

capital e sempre de acordo com as dimensoes e proporcoes das crises. Os Estados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9

 Singer. 1997. p. 522. 

1 0

 Ha varias controversias sobre as conseqiiencias da globalizacao. suas possiveis 

vantagens e desvantagens para uma serie de paises. Mas. o que mais importa e sabermos que esse nao 

e um processo homogeneizador. Para alguns paises. principalmente os mais frageis economicamente. 

aqueles da periferia da economia capitalista desenvohida. este e um processo que os tern deixados 

bastante \ulneraveis em termos de soberania. tanto nas politicas macroeconomicas - depois destas 

economias terem adotado estrategias simultaneas de abertura economica. desregulacao e estabilizacao 

monetaria ancoradas na abundante liquidez internacional deste final de seculo - quanto nas 

altemativas de insercao destes paises no novo cenario mundial. Para aqueles paises que compoem a 

triade ( E U A Japao e Europa - a Alemanha principalmente) a globalizacao tern fortalecido 

relativamente suas posicoes no novo quadro hierarquico geopolitico formado neste final de seculo. 

bem como tern criado um monopolio sobre os principals instrumentos de politica economica da era 

contemporanea que consistent, segundo Robert Gilpin, no controle do capital de investimento. na 

tecnologia produtiva e no acesso aos mercados. Para o autor. "nesta nova ordem mundial em que 

prevalecem os fatores economicos, as economias em desenvolvimento contem pouca ou nenhuma 

fonte de poder para parti cipar da 'luta pelo produto mundial"'' (citado por Fiori, 1997b. p. 222. Grifo 

do autor). 
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Unidos, por exemplo, tern dado claros sinais de politicas comerciais expansionistas, 

ao passo que tentam manter uma posicao rigida em relacao a sua demanda 

internacional.11 

No caso dos paises latino-americanos, as alternativas apresentadas 

pela comunidade financeira internacional impoem a adocao de politicas de 

desregulamentacao e liberalizacao dos mercados nacionais. Isto estende-se tambem, 

a algumas economias nacionais da periferia capitalista, como na Asia e na Africa. 

Considerando as praticas protecionistas dos paises mais desenvolvidos, parece um 

contra-senso impor aos paises em desenvolvimento uma pratica de absoluta liberacao 

dos mercados. 

Procedimentos desta natureza atendem evidentemente aos interesses 

do grande capital internacional, aquele regido por grandes corporacoes produtivas - e 

financeiras sobretudo - que procuram diversificar suas areas de atuacao e buscar, ao 

maximo, penetrar em regioes que sejam potencialmente promissoras do ponto de 

vista do baixo custo de mao-de-obra e da amplitude do mercado consumidor. 

A pratica do protecionismo por alguns paises que compoem a triade -

Estados Unidos, Europa e Japao - e as exigencias de liberalizacao dos mercados 

daqueles que nao fazem parte desse involucro, vem atender, como ja dissemos, aos 

objetivos das multinacionais estrangeiras da triade, na busca de aumentarem seus 

lucros atraves da. conquista de novos espacos economicos. Isso nao e uma pratica 

recente e nao prima, em seus fundamentos, por originalidade alguma. 

Podemos perceber, inicialmente, que para compreender a globalizacao 

e necessario rever a experiencia historica do capitalismo quanto a alternancia entre as 

fases de abertura e fechamento de mercados. Ou seja, periodos onde a estrutura de 

mercado hora era predominantemente dominada pelo monopolio, hora pela livre 

concorrencia. 

Nesse sentido, podemos insinuar que o processo de globalizacao, nao 

e, portanto, mais do que uma nova forma assumida por algumas nacoes capitalistas 

1 1

 A posicao dos Estados Unidos quanto a politica de comercio exterior assemelha-

se bastante as praticas mercantilistas dos seculos XVI a XVIII. Logo adiante exporemos mais 

detalhadamente como era o sistema mercantil. 
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desenvolvidas no sentido de garantirem a livre mobilidade do capital e sua 

valorizacao em escala internacional. Num sentido mais abrangente, eqiiivale a 

abertura dos mercados, sejam estes mundiais, regionais, nacionais ou locais. Esta 

abertura toma impulso a partir dos avancos tecnicos no transporte e na comunicacao 

e/ou de mudancas institucionais que consistem, em geral na remocao de barreiras 

politicas ao intercambio comercial. 

Esse movimento e inerente a propria necessidade do sistema 

capitalista de expandir-se. Atualmente, o que se tern de novo, na verdade, e o 

acentuado grau de interdependencia dos mercados, facilitada pela rapidez trazida 

pelas novas tecnologias (telematica por exemplo), o que conduz esta fase a 

diferenciar-se doutros momentos de expansao do capital. Hirst e Thompson 

consideram que essas mudancas contribuiram para melhorar e acentuar o processo de 

comercializacao. Porem, esses dois autores enfatizam que a interdependencia dos 

mercados nao se iniciou na decada de 1970, mas sim nos ultimos anos do seculo 

XIX. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) na segunda metade do seculo XIX, os cabos telegrdficos 

intercontinentals submarines possibiliiaram a integracao dos mercados 

mundiais. Os sistemas modernos aumentaram drasticamente o volume 

possivel e a complexidade das transacoes. A diferenga entre um sistema 

comercial em que as mercadorias e as informagoes eram movidas por 

embarcagoes a vela e outro em que sao movidas por na\-ios a vapor e por 

eletricidade e qualitativa. Se os tedricos da globalizagdo querent dizer 

que temos uma economia em que cada parte do mundo e ligada por 

mercados que compartilham informagoes perlo do tempo real, entao isso 

nao comegou na ultima decada de 70, mas nos anos 1870". ' 

O movimento em busca da ampliacao dos mercados e por sua 

integracao, havia sido percebido por Karl Marx como uma caracteristica inerente do 

proprio modo de producao capitalista. Para ele, e vital que o capital procure 

expandir-se escolhendo aqueles espacos mais propicios para sua acumulacao em 

escala ampliada. E, nisto, o sistema capitalista e capaz de criar e desenvolver os 

metodos pelos quais possa alcancar esse objetivo primordial. Portanto, para Marx, o 

capitalismo tern uma vocacao inerente ao seu funcionamento: a expansao universal, 

mesmo quando esbarra em algumas dificuldades em revolucionar diferentes 

estruturas sociais. 

1 2

 Hirst e Thompson. 1998. p. 2. 
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"Ao mesmo tempo", assinala Marx, "que o capital lende. por um lado. 

necessariamente, a destruir todas as barreiras espaciais opostas ao 

trdfego, isto e. ao intercambio, e a conquistar a terra inteira como um 

mercado, ele lende, por outro lado, a anular o espaco por meio de tempo, 

isto e, a reduzir a um mini mo o tempo tornado pelo movimento de um 

lugar ao outro. "
 13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 - O Mercantilismo e o Predominio da Politica Protecionista 

"I'emos, na circuna\'egacao, a criaqao do grande processo de 

circulacdo: surgimento do espirito capitalista, com a circulacdo da 

mercadoria e da tnoeda (...) Como obsen>a Claude Lefort em seu ensaio 

Capitalismo e religiao no seculo AT 7', 'como nao reconhecer o 

capitalista e o banqueiro internacional jd governando o mundo por 

detrds do principe e do papa no inicio do seculo XI7?' " (Xovaes, 1998. 

P. 11). 

Durante o Antigo Sistema Colonial, basicamente entre os seculos XV 

e XVI I I , desenvolveu-se o sistema de comercializacao de mercadorias. Esse periodo 

foi marcado pela expansao europeia como grande metropole. Essa expansao 

correspondeu as necessidades de conquistar fontes fornecedoras (colonias) de 

produtos (metais preciosos, especiarias, acucar, indigo, tabaco, algodao, madeira, 

etc.), indispensaveis ao comercio europeu que estava em pleno apogeu. 

Nacoes como Portugal, Espanha, Franca, Holanda e, sobretudo, a 

Inglaterra,14 construiram seus imperios coloniais, monopolizando (exclusivo 

metropolitano) suas fontes de produtos primarios. As colonias garantiriam a auto-

suficiencia metropolitana, permitindo assim ao Estado colonizador vantajosamente 

competir com os demais concorrentes. A America, Asia e Africa foram colonizadas, 

basicamente, com esse objetivo.15 

Nessa epoca de Revolucao Comercial predominou como doutrina 

economica o mercantilismo. A politica economica mercantilista permitia suprir as 

1 3

 MARX. K. Manuscrits de 1857-1858 (Grundisse). In: Rossi. C. Globalizacao 

dimunui as distancias e lanca o mundo na era da incerteza. Folha de Sao Paulo. Sao Paulo. 02 now 

1997. 

14

 "Sao obstante, foi a Gra-Bretanha que le\>ou de vend da (sic) a concorrencia 

colonial durante o antigo regime, para se lornar, no seculo XIX, a potencia imperial por excelencia" 

(Novais. 1995. p. 86). 

1 5

 Sobre o Antigo Sistema Colonial e como articulou-se o mercantilismo como 

doutrina de economia e politica economica na Europa durante os descobrimentos e a I Revolucao 

Industrial, ver o excelente trabalho de Fernando Novais. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema 

Colonial (1777-1808), 1995, especialmente o capitulo segundo. 



25 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

metropoles de materias-primas. Ao mesmo tempo que nacoes europeias 

metropolitanas conquistavam novos territorios e proporcionavam um fluxo comercial 

com suas colonias, dando assim uma clara impressao de que procuravam liberalizar o 

comercio, praticavam fortes politicas protecionistas entre si como estrategia para 

aumentarem suas riquezas.16 

De uma forma geral, o mercantilismo propugnava o desenvolvimento 

das economias nacionais mediante sua protecao contra a competicao externa e o 

subsidio de alguns setores importantes, inclusive para permitir-lhes a conquista de 

mercados externos. A aplicacao dos preceitos mercantilistas, contribuiu para que as 

manufaturas tivessem forte expansao entre os seculos X V I I e X V I I I , na Gra-

Bretanha, nos Paises Baixos, na Franca etc.1 7 

Antes mesmo que as manufaturas tivessem um papel importante no 

processo de expansao desse sistema, e consenso entre os historiadores que o 

desenvolvimento do mercantilismo teve grande influencia das cruzadas cristas na 

Europa. Esses movimentos religiosos incitaram um continuo comercio entre o 

Ocidente e o Oriente. 

O mercantilismo foi desenvolvendo-se como sistema economico e 

constituiu-se naturalmente como uma contraposicao a sociedade medieval.18 Este 

sistema passou a apresentar uma serie de regras e principios que tinham como 

objetivo basico criar condicoes tanto politicas quanto economicas, para dotarem os 

recem-criados Estados-nacionais de instrumentos necessarios para governarem. 

Segundo Herzog, "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA absolutismo, por meio da politica mercantilista, transformou o 

Estado no mais forte sujeifo economico"
 19 

Ao passo que iam desenvolvendo-se as manufaturas, o Estado tambem 

modernizava-se, criando as condicoes necessarias para que o sistema capitalista se 

1 6

 Como veremos adiante. o mercantilismo estimulava as metropoles coioniais 

obterem uma balanca comercial favoravel. Defendiam a saida das materias-primas das colonias. 

estimulavam as exportacoes das manufaturas das metropoles: inversamente. estimulavam a entrada 

dos produtos primarios: dificultavam. ou mesmo proibiam a importacao de manufaturados. Dai a 

politica protecionista entre as nacoes metropolitanas: tarifaria em primeiro lugar. \isceralmente ligada. 

em segundo lugar. ao fomento da producao industrial nacional daqueles produtos que podiam 

concorrer vantajosamente no mercado entre nacoes (Novais. 1995. p. 61). 

Singer. 1997. p. 522. 

1 8

 Goncalves. et al. 1998. p. 6. 

1 9

 Herzog, 1963, p. 18. 
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apresentasse . com mais impeto Para Max Weber,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "foizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o Estado national que 

proporcionou ao capitalismo sua oportunidade de desenvolvimento".
 2 0 Da mesma 

forma, o Estado passava tambem a proceder em favor daqueles mais fortes dentro da 

estrutura social, primeiramente a burguesia mercantil (mercadores da metropole),21 

logo depois a industrial. 

A criacao de instrumentos mais adequados de politica economica 

permitiu o Estado dinamizar o sistema mercantil. A presenca do Estado, fortemente 

mercantilizado, e uma das principals caracteristicas do mercantilismo. 

"Estando agora imegrado a logica mercantil, o Estado fortalece-se 

ftnanceiramente atrm^es do crescimento de sua influencia sobre as 

decisdes economicas. sobretudo na area monetdria, atraves da emissao 

de moedas e desenvolvimento do seu sistema bancdrio. e pela ganho de 

eftciencia da mdquina administrative!"." 

Ademais, o Estado tambem passa a fazer-se presente e influenciar 

diretamente no setor agricola, industrial e no mercado de trabalho. Com isso, o 

mercantilismo conhece o seu pleno desenvolvimento como um sistema bem 

articulado com politicas economicas bem definidas. 

Com o desenvolvimento do sistema mercantil torna-se possivel 

enumerar pelo menos cinco caracteristicas basicas, a saber: 

1) Considerava-se, geralmente, que a riqueza consistia na acumulacao 

de ouro e prata e que, em conseqiiencia, o pais mais rico era aquele que dispunha de 

maior quantidade de metais preciosos (essa caracteristica vai marcar a primeira fase 

do mercantilismo). 

Weber apud Fiori. 1997. p. 130. O pensamento de Max Weber deriva. 

simetricaniente. da posicao de Marx quando este afirma que o "Estado moderno e apenas uma 

comissao que administra os negdeios comunitdrios de toda a classe burguesa. Entao, o 

desenvolvimento da burguesia foi acompanhado de um correspondente progresso politico que semu 

para legitimar a nova classe" (Marx e Engels. 1998. p. 40). A maneira como Marx e Engels fazem 

referenda ao Estado no Manifesto e simplista e bastante abstrata. levando-se em consideracao apenas 

a luta de classes entre a burguesia e o proletariado. No entanto. no 18 Brumdrio. os dois autores 

puderam descrever o Estado de uma forma mais concreta. com base num numero bem mais amplo de 

classes e fracoes de classes. Nessa obra eles perceberam. melhor do que no Manifesto, a estratificacao 

social da estrutura capitalista atraves da analise do Estado ""bonapartista". Alem de proletariado. os 

autores passaram a considerar a burguesia industrial, comercial e financeira. a pequena burguesia. o 

campesinato. a burocracia. o lumpemproletariado. etc. (ver Coutinho. 1998. pp. 59-60). 

2 1

 De acordo com Novais. 1995. pp. 89-90. 

" Estevao. 1991. pp. 15-16. 

2 3

 Herzog, 1963. p. 15. Traducao nossa. 
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Para Adam Smith, essa importancia dispensada ao dinheiro (ouro ou 

prata), no periodo mercantilista, ocorrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "da ideia popular que deriva naturalmente 

da dup/a funqao do dinheiro, como insirumenlo de comercio e como medida de 

valor"
24 E uma nacao que tivesse ao seu dispor grande quantidade de metais 

preciosos, teria facilidades para promover seu fortalecimento politico-militar.2 5 

Nesse sentido, Smith assinala: 

"Diz-se que um homem parcintonioso, ou seja, um homem que almeja 

ardenlemente tornar-se rico, ama o dinheiro; e diz-se que um homem 

despreocupado, generoso, ou prddigo e indiferente ao dinheiro. Tornar-

se rico, nesse modo de pensar, e adquirir dinheiro; em suma, a riqueza e 

o dinheiro, no linguajar comum, sao considerados como sinonimos, sob 

lodos os aspectos (...) Analogameme, supde-se que um pais rico (...) e 

aquele que tern muito dinheiro: nessa suposicao acumular ouro e prata 

em um pais constitui o caminho mais rdpido para enriquece-lo " . 

No entanto, para os mercantilistas, a unica forma de obter ouro e/ou 

prata seria atraves de uma balanca comercial favoravel, ja que nem todos os paises 

possuem minas que possam abastece-los de tais preciosidades. 

"Um pais que nao possui minas proprias e obrigado a trazer de for a seu 

ouro e sua prata, como acontece com quern nao tern vinhedos proprios e 

tern que importar vinhos de fora"' 

2) O Estado deveria procurar comprar pouco e vender muito no 

estrangeiro, para alcancar uma balanca comercial favoravel e incrementar os seus 

estoques de metais preciosos.28 

3) Estimava-se como fundamental o desenvolvimento da industria 

porque favorecia a acumulacao de capitals e as aspiracoes da burguesia, todavia 

economicamente debil, porem com certa influencia na resolucao dos problemas do 

mundo.29 

4) Para os mercantilistas, quanto mais a populacao crescesse, melhor 

seria a disponibilidade de mao-de-obra para o trabalho. Eles considerayam que o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 4

 Smith. 1996. p. 415. 

25

 " (...) um bom estoque de metais preciosos torna\>a um pais mais capaz de 

financiar guerras no exterior, que constituiam, para os principes, um passatempo mais agradd\>el do 

que ter que defender seu proprio solo" (Willianson. 1996. p. 20). 

2 6

 Smith. 1996, p. 415. 

27

 Id., ibid., p. 420. 

2 8

 Herzog. 1963. p. 15. Traducao nossa. 

29

 Id, ibid. 
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aumento da populacao deveria ser norma politica em seus paises, para disporem cada 

vez mais de maior ntimero de bracos e acelerar assim o progresso economico e o 

engrandecimento e poderio de suas respectivas nacoes.30 

5) Enquanto a burguesia iniciava o seu movimento ascendente, existia 

a necessidade de protecao do Estado, que regulamentava as importacoes e 

exportacoes de mercadorias, as industrias que deviam estabelecer-se e a quantidade 

que podiam produzir.31 

O desenvolvimento do Estado possibilitou o sistema mercantil 

estruturar-se, alem de organizar uma burocracia que passou implementar e por em 

pratica as politicas economicas de corte mercantilista. 

Os governantes tinham como objetivos o crescimento da riqueza e do 

poder nacional, como ja foi acima referido.32 Entretanto, e de considerar que, quando 

olhamos a literatura sobre o sistema mercantil, esses dois objetivos estao 

estreitamente vinculados a ascensao do sistema capitalista. 

Alguns fatos historicos, caracteristicos do periodo mercantilista, 

trazem os fundamentos da expansao deste sistema, como: a criacao de Companhias 

de Comercio; o controle das rotas comerciais e da politica colonial; o 

desenvolvimento de manufaturas privilegiadas (os monopolios mercantilistas, 

precursores das multinacionais modernas)33; e pratica aduaneira protecionista. 

Adam Smith dedica uma parte substancial de sua obra para levantar 

criticas ao sistema mercantil34. Esquematicamente colocamos, logo abaixo, os dois zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

30

 Id., ibid. 

31

 Id., ibid. 

3 2

 mercantilismo nao e, efetivamente, uma politica economica que vise o bem-

estar (...) visa ao desem'olvimento nacional a todo custo" (Novais. 1998. 61). 

3 3

 "(...) e o desenvolvimento da manufatura, por ocasiao da revolucao industrial, 

que constitui o precursor mais proximo da multinacional da epoca moderna. Aqui, a preeminencia 

inicial das empresas britdnicas, enquanto produtoras multinacionais, torna-se visivel. No comego, a 

America do Norte e a America do Sul apresenta\'am as oportunidades de investimento mais 

fa\>ord\>eis, mas logo foram seguidas pela Africa e pela,Australia" (Hirst e Thompson. 1998. p.41). 

3 4

 Ver todo o Livro IV contido na Riqueza da Nacoes. Nele, o autor historia e.xpoe. 

analisa e critica as politicas que faziam parte dos dois principals instrumentos de politica economica 

do sistema mercantil. 
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grandes instrumentos de politica economica utilizados pelos mercantilistas e 

criticados por este autor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ouadro 1 - Os instrumentos de restrigoes as importagoes e incentives as 

exportagoes praticados pelos mercantilistas 

I - Restricoes as Importacoes (elevacao das taxas 

alfandegarias ou proibicoes absolutas); 

I.a - dos bens que podiam ser produzidos no interior 

do pais: 

I. b - de alguns bens que eram fornecidos por paises 

com os quais existia uma balanca comercial 

desfavoravel: 

II - Incentivos as Exportacoes: 

H.a - restimicao dos impostos cobrados (os chamados 

Drawbacks): 

II. b - concessao de subsidios as manufaturas 

domesticas que produzissem para o mercado 

estrangeiro: 

II.c - tratados de comercio (ampliacao de mercados 

entre paises): e 

II.d - a procura por novas colonias (expansionismo colonial) 

Fonte: Elaboracao do autor com base na obra de Adam Smith. A Riqueza das 

Xacdes: investigacao sobre sua natureza e suas causas. basicamente o Livro IV. 

O quadro 1 mostra, claramente, que o sistema mercantil apresentava 

um conjunto, mais ou menos, coerente de praticas de politica economica de cunho 

protecionista e, sobretudo, nacionalista.35 

Percebe-se, desta forma, como a forma capital mercantil (ou capital 

mercadoria) manifesta-se num movimento em direcao ao fortalecimento das 

principals economias nacionais da epoca e a protecao de seus respectivos mercados. 

Todavia, isso nao significa dizer que o capitalismo comercial nao procurava 

expandir-se. Pelo contrario, como vimos, a busca por uma balanca comercial 

favoravel mantinha o interesse pela expansao do comercio internacional. O problema 

central era nao haver reciprocidade nas trocas comerciais, cada pais procurava o 

maximo possivel vender seus produtos e comprar o minimo. 

3 5

 Para Keynes, "os mercantilistas nao tinham a menor ilusao a respeilo do cardter 

nacionalista de sua politica e de sua tendencia a promover a guerra. Era a vantagem nacional e a 

forga relativa que abertamente procura\-am" (Keynes. 1996, p. 321. Grifo do autor). Para o autor. os 

mercantilistas, insistiam numa balanca comercial favoravel porque sabiam dos riscos. na falta de 

moeda. da taxa de juros se situar em patamares elevados. Segundo Estevao. com superavits na balanca 

comercial. os mercantilistas estariam combatendo a tendencia para o entesouramento e, 

consequentemente, a elevacao da taxa de juros, "tal como justiftca 'uma das praticas economicas mais 

antigas' que a historia relata - a luta contra a usura" (Estevao, 1991, p. 152). 
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O sistema mercantil propiciou as condicoes economicas e politicas 

implicitas necessarias para o fortalecimento das economias nacionais, atraves do 

desenvolvimento das estruturas produtivas internas e expansao dos seus interesses no 

ambito externo, cumprindo, desta maneira, o seu papel historico. Assim ele 

conseguiu alicercar as bases para a emergencia e consolidacao do capitalismo 

industrial. O exemplo da Inglaterra e classico nesse sentido. Adotavam-se politicas 

protecionistas com o objetivo central de proteger a sua industria infante, garantir o 

seu desenvolvimento e proteger o seu mercado interno de outras nacoes produtoras 

de mercadorias que pudessem competir diretamente com os seus produtos. 

mais tarde, ja r M i f f c ^ 

uma disputa entre o norte, que exigia leis protecionistas e um conjunto de incentivos 

a industrializacao, e o sul, que por ser produtor de produtos primarios, exigia, por sua 

vez, total liberalizacao dos mercados. A vitoria do norte implicou na constituicao das 

leis, incentivos e beneficios diversos que garantiram o surgimento de um imponente 

parque industrial. 

Portanto, o sistema mercantil caracterizou-se, sobretudo, pelo dominio 

da dimensao comercial, atraves de uma politica agressiva de protecao dos mercados 

das nacoes coloniais e a abertura e conquista de territorios que abasteciam essas 

nacoes de produtos necessarios a expansao da estrutura produtiva. Como maneira de 

enriquecer uma nacao, atraves do aumento do estoque de moedas preciosas, 

incentivava-se, inicialmente, a rapina nas colonias, e numa fase posterior o comercio 

exterior (exportacoes) de manufaturas. Alem dessas caracteristicas basicas, o 

mercantilismo foi, na essencia, como principio economico do sistema colonial, a 

principal alavanca na gestacao do capitalismo moderno. A exploracao colonial foi, 

obedecendo os principios economicos mercantilistas, elemento decisivo na criacao 

dos pre-requisitos do capitalismo moderno.36 

Novais. 1995. p. 70. 
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Com o avanco das forcas produtivas capitalistas, sobretudo apos as 

duas grandes revolucoes industrials nos seculos X V I I I e XIX respectivamente, o 

processo de internacionalizacao do capital assume formas mais acabadas, dessa vez 

sobre a sombra do liberalismo classico. 

O encurtamento das distancias propiciado pelos avancos tecnologicos 

e desenvolvimento de alguns setores como as ferrovias, a navegacao a vapor e o 

telegrafo etc., propiciaram a expansao do mercado internacional. A divisao 

internacional do trabalho aprofundou-se e o liberalismo classico passou a prevalecer 

como concepcao politica e economica ideal. 

Enquanto as tecnologias iam avancando e influenciando diretamente a 

expansao de um novo sistema de producao, baseado agora na industria, surgiram dois 

ideologos do livre-cambismo que perceberam a importancia e evolucao do comercio 

internacional, Adam Smith (1723-1790) e, posteriormente, David Ricardo (1772-

1823). 

Smith foi um dos primeiros a oferecer uma analise teorica sobre o 

comercio exterior em sua obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Riqueza das Nagdes (1776). O protecionismo 

garantiu, durante um bom periodo, como vimos, a etapa inicial de expansao do 

capitalismo com a consolidacao da industria manufatureira inglesa.3 

Na medida e na proporcao do desenvolvimento das forcas produtivas 

na Inglaterra, o capital industrial ingles deixa progressivamente de necessitar das leis 

protecionistas do aparelho estatal. Novamente o Estado desempenhou um importante 

papel nesse sentido. Ao reves, passa a ser fundamental, para conquistar novos 

mercados, que os demais paises do mundo tambem adotem medidas de total 

liberalizacao comercial.38 

Ou maquinofatureira, como prefere Novais. 1995. p. 112. 

Nesse aspecto, pouca novidade em relacao aos fatos do mundo moderno. 
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Entao, foi nesse contexto de progressiva expansao do mercado 

internacional que surgiu a analise economica de Smith defendendo o livre-cambismo. 

As ideias desse autor em torno do comercio exterior, partiam da suposicao da livre 

mobilidade dos fatores de producao e, particularmente, da forca de trabalho em 

escala internacional, como tambem da estreita relacao com o problema da divisao 

internacional do trabalho, a qual, segundo ele, era determinada pelas condicoes 

naturais existentes nos diferentes paises e limitado pelo tamanho dos mercados. 

Baseando-se nesses aspectos centrais, Smith formulou a sua teoria 

que, sumariamente, estabelecia que cada pais deveria especializar-se na producao e 

exportacao de mercadorias que proporcionassem vantagens absolutas. Por exemplo, 

paises com potencialidades agricolas nao deveriam aventurar-se na producao de 

produtos industrializados, mas respeitar, em nome dessas vantagens, sua vocacao 

agraria. 

Inicialmente, as conclusoes de Smith sobre os beneficios gerados pela 

divisao do trabalho, o levaram a transpor sua analise para a defesa de um comercio 

internacional mais livre. Para ele, as concepcoes mercantilistas sobre o comercio 

internacional eram responsaveis, em grande medida, pelo estreitamento dos 

mercados e pelos baixos indices de produtividade. 

Havia, portanto, a necessidade de mudancas. Era necessario, para isso, 

que se adotassem politicas que viessem romper com as barreiras ao livre comercio. 

Smith tinha a forte conviccao que o aumento do comercio internacional, atraves da 

liberalizacao das estreitas fronteiras nacionais, era um poderoso mecanismo de 

elevacao da produtividade dos recursos, de promocao do crescimento economico e 

de avanco do bem estar social. Sobre esses argumentos Adam Smith rejeita o sistema 

mercantil e anuncia o principio teorico de seu proprio sistema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) uma vez eliminados inieiramente todos os sistemas, sejam eles 

preferenciais ou de restricoes, impdem-se por si mesmo o sistema obvio e 

simples da liberdade natural, deixa-se a cada qual, enquanto nao violar 

as leis da justica, perfeita liberdade de ir em busca de seu proprio 

interesse, a seu proprio modo, e faca com que lanto o seu trabalho como 

o seu capital concorram com os de qualquer pessoa ou categoria de 
„ 39 

pessoas . 

Smith, 1996, p. 169. 
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A partir da critica sobre o excesso de restricoes ao comercio 

internacional e a exacerbacao nacionalista, Smith formula o principio das vantagens 

comparativas absolutas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O que e prudente na conduta de qualquer familia particular dijicil para 

a mente constituird insensate! na conduta de um grande reino (sic). Se 

um pais estrangeiro estiver em condicoes de nos fornecer uma 

mercadoria a preqo de mais baixo (sic) do que a mercadoria fabricada 

por nos mesmos, e melhor comprd-la com uma parcela da producao de 

nossa propria atividade, empregada de forma que possamos auferir 

alguma vantagem. A atividade geral de um pais, por ser sempre 

proporcional ao capital que Ihe da emprego, nao diminuird com isso (...) 

o que apenas resta descobrir a maneira pela qual ela pode ser aplicada 

para trazer a maior vantagem possivel".
 0 

A crenca que os fatores de producao, principalmente o trabalho, 

pudesse deslocar-se livremente e um dos pontos mais inconsistentes da teoria 

smithiana sobre o comercio internacional. Mesmo assim, Smith foi um dos 

primeiros, junto com os fisiocratas franceses41, a defender - empregando aqui o 

termo moderno - a globalizacao como principio e causa principal do enriquecimento 

de cada uma das nacoes participantes do comercio mundial. 

Todavia, a nova doutrina de entao - o liberalismo - tinha um carater 

revolucionario, contrapondo-se aos privilegios de nobres e outros parasitas, como os 

land lords ingleses. O liberalismo coincidia com as percepcoes e os interesses de 

uma classe social ascendente. Percepcoes e interesses que opunham-se aos da classe 

ate entao dominante e governante. Para Rodriguez, as opinirjes de Smith, 

"(...) relativas a divisao do trabalho tendiam especialmente a 

fundamentar as exigencias da burguesia industrial inglesa e, no que diz 

respeito a liberdade de comercio, a demonstrar que, em condigoes de 

livre concorrencia, o desetwolvimento do comercio exterior traz grandes 

vantagens a todos os paises".
4 

No mundo visualizado por Smith, todos obteriam, gradualmente, 

melhores condicoes de vida a medida que a divisao do trabalho expandia-se, 

4 0

 Id., ibid., p. 439. 

4 1

 Os fisiocratas eram um grupo de economistas de origem francesa do sec. XVIIL 

que combateram as ideias mercantilistas e formularam de maneira sistematica e logica. uma teoria do 

liberalismo economico. Na Escola Fisiocrata destacam-se Francois Quesnay, Turgot, Mirabeau e Du 

Pont, entre outros. 

4 2

 Rodriguez, 1987, p.7. 
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tornando. assim, as nacoes mais ricas e suas sociedades mais prosperas. A harmonia 

parecia ser automatica a medida que o comercio se tornasse mais livre. 4 3 

Segundo Singer, quando azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Riqueza das Nacoes veio a fame, James 

Watt es/cn'a aperfeicoando a mdquina a vapor, que pouco depois revo/ucionaria a 

manufaturd". A burguesia industrial mostrava toda a sua capacidade de revolucionar 

os meios de producao da existencia humana. Entretanto, "esta nova classe se 

distinguia da antecessora, a burguesia manufatureira e mercantil, precisamente pelo 

emprego crescente de capital ftxo, isto e, maquinaria custosa, o que a tornava 

vitalmente interessada na expansao dos mercados".
44 Do ponto de vista historico, 

realmente a burguesia industrial nao mais parou de crescer, de conquistar mercados, 

de acumular capital e de expandir sua influencia sobre os destinos do conjunto da 

humanidade. 

A analise classica do comercio internacional viria a alcancar maior 

desenvolvimento com a teoria dos custos comparativos de David Ricardo incluida 

em sua principal obra Principios de Economia Politica e Tributaqdo (1817). Como ja 

mencionamos, Ricardo tambem era um defensor do livre-cambismo. Sua 

preocupacao maior estava centrada nas dificuldades que o setor industrial encontrava 

para avancar no processo de acumulacao. Como veremos, um dos principals 

obstaculos ao desenvolvimento industrial na epoca de Ricardo, na Inglaterra, era a 

estrutura agraria que impedia a distribuicao mais justa da riqueza social. 

Alguns livros textos que tratam a discussao sobre o comercio exterior, 

trazem apenas uma descricao da teoria das vantagens comparativas, praticamente 

sem vincula-la ao objeto central de estudo de Ricardo, a distribuicao da riqueza 

social. Poucos preocupam-se em discernir como Ricardo passou a incluir o comercio 

exterior em suas analises, e qual a sua importancia para as mesmas, ficando a 

impressao de que o autor, ao analisa-lo, estava apenas preocupado em explicar o que 

determinava a razao de troca entre paises distintos do ponto de vista da estrutura de 

producao. Rodriguez assimila isso muito bem quando afirma que a teoria ricardiana 

4 3

 Na verdade a interdependencia economica propiciaria. segundo a concepcao 

smithiana. uma integracao harmoniosa em que os consumidores mundiais se beneficiariam da real 

independencia dos mecanismos de mercado eficientes em termos da alocacao de recursos. Essa \isao 

tambem estende-se a concepcao ricardiana que logo veremos adiante. 

4 4

 Singer, 1997, p.523. 
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das vantagens comparatives nao pode separar-se de suas ideias mais gerais do campo 

da economia politica. 4 5 E nessa perspective que colocaremos a seguir, de forma 

sucinta, o desenvolvimento da teoria do comercio exterior em Ricardo. 

Podemos afirmar que o interesse de Ricardo sobre comercio exterior 

surgiu, naturalmente, a partir de sua analise sobre a renda da terra. Inicialmente, ele 

estava preocupado em determinar as leis que regem a distribuicao do produto total de 

um determinado pais, entre as tres principais classes da sociedade. a saber: os 

proprietaries de terras, os donos do capital (capitalistas ou arrendatarios) e os 

trabalhadores. 

Ao analisar a distribuicao da riqueza nacional, Ricardo percebeu que 

os proprietaries de terras recebiam, em troca da utilizacao das mesmas, uma especie 

de renda, os capitalistas lucros e os trabalhadores salarios. Na distribuicao dessa 

riqueza alguns ganhavem mais, outros menos. Aqueles que mantinham o progresso 

(burguesia) nao eram os que recebiam mais, e aqueles que recebiam mais 

(arrendadores) nada faziam para merece-la. No entanto, estava claro que a classe que 

mais beneficiave-se dessa distribuicao era a aristocracia proprietaria de terras. Para 

esses, a agricultura nao era apenas um meio de vida, era tambem um grande negocio. 

Um traco que caracterizava o comportamento da aristocracia rural, era 

sua abominacao contra qualquer medida que viesse privilegiar a liberdade de 

comercio, pois eram beneficiarios dos elevedos precos agricolas proporcionados 

pelo protecionismo na agricultura, cuja apropriacao dava-se na forma de renda 

absoluta. 

Os capitalistas, para Ricardo, eram os que na realidade estavam 

sofrendo as conseqiiencias das restricoes ao livre comercio. Primeiro, porque tinham 

que aumentar os salarios em certos periodos, para que o trabalhador pudesse pelo 

menos garantir o minimo de renda quando os precos internos eram elevados. 

Segundo, os proprietaries de terras eram os que saiam mais lucrando, na medida em 

que a renda aumentava pelo fato de terras menos ferteis serem cultivedas (renda 

diferencial). 

4 5

 Cf. Rodriguez, 1987. p. 15. 
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Dessa forma a participacao tanto da aristocracia rural como dos 

trabalhadores no produto da sociedade aumentava, existindo apenas uma classe que 

estava sendo prejudicada na organizacao da sociedade - os capitalistas. Isso porque 

diminuia insistentemente, no sistema, a participacao do lucro no produto liquido 

(produto total menos os salarios pagos), o qual, por sua vez, passava a ser menor a 

cada elevacao dos precos relativos internos. 

Certamente ai, Ricardo encontrou o principal problema da economia 

politica. Ele considerava aqueles que investiam capital, seja na agricultura ou na 

industria, os principals responsaveis pela riqueza. Nesse caso, se a taxa geral de 

lucros fosse reduzida o sistema poderia ficar tao comprometido que poderia entrar 

em estagnacao46 

Portanto, o aumento da renda da terra, segundo Ricardo, comprometia 

a acumulacao do sistema, consequentemente, as inversoes produtivas. A riqueza do 

pais nao cresceria se a renda aumentasse, segundo ele. Sua preocupacao se 

justificava porque o sistema nao produzia riqueza na mesma magnitude do que se os 

lucros fossem cada vez maiores e reinvestidos para aumentar a capacidade produtiva 

de uma nacao. 

Dai porque a critica de Ricardo a um sistema no qual prevalecia a 

renda sobre ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "uso das forgas originais e indestrutiveis da terra". Ricardo entendia 

que a aristocracia rural ao receber essa renda, nao fazia nada alem do que entescourar 

ou gasta-la improdutivamente com artigos de luxo, superfluos e suntuosos. Sendo 

adepto da teoria da divisao do trabalho, ele percebia que a unica maneira de alcancar 

o progresso economico seria reinvestir o lucro, criando e desenvolvendo novas 

formas e combinacoes entre os fatores de producao (capital, trabalho e terra). Desta 

forma, a riqueza a renda nada acrescentava, nao passando apenas de um resultado 

dela. 

46

 "Num esquema de livre concorrencia, a distribuicao entre retorno do capital e 

pagamentos aos proprieldrios de terras se da\'a de acordo com a ocupacao de terras. Prosseguindo-

se ao limite a ocupacao das terras menos ferteis, chegar-se-ia a situagdo em que o produto liquido 

extraido seria apenas o suftciente para cobrir a parcela de custos (o pagamento da subsislencia dos 

trabalhadores); em todas as terras de maior fertilidade, seriam geradas rendas diferenciadas de 

magnitudes crescentes apropriadas pelos proprieldrios de terras, como dedugao do produto liquido 

gerado. A taxa de lucro estaria entao reduzida a um minima e o sistema enlraria em estagnagao, 

gerando apenas o suftciente para repor o desgaste do capital no processo produtivo" (Holanda 1996, 

p. 10). 
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"O aumenlo da renda da terra decorre sempre do aumento da riqueza de 

um pais e da diftculdade de produzir alimentos para uma populacao 

crescenle". Para Ricardo isso "e um sintoma nunca uma causa da 

riqueza... "Renda e, portanto, uma criagao de valor", assinalava, "e nao 

uma criacao de riqueza; nada acrescenta aos recursos de um pais e nao 

permite ao mesmo manter frotas e exercitos, uma vez que o pais disporia 

de maiores fundos se a sua terra fosse de melhor qualidade e se pudesse 

empregar o mesmo capital sent gerar uma renda ".
 4 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entao, qualquer politica ou medida que privilegiasse o ganho da 

aristocracia rural, estaria entravando o crescimento economico e o progresso social. 

Alem disso, estaria fortalecendo uma classe considerada esteril, do ponto de vista do 

desenvolvimento das forcas produtivas. 

Nao admira assim, que Ricardo tenha empenhado-se tanto em criticar 

e lutar a favor da abolicao das Corn Lcms
4S Para a burguesia industrial, a 

proposicao. tanto smithiana quanto ricardiana de que a riqueza da nacao .depende da 

expansao dos mercados ou da abertura dos mercados a competicao externa, fazia 

todo sentido. A Primeira Revolucao Industrial, principalmente, tinha a Inglaterra 

como patria mas o mercado mundial como base para a sua expansao. A mensagem 

livre-cambista correspondia perfeitamente aos interesses da classe em ascensao. 

Justificava a maior competitividade da industria britanica em relacao a outras nacoes 

no final do sec. XIX. Isso explica em grande parte o entusiasmo de Ricardo com a 

doutrina liberal. 

Portanto, a abolicao das Corn Laws, pode ser considerado um marco 

do apogeu das ideias do livre-cambismo. As mudancas nao foram feitas sem softer 

fortes resistencias por parte dos proprietaries agrarios (aristocracia rural) como dos 

empresarios agricolas. Eles temiam que a importacao de cereais, sem a garantia dos 

precos minimos, Ihes arruinassem os precos. Por outro lado, a burguesia industrial e 

4

 Ricardo. 19%. pp. 297-298. 

4 8

 Corn Laws tratava-se de uma legislacao adotada apos o fim das Guerras 

Napoleonicas que oferecia a agricultura britanica protecao sob a forma de precos minimos de cereais. 

A importacao era permitida enquanto os precos flutuassem acima dos niinimos fixados na lei. Mas. se 

os precos caissem abaixo daquele patamar. a importacao seria suspensa ate que os precos se 

recuperassem. E bom lembrar, que a garantia de precos minimos foi novamente adotada nos anos 30 

do sec. X X nos EUA, assim como no Brasil nos anos 1970. Essa pratica protecionista continua 

prevalecendo. para o setor agricola, nos paises que formam a Uniao Europeia ate os nossos dias (Cf. 

Singer, 1997. p. 525). 
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grande parte dos segmentos representantes da classe assalariada, protestavam contra 

quaisquer politica que lhes diminuissem os lucros e os salarios. 

Singer assinala que o exemplo britanico foi seguido com certa 

relutancia pela Franca e outros paises europeus. Em todos eles a industrializacao 

avancava concomitantemente com a construcao de redes ferroviarias e navios a vapor 

e com a instalacao de redes nacionais e internacionais de telegrafia e telefonia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

encmtamento econdmico das distdncias globalizcna' os mercados nacionais e 

reforcava a hegemonia da burguesia industrial".
49 Muitos tratados institucionais 

liberalizantes, adotados em diversos paises europeus, deram "um poderoso impeto a 

especializagao em fungao de vantagens comparativas, com economias de escala e 

aumentos de lucros concomitantes"'
0 

A teoria das vantagens comparativas desenvolvida por Ricardo para 

justificar sua posicao a favor do livre comercio, procurava demonstrar a Vantagem de 

um pais importar determinadas mercadorias mesmo que pudesse produzi-las por um 

preco inferior, desde que sua vantagem, em comparacao com os outros produtos, 

fosse ainda maior. 

De outra forma, Ricardo concluia que a alocacao adequada dos fatores 

de producao permitiria aos varios paises do mundo obterem beneficios no comercio 

internacional, sempre que respeitassem suas potencialidades naturais e produzissem 

aquelas mercadorias que proporcionassem melhores ganhos em termos de k 

produtividade. 

"Num sistema comercial perfeitamente livre, cada pais naturalmente 

dedica seu capital e seu trabalho a atividade que Ihe seja mais beneftca. 

Essa busca de vantagem individual esta admira\>elmente associada ao 

bem universal do conjunto dos paises. Estimulando a dedicacao ao 

trabalho, recompensando a engenhosidade e propiciando o uso mais 

eftcaz das potencialidades proporcionadas pela natureza, distribui-se o 

trabalho de modo mais eftciente e mais econdmico, enquanto, pelo 

aumento geral do volume de produtos, difunde-se o beneftcio de modo 

geral e une-se a sociedade universal de todas as nacoes do mundo 

civilizado por logos comuns de interesse e intercambio ".
51 

A 9

 Singer, 1997, p. 525. 

5 0

 Landes apud Singer, 1997. p. 525. 

5 1

 Ricardo, 1996. p. 97. 
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A diferenca central desta teoria para a de Smith, e que Ricardo supoe 

que nao exista a livre mobilidade de capital e forca de trabalho em escala 

internacional. Isso permite dizer que, dada a escassez de algum dos fatores de 

producao, um pais nao pode especializar-se na producao de um determinado 

produto.52 

A teoria do comercio exterior de Ricardo ate hoje serve de referenda 

para as analises sobre o tema por parte daqueles que acreditam que o comercio 

internacional seja harmonioso. Isso se deve a uma corrente ortodoxa do pensamento 

economico capaz de acreditar, ainda, que o liberalismo de mercado seja a doutrina 

mais adequada para reger a economia mundial.5 3 

Ao justificar a divisao internacional do trabalho, o liberalismo baseado 

na teoria das vantagens comparativas, encobre, no entanto, a exploracao dos paises 

menos desenvolvidos por parte dos paises desenvolvidos economicamente. Em 

outras palavras, o argumento ricardiano na direcao que o comercio internacional e 

um importante vetor do desenvolvimento economico em escala mundial, trazendo 

vantagens reciprocas para os seus participantes, fica apenas no piano da aparencia 

das trocas. 

Na essentia, e isso ja era perceptivel na epoca do colonialismo, o que 

ha e uma exploracao por parte dos paises desenvolvidos em relacao aqueles que nao 

apresentam uma estrutura produtiva compativel em termos de competitividade 

internacional. Segundo Samir Amin o enfoque empirista-positivista que se conforma 

em descrever os fatos e tratar de medir os fluxos, nao pode apreender mais que as 

aparencias, porque nao nos permite, portanto, estudar as relacoes entre as diversas 

5 2

 Cf. Rodriguez. 1987. 

5 3

 Essa corrente e chamada de "Neoclassica". Ela deriva da corrente classica da 

economia representada sobretudo por Smith e Ricardo. Os neoclassicos aproveitaram a base da teoria 

do comercio exterior, desenvolvida principalmente por Ricardo. e a tornaram mais complexa. 

Refutaram a ideia do valor-trabalho como a principal variavel na definicao dos valores internacionais 

e, consequentemente. dos precos no mercado internacional e introduziram novas variaveis, os 

chamados fatores de producao. Os principals representees dessa corrente e que se preocuparam mais 

com o comercio exterior sao: John Stuart Mill (Teoria da Demanda Reciproca); F. A. Taussing 

(Teoria dos Fatores Naturais): Eli Heckscher e Bertl Ohlin (Teoria da Dotacao dos Fatores de 

Producao). 
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formacoes economicas integradas no mesmo sistema mundial e estabelecer as 

questoes de fundo.54 

Mandel, baseado nos pressupostos marxistas da teoria do valor, 

compreende que a economia internacional, do ponto de vista dos intercambios 

comerciais se da atraves dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "troca de mercadorias produzidas em condicoes de mais 

aha produtividade do trabalho por mercadorias produzidas em condiqoes de mais 

baixaprodutividade do trabalho" sendo assim uma troca desigual. 5 5 

Na verdade e uma troca de menos trabalho por mais trabalho, que 

inevitavelmente conduz a um escoamento. a um fluxo para fora de valor e capital dos 

paises subdesenvolvidos (periferia), em beneficio dos paises desenvolvidos 

(centro).56 Nesse aspecto, existe toda uma vertente teorica que se preocupa em 

desmistificar a teoria das vantagens comparativas e suas vantagens reciprocas entre 

os paises que participam do sistema de comercio internacional.57 

Nurske, por exemplo, tambem contesta a ideia de que haja uma 

harmonia a medida em que se intensifica as relacoes comerciais de acordo com a 

teoria do comercio internacional. Segundo ele, 

"Em um mundo no qual mais de nave decimos da manufatura e acima de 

quatro quintos da atividade produtivo total se concentram nos paises 

industrializados adiantados. as ideias de simetria, reciprocidade e 

dependencia mutua que associamos a tradicional teoria do comercio 

5 4

 Amin. 1974, p. 12. 

5 5

 Mandel. 1982. p. 35. 

5 6

 Vale lembrar que o centro e a periferia do sistema capitalista nao sao duas partes 

linicas. ha tambem as formacoes comunistas que se localizam em paises como a China. Vietna. Cuba. 

Coreia do Norte etc. e que mantem relacoes entre elas e com o mundo capitalista. 

5

 Ver por exemplo o trabalho de Samir Amin "La Acumulacion a Escala Mundial: 

critica de la teoria del subdesarrollo". 1974. onde o autor expoe. logo na introducao. a lei do 

intercambio desigual: "(...) essas relacoes entre as formacoes do mundo desem'oh'ido e as dos mundo 

subdesem'olvido se saldam mediante fluxos de transfer end as de valor que constituem a essencia do 

problema da acumulagdo em escala mundiaEip. 11). Esta lei explica a relacao de desigualdade. do 

ponto de vista da producao de valor, no intercambio entre os paises do centro capitalista desenvohido 

e os paises da periferia. Por apresentarem uma relacao inter-setorial diferente. baseada na relacao entre 

um setor exportador de produtos primarios e outro de bens de luxo. os paises da periferia capitalista 

estao transferindo valor decorrente da exportacao dos produtos primarios a precos bem inferiores que 

nao correspondiam aos seus valores reais. Furtado discutindo sobre a inadequabilidade da teoria 

economica geral. no que diz respeito a teoria classica e neoclassica do comercio internacional para 

justificar a divisao internacional do trabalho atraves da teoria dos custos comparativos. assinala: "se 

'as vantagens comparativas' sao uma conslruqdo abstrata, os precos do que se exporta e importa sao 

coisas reais" (Furtado, 1992. p. 23). 
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internacional sao de rele\'dncia um pouco questiond\>el para as relacoes 

comerciais entre o centro e a periferia ".
ls zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alem dessa contestacao da teoria do comercio internacional, o autor 

ainda endossa a nossa preocupacao em partirmos da analise das relacoes entre centro 

e periferia, para entendermos como se configura a estrutura de poder economico 

internacional, quando afirma o seguinte: "a distingao entre economias dominantes e 

dependentes e vital em qualquer consideragao dindmica das relagoes economicas 

internationals ". 

A nova divisao internacional do trabalho agora assenta-se em novas 

bases, como bem coloca Michalet: "reproduz a desigualdade estrutural sobre uma 

nova base: a producao dos conhecimentos cientificos e tecnicos"
 60 

Nesse caso, a troca desigual continua existindo, nao mais sob a 

dicotomia produtos manufaturados e produtos primarios, mas a partir da 

monopolizacao, pelos paises capitalistas desenvolvidos, de P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento). Todavia, os paises da periferia capitalista passaram apenas a 

colocar em pratica as tecnologias importadas, tornando-se apenas produtores e 

exportadores de produtos manufaturados em sua grande maioria de baixo valor 

agregado.61 

Enfim, o periodo livre-cambista caracterizou-se por um forte 

acirramento da concorrencia internacional, desembocando num periodo intenso de 

concentracao de capitals, dando, assim, origem a um capitalismo organizado por 

grandes monopolios nos paises que ascendiam no cenario economico mundial, como 

os Estados Unidos e a Alemanha, por exemplo. Isso possibilitou grandes avancos na 

estrutura capitalista, tambem, sob varias outras nacoes perifericas. 

5 8

 Nurske, 1979. p. 419. 

5 9

 Id., ibid. 

6 0

 Michalet. 1984. p. 121. 

6 1

 Esse ponto sera melhor abordado quando tratarmos da expansao do capital 

produtivo logo adiante. 
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1 . 4 - 0 P E R I O D O D A S C O N T R A D I C O E S 

Entre 1870 e 1914 ocorreu, no piano internacional, a primeira grande 

fase de expansao do capital em sua forma mais completa (capital-dinheiro, 

mercadoria e produtivo). Este periodo foi marcado pela ascensao do imperialismo.62 

Segundo Nurske, J. A. Hobson (1902), foi um dos principals, senao o 

primeiro, a teorizar sobre o imperialismo. Para entender esse periodo Hobson fez a 

seguinte pergunta: qual o motivo economico que Ievava aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "novo imperialismo"!. 

Sua resposta foi: "investimento exiemo - o desejo de uma sociedade capitalista de 

encontrar um modo de compensar suas poupangas superavitdrias, de ganhar 

contro/e exclusivo dos mercados colotiiais e de despejar o excesso de suprimentos 

nas economias primitivas"
63 

Esse periodo caracterizou-se, economicamente, pela consolidacao do 

padrao-ouro como regime monetario internacional64, juntamente com a intensificacao 

do intercambio de capitals e mercadorias. Para Singer, a expansao do capital e o 

progresso de uma relativa integracao economica entre as principals economias 

industrials, foi facilitada por tres fenomenos: o desenvolvimento do transporte 

maritimo e terrestre e o avanco das telecomunicacoes; a ausencia de guerras por 

quase um seculo entre as chamadas grandes potencias; e, o estabelecimento de um 

6 2

 "(...) a decada de 1880 foi um periodo de exportagdes ativas de capital (.../' 

(Nurske. 1979. p. 401). Sobre esse periodo. ver tambem a excelente obra de Hobsbawm. A era dos 

lmperios - 1875 1914. O imperialismo marcou um periodo de expansao e dominacao territorial, 

economica e politica de uma nacao sobre outras. Varias obras retratam os objetivos e consequencias 

da politica dos paises imperialistas. Alguns trabalhos classicos sao: Imperialismo. fase superior do 

capitalismo. V. I. Lenia 1916; O Capital Financeiro. Rudolf Hilferding. 1910: Imperialismo. J. A 

Hobsoa 1902: Acumulacao de Capital. Rosa Luxemburgo, 1913: A Economia Mundial e o 

Imperialismo, N. I. Bukharia 1915; e Imperialismo e Classes Sociais. J. Schumpeter. 1919-1927. 

Essas obras na verdade vieram contestar a teoria da especializacao internacional. se preocupando em 

integrar os fenomenos especificos do mundo subdesenvohido em uma analise do conjunto do 

capitalismo mundial tanto no piano economico como no da sociologia e da ciencia politica. Pianos 

estes que os marxistas. a maioria deles acima citados. desde sempre se negaram isolar entre si (Amin. 

1974. pp. 25-26). 

6 3

 Nurske. 1979, p. 410. 

6 4

 O padrao-ouro universalizou o compromisso de todas as autoridades monetarias 

nacionais de manter o poder de compra do papel-moeda que emitissem. Esse compromisso se 

concretizava na preservacao da com ersibilidade do papel-moeda em ouro a um cambio fixo (cf. 

Singer, 1997. p.527). 
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sistema internacional de pagamentos, facilitando e reduzindo os riscos inerentes ao 

intercambio internacional.65 

O resultado destas transformacoes foi o acirramento da concorrencia 

internacional. "(9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA confortcr\>el monopolio de 'fato' britdnico do mercado mundial 

desapareceu e foi substituido por uma competiqdo cada vez mais formidcrwr
 66 Os 

Estados Unidos e a AJemanha passam a figurar na economia mundial como potencias 

industrials, juntamente com o Japao. A hegemonia britanica que tinha predominado 

por quase dois seculos desmoronou para dar lugar a uma competicao entre as 

emergentes nacoes capitalistas desenvolvidas. 

Para Lenin esse periodo marca o coroamento da evolucao do 

capitalismo concorrencial. Utilizando os pressupostos da teoria marxista, o autor 

explica que o capital bancario e o capital industrial se fundiram no capital financeiro, 

o qual passou a comandar a vida politica e economica das principals potencias 

mundiais, alem de dar suporte a criacao dos grandes monopolios.67 

A evolucao dos grandes monopolios se deu no piano interno das 

economias nacionais, sobretudo nas economias norte-americana e alema. Logo 

depois expandiram suas acoes no mercado mundial atraves do processo de conquista 

e fortalecimento da dominacao de uma gama de paises fornecedores de materias-

primas. Portanto, "o imperialismo e a epoca do capital financeiro e dos monopolios 

os quais provocam por toda parte o aparecimento de tendencias nao para a 

68 

liberdade mas para a dominacao". 

O imperialismo trazia em si alguns elementos novos, e o principal 

deles, como ja foi colocado acima, era a subordinacao dos demais capitais (produtivo 

e mercadoria) ao capital financeiro. O dominio do capital financeiro, por exemplo, 

propiciava a transferencia de rendas para as metropoles em certas proporcoes que 

permitia uma remuneracao elevada para a classe operaria e atenuava a sua 

capacidade de luta. 6 9 Isso enfraquecia a luta de classes no interior da economia 

6 5

 Id., ibid., p. 526. 

6 6

 Roebuck apud Singer, 1997, p.527. Grifo do autor. 

6 7

 Lenin. 1987 

6 8

 Id., ibid., p. 119. 

6 9

 Id., ibid., pp. 13-14. 



44 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

desenvolvida e transferia a exploracao para os paises colonizados. Nestes paises 

formava-se tambem uma classe, que Lenin considerou-azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "aburguesada", com 

interesses ligados ao da burguesia metropolitana que a ela se aliava com os objetivos 

, de explorafao. 

Lenin tinha fortes conviccoes que o agucamento do imperialismo, 

atraves da concorrencia por novas regioes para dominacao do capital monopolista, 

levaria as maiores potencias a se enfrentarem belicamente, chegando com isso a 

destruicao do sistema capitalista. Sob " f a r / base economica", Lenin assinalava que 

"as guerras imperialistas sao absolutamente inevildveis durante e enquanto existir a 

propriedade privada dos meios de producao "
7 0 

No periodo em que prevaleceu o imperialismo, o mercado mundial 

ficou mais concorrente, apesar das grandes potencias adotarem politicas 

protecionistas objetivando com isso protegerem seus respectivos monopolios. Nao 

obstante aos limites impostos a abertura comercial de algumas economias nacionais, 

o volume do comercio exterior expandiu em torno de 3,4% ao ano, entre 1870 e 

1914.71 

O aumento do ritmo e do volume do comercio internacional deveu-se, 

sobretudo, ao crescimento das exportacoes de produtos agricolas provindos dos 

Estados Unidos e da Russia em direcao a Europa central e ocidental. Isso promoveu 

um abalo economico, de certa forma, negativo nessa regiao. A importacao de graos a 

custos mais baratos, iniciaram na Europa, principalmente nas zonas rurais, um 

deslocamento em massa de camponeses desempregados ou que perderam suas 

lavouras, para os grandes centros urbanos ou para outros paises em busca de alguma 

ocupacao. Segundo Hirst e Thompson, nesse periodo registrou-se um fluxo 

0

 Id., ibid., p. 10. Numa visao bem otimista. Kautsky achava que podia existir uma 

harmonia universal produzida pelo proprio capitalismo monopolista. A medida que a evolucao da 

estrutura industrial e financeira levasse a intensificacao da luta de classes nos paises industrializados e 

o aumento dos sentimentos nacionalistas nas colonias. os capitalistas. para Kautsky. iriam acabar 

compreendendo que o entendimento seria uma altemativa mais viavel do que o confronto. Ver a 

critica que Lenin levanta a Kautsky no capitulo VII da obra citada. Ver tambem. Michalet. 1984. pp. 

110-111. 

7 1

 Hirst e Thompson, 1998, p. 43. 
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migratorio de 60 milhoes de pessoas da Europa para as Americas. Oceania e sul e 

leste da Africa. 7 2 

Com relacao ainda ao crescimento do volume do comercio 

internacional e da producao mundial na passagem do sec. XIX para o sec. XX, tem-

se ainda alguns aspectos interessantes para apontarmos. Entre 1853-72, o volume do 

comercio exterior e da producao eresceram a taxas bem significativas. Esse periodo 

foi marcado pela transicao de uma economia internacional livre-cambista para uma 

caracterizada pelo predominio do protecionismo. Entre 1872-99. o crescimento 

desses dois indicadores foi bem mais modesto, refletindo o esgotamento do modelo 

liberal do comercio internacional, principalmente por causa do declinio da 

hegemonia britanica sobre a economia mundial. Entre 1899-1911, o volume do 

comercio exterior e da producao eresceram em relacao ao periodo anterior. Porem, 

com esse crescimento, a competicao entre as nacoes imperialistas acirrava-se, dando 

conteiido as praticas protecionistas.73 Nem por isso, o mercado mundial retraiu-se no 

periodo 1872-1911 (ver Tabela 1). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 1- Relacao entre o crescimento da producao e o crescimento do comercio 

exterior: 1853-1984 (% carnal) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1853-72 1872-99 1899-1911 1913-50 1950-73 1973-84 

4.3 3.1 3.9 0.5 9.4 3.6 

Crescimento 
medio da 3.7 3.3 3.6 1.9 5.3 2.1 
producaob 

a

 1853-1911: Reino Unido. Franca e Alemanha: 1913-1984: Reino Unido. Estados Unidos. Franca. 

Alemanha. Holanda e Japao. 
b

 1853-1911: somente produgao industrial: 1913-1984: PIB. 

Fontes: 1853-1911, Lewis, 1981. tabela 5. p. 70: 1913-1984. Maddison 1987, tabela 14. p. 670 

apud Hirst & Thompson. 1998. tabela 2.4. p. 45. 

12

Id, ibid, p. 46 

3

 Ate a Inglaterra. pais berco do liberalismo economico nao resistiu e passou a 

aplicar o protecionismo como maneira de garantir a competithidade de seus monopolios nacionais 

como a citacao a seguir coloca: a reviravolta da Gra-Bretanha na adocao de politicas protecionistas 

"(...) se deu como reagao aos resultados do livre-cambismo, praticado nos anos 1860 e 70, para 

defender o campesinato contra o grdo barato de fora e dar ao industrial uma chance de acumular 

competitividade antes de expo-lo a livre concorrencia. Mas, a revira\>olla foi sucedida por uma 

escalada: as tarifas continuaram sendo aumentadas nas decadas seguintes, sobretudo em mercados 

em que jd se tinha consolidado e cartelizado. Seu objetivo agora passou a ser proporcionar ao capital 

monopolico nacional uma base financeiro para conquistar novos mercados. Este significado novo foi 

conferido ao protecionismo alfandegdrio pelo capitalismo monopolico". Portanto, nesse sentido, 

"protecionismo e monopolizagdo se condicionas'am mutuamente " (Singer, 1997, pp. 548-549). 

Crescimento 
medio do 
volume" 

comercial 
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Uma das razoes que explicam o dinamismo do comercio e da 

producao mundial durante todo o seculo XIX e os primordios do seculo seguinte, foi 

a expansao da demanda de produtos primarios dos paises que passavam pelo 

processo continuo de industrializacao. 

Apos 1913 o comercio foi adversamente afetado pela intensificacao 

do crescimento de tarifas, restricoes quantitativas, controles de cambio e, depois, pela 

Primeira Guerra Mundial. Como seria de se imaginar, de acordo com a Tabela 1, o 

comercio internacional a partir de entao expandiu, em media, menos que 1% ao ano. 

E interessante notar tambem, que o comercio internacional cresceu 

mais durante os primeiros 12 anos do sec. XX do que nos 20 anos precedentes. Fato 

esse que gera controversias, tendo em vista que o primeiro decenio do sec. XX foi 

marcado, principalmente, pela intensificacao do protecionismo no comercio 

internacional. 

Com isso queremos reafirmar, portanto, que o comercio internacional 

e o volume da producao industrial nao se retraiu em periodos de forte protecionismo. 

Todavia, a partir das transformacoes abertas pela Primeira Guerra Mundial e pela 

Grande Depressao em 1929 a hegemonia liberal que ja vinha em crise desde o seculo 

passado, deu lugar aos movimentos contra-liberais, com fortes conviccoes 

nacionalistas. A conseqiiencia direta disso foi a retracao do mercado internacional, 

que apresentou crescimentos bern inferiores que no seculo passado, como afirmam 

Nurske e Furtado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"No seculo XX, obsen'amos, antes de mais nada, uma marcanle 

desaceleracdo na taxa de expansao do comercio mundial. geralmente um 

periodo de aproximadamente 30 anos basta para re\'elar tendencias de 

longo prazo ou alteracoes nas tendencias. No periodo de 1928 a 1958 o 

quantum do comercio mundial (fora da area sovietica) aumentou em 

57%. A cem anos atrds o ritmo da expansao comercial parece ter si do 

aproximadamente cinco vezes maior". "* 

"O volume fisico das exporlaqoes mundiais reduziu-se em 25%, entre 

1929 e 1933, e o nivel geral de preqos dessas em 30%, o que acarretou 

numa baixa de mais de 50% do comercio mundial. Demais a modificacao 

no fluxo internacional de capitals agrcn'ou considera\>elmente a situagao 

dos paises exportadores primarios". 

1 4

 Nurske, 1979, p. 411. 

7 5

 Furtado, 1978, p. 63 
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Finalmente, a fase que caracterizou o capitalismo concorrencial, 

aquele tao vislumbrado pelos economistas classicos Adam Smith e David Ricardo, 

trouxe consigo o surgimento dos monopolios, propiciado pelo processo historico de 

concentracao e centralizacao do capital. 7 6 

Apesar do aprofundamento da divisao internacional do trabalho, 

aqueles paises da periferia capitalistas (as colonias imperials) nao auferiram tantas 

vantagens com o comercio internacional como os autores classicos imaginavam. O 

que ocorreu foi alargamento no grau de desenvolvimento economico entre os paises 

que se industrializaram rapidamente e aqueles subordinados ao capital monopolista e, 

ainda, a queda de algumas potencias e a emergencia de outras . 

Por exemplo, a Gra-Bretanha que tinha sido uma das principals 

potencias economicas por quase todo o seculo XIX, viu a sua agricultura quase ser 

dizimada e sua hegemonia industrial ser substituida por um mercado marcado pela 

participacao ativa de outras potencias industrials emergentes, como os EUA e a 

Alemanha. Por outro lado, esses dois paises procuravam proteger seus monopolios e 

expandir suas areas de dominacao em alguns pontos do globo a procura de materias-

primas para darem continuidade a acumulacao do capital. 

Na areas onde os monopolios atuaram, extraindo materias-primas e 

tambem dizimando as formas arcaicas de producao atraves da exportacao de seus 

artigqs, prevaleceu o fenomeno da acumulacao primitiva. Com isso queremos dizer 

que o interesse central dos monopolios imperiais foi competir pelos superlucros 

existentes nas colonias, nas quais as formas pre-capitalistas de producao eram 

predominates.7 7 Dessa forma, quase todos os paises da periferia capitalista 

6

 A concentracao do capital e o crescimento do tamanho da empresa mediante a 

reinversao dos seus lucros. em virtude da indhisibilidade do capital fixo e do seu continuo aumento, 

em funcao do progresso tecnico. Ja a centralizacao do capital resulta do aumento do tamanho da 

empresa pela absorcao de capitals mais debeis por outros mais fortes ou a fusao de empresas. tendo 

em \ista reduzir a competicao. Este ultimo processo ocorreu entre 1870-1914 nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Alemanha, pela 

organizagao de cartels, promovida pelo proprio governo. Nos Estados Unidos, pela organizagao de 

'trusts', depois de 'holdings' e fusoes. Nos mercados em que as firmas continuaram modestas, a 

competiqao continuou dominando as relagoes entre os capitals" (Singer, 1997. pp. 530-534). 

"Pela exportagao de mercadorias de um pais com mais alta produtividade do 

trabalho para um outro de menor produtividade, os possuidores dos artigos exportados garanlem um 

superlucro, porque podem vender suas mercadorias a um prego acima do prego de produgao em seu 

proprio mercado interno, mas abaixo do valor 'nacional' das mesmas no pais importador" (Mandel, 

1982, p. 48). Discorrendo sobre quais as principals fontes dos superlucros, Mandel consegue 

identificar basicamente tres: a exploracao de regioes agricolas; a exploracao de colonias e 
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desenvolvida fizeram parte de um sistema mundial que os forjou numa estrutura 

particular de dependencia (subdesenvolvimento), determinada a partir dos paises 

desenvolvidos industrialmente.78 

Do exposto acima, deduz-se que os fatos historicos do comportamento 

do modo de producao capitalista a escala mundial, contradizem as ideias livre-

cambista de que quanto maior e mais livre o mercado, e quanto mais paises 

participem dele, o desenvolvimento e progresso economico possam ser reciprocos, 

mesmo apresentando graus diferentes. 

Assim, vimos que a contradicao no periodo 1870-1914 reside nos 

mimeros sobre o comercio internacional. No momento que a concorrencia entre as 

nacoes imperialistas eresceram e o protecionismo foi utilizado largamente como 

estrategia de desenvolvimento da industria nos paises emergentes na esfera da 

hegemonia da economia mundial e expansao dos monopolios, ao eontrario, o 

comercio e o volume da producao mundial expandiram-se consideravelmente. O que 

se poderia imaginar seria a diminuicao do ritmo de crescimento desses dois 

indicadores, dado as especificidades inerentes a qualquer sistema de mercado 

mundial mais fechado. « 

semicolonias: e. a exploracao dos ramos de producao tecnologicamente menos desenvolvidos. Para se 

compreender melhor como essas tres fontes coexistent e como se da a extracao dos superlucros. ver 

especialmente o capitulo terceiro de sua obra detalhada na bibliografia. 

7 8

 "0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fenomeno do subdesem'olvimenlo (...) e o resultado da persistencia de 

fenomenos que surgem da acumulacao primitiva, em beneficio do centro, fenomenos cuja 

problemdtica e o estudo das formas sucessivas a medida que se ddo as iransformacoes do centro. A 

acumulacao primitiva nao se situa somente na pre-histdria; e permanente, contempordnea (...) isso 

significa que os falsos conceitos de 'subdesenvolvido ', 'Terceiro Mundo', etc., de\
;

eriam ser exilados 

em beneficio do conceito de formagoes do capitalismo periferico" (Amin. 1974. p. 34). No mesmo 

sentido. Mandel concorda que o sistema capitalista ao ganhar o mercado mundiaL nao homogeneizou 

as relagoes de producao. e isto e o que determina. em ultima instancia. uma situacao de desequilibrio 

entre os paises no tocante aos seus graus de desenvohimento: "£ verdade que as mercadorias 

capitalistas criaram e conquistaram o mercado mundial capitalista, isto e, levaram aos limites do 

mundo a dominagdo da circulagao capitalista de mercadorias e o predominio das mercadorias 

produzidas na moderna industria capitalista. Mas, ao mesmo tempo, a expansao internacional nao 

implantou, por toda a parte, o modo de produgdo capitalista. Ao eontrario, no chamado Terceiro 

Mundo, criou e consolidou uma mistura especifica de relagoes de produgdo pre-capitalista, e 

capitalista, que impede, nessas areas, a generalizagdo do modo de produgdo capitalista, e 

especialmente da industria em grande escala. Ai reside a causa principal da permanente crise pre-

revoluciondria nos paises dependentes (...) a razao bdsica pela qual esses paises provaram ser, ate 

agora, os elos maisfracos no sistema mundial imperialista" (Mandel. 1982, p. 40). 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.5 - O C A P I T A L I S M O R E G U L A D O : A E X P A N S A O E H E G E M O N I A D O C A P I T A L -

P R O D U T I V O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E na internacionalizacao do capital americano, como resultante do seu 

potencial de acumulacao e da sua tendencia a unificacao de mercados, 

que de\>e ser buscada a tendencia moderna a transnacionalizagdo, e nao 

na politica agressiva (imperialista) do capital financeiro americano (...) a 

questdo do imperialismo americano requer (...) uma discussdo mais seria 

do problema da hegemonia externa dos Estados Unidos quando se 

convene em potencia dontinante a escala mundial, nao apenas em termos 

industrials e ftnanceiros, mas tambem em termos militares, diplomdlicos 

eideoldgicos".
 9 

A outra fase de expansao do capital em escala internacional ocorreu 

apos a Segunda Guerra Mundial, com o crescimento acentuado da economia 

mundial, principalmente proporcionado pela reconstrucao dos paises devastados pelo 

grande conflito belico. Essa fase ficou conhecida como a fase dos "trinta anos 

gloriosos", da "idade de ouro" ou mesmo como o periodo "fordista". Esse periodo 

de expansao do capital, com acentuada internacionalizacao do capital produtivo, 

apresentou o carater mundial do sistema capitalista. 

De fato, logo apos a guerra a economia mundial conheceu um surto 

evolucionista com poucos precedentes na historia economica. Entre 1950-1973 o 

volume do comercio exterior e da producao mundial eresceram em torno de 10% e 

5,5%, respectivamente (ver Tabela 1). Dois fatores podem ser destacados como 

relevantes para esse crescimento, um de carater politico e outro economico. Os dois 

complementam-se quando se tern a perspective que o mundo passou a girar em torno 

de um centro de gravidade. O primeiro foi a ascensao dos Estados Unidos como 

potencia economica mundial. O pais tinha saido da Segunda Guerra Mundial com 

sua industria potencialmente competitiva, apresentando-se, portanto, no cenario 

80 

internacional com um setor produtivo altamente avancado e integrado. 

Como vimos, os Estados Unidos apresentava uma economia 

industrial importante, liderada pelos grandes conglomerados e pelo capital 

financeiro, chegando a constituir o "moderno capitalismo"
 %l Alem disso, a 

'
9

Tavares. 1996. p. 17. 

8 0

 O Estados Unidos. desde o initio do seculo XIX, exportavam materias-primas. 

alimentos. insumos industrials e bens de capital, enfim todos os itens importantes do comercio 

International (Tavares, 1997a, p. 46). Isso demonstra o alto grau de complementaridade e auto-

sustentabilidade da economia norte-americana. 

8 1

 Fiori, 1997, pp. 97-101. 
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economia norte-americana, em plena era do livre-cambismo, utilizou ostensivamente 

do protecionismo como instrumento de poder e enriquecimento. Isto permitiu que 

aquela economia lograsse uma vantagem relativa na economia mundial, devida em 

boa medida a conjuncao de dois fatores de ordem economica: uma constelacao 

privilegiada de recursos naturais e um espaco economico que se expandiu ate 

encontrar dimensoes continentals. 8 2 

Portanto, com uma economia bem estruturada e com os seus 

principals setores bem articulados, os Estados UnidoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "se propuseram a reorganizar 

o mundo a sua imagem e semelhanca com base numa economia liberal e uma 

estrutura de poder unipolar." Com isso, "se propunha difundir mundialmente o New 

Dear.
83 

Politicamente, os Estados Unidos se preocupavam com os avancos dos 

regimes comunistas pela Europa. O Piano Marshall de reconstrucao daqueles paises 

devastados pela guerra na regiao, tinha como objetivo central reestruturar a estrutura 

capitalista de producao na regiao e difundir os interesses politicos norte-americanos 

sobre a Europa. 

"A nma ordem mundial norte-americana foi sendo desenhada pelo 

impasse nas conversacdes com a L'RSS sobre a reunificagdo da 

Alemanha e sobre os destinos dos territdrios ocupados da Europa 

Central. Foram momentos decisivos, no redesenho da estrategia 

americano para a Europa, a decisdo de inten'ir, em 1947, na Grecia e na 

Turquia contra as forcas comunistas interims, assim como o golpe 

comunista de 1948 na Checoslovdquia seguido de imediato pela criagdo 

da OTAN e do pacto dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 'arsdvia. Sem isto nao se entenderia o anuncio 

americano, em 1947, do Piano Marshall de reconstrugao europeia e a 

criagdo em 1949 da Republica FederalAlemd''. 

Da mesma forma, com o mesmo conteiido ideologico, surgiram nos 

paises do Terceiro Mundo as ideias desenvolvimentistas como uma alternative ao 

sistema socialista, o qual aparecia como uma possibilidade de grande impulso na 

estrategia de recuperacao e desenvolvimento economico, como tambem de 

diminuicao das desigualdades sociais. 

Furtado. 1987. p. 24. 

3

 Fiori, 1997. pp. 104-105. 

•
A

 Id., ibid. 
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Segundo Fiori, a estrategia desenvolvimentista (ou modernizadora, 

como querem alguns) tinha um caraterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "dependente-associado", comandada pelos 

investimentos privados. Esse modelo, segundo o autor. foi responsavel, em boa 

medida, pelo "grande movimento de internacionalizacao produtiva" e crescimento 

da economia mundial, que se seguiu a Segunda Guerra Mundial. 

"Como em nenhum outro momento da historia do capitalismo, os Estados 

Unidos constrangidos pela sua competicdo com a URSS, submeteram em 

varias oportunidades o seu interesse nacional imediato ao interesse 

coletivo dos seus aliados, mesmo quando este fosse o seu proprio 

interesse de longo prazo. Mas como em nenhuma outra epoca tambem a 

economia capitalista cresceu de forma Ida continuada, a taxas lao alias e 

de maneira lao intensa ".
 8 5 

Os resultados da posicao politica dos Estados Unidos foram tao 

consistentes que no initio da decada de 70, o Japao e parte da Europa devastada pela 

guerra ja eram, novamente, membros de pleno direito economico .do "nucleo 

orgdnicd" do capitalismo e havia se criado uma rede relativamente extensa de paises 

perifericos que conseguiram expressivos avancos economicos responsaveis por 

novas estruturas industrials modernas e relativamente integradas. 

"Ao mesmo tempo", assinala Fiori "pela mao das grandes empresas 

multinacionais o capitalismo jd dera um grande passo no seu movimento 

permanente de internacionalizacao produtiva
-

".
86 

Do ponto de vista politico-economico, os Estados Unidos submeteram 

de imediato o interesse coletivo dos seus aliados ao seu interesse nacional. Na 

verdade o interesse nacional do pais hegemonico coincidia com o interesse de seus 

conglomerados nacionais.8 

Nesse sentido, o crescimento, ou expansao internacional do capital 

produtivo no pos-guerra e um reflexo direto da evolucao estrutural das empresas 

norte-americanas, e em menor medida, alemas e japonesas, ou melhor, uma evolucao 

das novas formas de concentracao do poder economico. Portanto, "os dois processos 

8 5

 Id., ibid., p. 107. 

8 6

 Id., ibid. 

8 7

 O conglomerado e uma especie de empresa que abre novos caminhos a 

concentracao do poder economico e cresce pela diversificacao de suas atividades. Portanto. a 

conglomeracao "i um fendmeno de busca da estabilidade pela heterogeneidade, a qual tanto pode ser 

funcional comogeogrdfica" (Furtado, 1987, p. 16). 
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- a conglomeragao funcional e a expansao extraterritorial - sao aspeclos 

interdependentes que derivam da evolucao estrutura! confempordnea da economia 

dos Estados Unidos".
88 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ademais, os grandes conglomerados, como uma nova forma de 

constituicao de capital e de padrao organizagao industrial, revelaram um grande 

potencial de acumulacao por conter as principals formas do capital: mercantil, 

industrial e financeiro. Entao, a partir do momento que o mercado interno norte-

americano passou a crescer menos que o potencial de expansao dos grandes 

conglomerados, estes foram obrigados a expandir-se rumo aos mercados estrangeiros 

que possibilitassem melhores condicoes de acumulacao. 

Assim, o novo sistema capitalista do pos-guerra resultou da projecao 

de um conjunto de grandes empresas norte-americanas que espalharam suas unidades 

produtivas em paises e regioes onde fosse estrategica a difusao da ideologia ocidental 

e, ao mesmo tempo, em que o mercado garantisse os ganhos (lucros) da producao em 

grande escala. O progresso tecnologico e as mudancas organizacionias tambem 

contribuiram sobremaneira e facilitaram a internacionalizacao do capital sobre bases 

produtivas.89 

Em termos estatisticos, o processo de difusao da estrutura produtiva 

pode ser ilustrado por duas variaveis basicas: o volume dos investimentos externos 

diretos e o comercio internacional. No imediato pos-guerra (1947-1949), as 

exportacoes americanas representavam cerca de um terco das exportacoes mundiais. 

Entre 1953-1962 o valor das exportacoes mundiais aumentou em 76% e o das 

exportacoes americanas perto disso, 67%. O investimento externo direto dessa 

economia, no mesmo periodo, atingiu USS 6 bilhoes. Parece muito pouco com 

relacao aos dias atuais, mas representava muito nessa epoca. A importancia 

consideravel de investimentos no exterior realizados pelas empresas transnacionais 

norte-americanas, permitiu que os lucros proporcionados constituissem uma base 

capaz de permitir uma expansao ainda mais vigorosa dos mesmos. 

**ld..Ibid.?p. 18. 

8 9

 Esse processo de mudanca nos padroes de producao e organizacao foi chamado 

por Mandel, 1982, p. 92, de "Terceira Revolucao Tecnologica". 
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Para se ter uma ideia, entre 1950-1965, os investimentos diretos norte-

americanos deslocados para a America Latina permitiram uma transferencia, em 

termos de lucros, de USS 11,3 bilhoes, ao passo que os novos investimentos na 

regiao alcancaram USS 3,8 bilhoes. O mesmo caso foi constatado nos demais paises 

do Terceiro Mundo: recursos recebidos como investimentos diretos USS 5,2 bilhoes 

e lucros transferidos USS 14,3 bilhoes.90 

Excluindo os Estados Unidos, o valor das exportacoes dos demais 

paises industrializados aumentaram no mesmo periodo, 110%. Com isso, o capital 

internacionalizava-se ainda mais a medida em que as multinacionais intensificavam a 

demanda por materias-primas e a oferta de seus produtos em escala mundial. 

Em resumo, toda a reestruturacao do sistema economico mundial, que 

tinha passado por uma fase de instabilidade logo apos a decada de 30 e a evolucao e 

crescimento da hegemonia politico-economica dos Estados Unidos no'pos-guerra, 

nao podiam ter acontecido se nao fossem por tres causas basicas, segundo Furtado. 

Primeiro, os fatores de ordem politica, derivados da tutela militar 

norte-americana estabelecida logo no pos-guerra. Segundo, os fatores decorrentes da 

posicao americana no mundo: o potencial dos recursos naturais; o controle das 

empresas americanas sobre as fontes de materias-primas no exterior; a acumulacao 

de capital que vinha se acentuando no pais ao longo de decadas; a massa de recursos 

que o governo americano passou a-aplicar em tecnologia, sobretudo militar; e, o 

volume crescente das inversoes americanas no exterior. Por ultimo, a criacao de 

instituicoes de organizacao da economia mundial que foram estabelecidas na 

Conferencia de Bretton Woods.91 

Os dois primeiros fatores ja indicavam que, em termos de acumulacao 

de capital, progresso e desenvolvimento tecnologico, parecia natural a ascensao de 

um novo sistema economico internacional, capaz de proporcionar unidade de direcao 

a economia mundial. 9 2 

9 0

 Cf. Furtado. 1987. pp. 31-33. 

9 1

 Furtado, 1987, pp. 11-14. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

92

Id., ibid., pp. 12-13. 
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Aliado a esses fatores, e preciso destacar tambem, que um dos tracos 

mais caracteristicos da evolucao desse sistema economico internacional 

administrado, e o papel assumido pelo Estado como instrumento estabilizador das 

economias nacionais, principalmente apos a revolucao provocada no campo das 

teorias economicas pelos postulados keynesianos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"ao capacitar-se o Estado para estabilizar o sistema economico e ao 

ampliar-se substancialmente a eficdcia dos metodos de decisdo, se 

esta\
!

am criando as condicoes que levariam a profundus mudancas nas 

estruturas das economias capitalistas ". 

Portanto, o ponto maximo de mudanca no regime internacional 

capitalista do pos-guerra foi sua regulacao, o que manteve, no entanto, o sistema de 

comercio mundial relativamente aberto e o sistema financeiro, pelo menos 

potencialmente, sujeito a regras estabelecidas. Nao parece ter se produzido um 

sistema acefalo, baseado em mercados supranacionais nao-regulados, como aqueles 

semelhantes aos existentes antes da Grande Depressao Entretanto, o comercio e a 

producao internacional conseguiram crescer vertiginosamente, mesmo sem uma 

economia mais liberal do tipo prevalecente no padrao-ouro. 

1.6 - O Capitalismo Desregulado: a Expansao e Hegemonia do Capital-

Financeiro 

"Ao mencionar 'globalizacao' como um falor central da dindmica 

economica internacional comment separar pelo menos dois fenomenos: a 

internacionalizacao da producao e do comercio, um processo hisldrico 

de longa duracdo, e a globalizacao financeiro recente, operada a partir 

da 'diplomacia do dolar'" (Ta\-ares, 1997). 

E a partir do estudo num piano historico do movimento do capital e de 

sua reproducao ampliada, como tambem as especificidades das formas hegemonicas 

predominantes em diferentes formacoes sociais, que podemos analisar os dois 

fenomenos levantados acima por Tavares (1997). 

A internacionalizacao do capital, nas tres formas que o constitui, 

comercial (mercadoria, aquele engajado nos negocios e na grande distribuicao 

Id., ibid., p. 17. 
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concentrada), financeiro (entendido como fracao do que se valoriza conservado a 

forma dinheiro) e produtivo (o capital engajado na industria em sentido amplo), 

assumiram caracteristicas distintas ao passo que a estrutura capitalista de producao 

evoluia no mundo. 

Como vimos o capital comercial desenvolveu-se juntamente com a 

expansao do capitalismo mercantil e a propria constituicao do Estado moderno, 

estreitamente ligado aos interesses da emergente classe burguesa capitalista. 

No entanto, a internacionalizacao do capital produtivo finca suas 

raizes logo apos a Primeira Revolucao Industrial, quando as primeiras manufaturas 

inglesas deslocavam-se internamente para aquelas areas onde a forca de trabalho 

fosse mais abundante. Outro surto de internacionalizacao foi logo apos a Segunda 

Revolucao Industrial que, como vimos, modificou qualitativamente as formas de 

producao e de transportes de mercadorias, levando assim ao acirfamento da 

competicao interestatal entre as principals potencias imperials. 

LTm outro periodo historico que marcou a internacionalizacao do 

capital produtivo, analisado na secao anterior, foi logo apos a Segunda Guerra 

Mundial. Esse momento foi fortemente marcado pela expansao dos conglomerados 

industrials norte-americanos, que levados pela concorrencia internacional 

expandiram suas plantas produtivas dando origem as modernas empresas 

multinacionais. Nesse periodo, portanto, o fenomeno da transnacionalizacao 

produtiva atinge seu o apice.94 

Assim, entedemos a globalizacao como um fenomeno historico que 

contemporaneamente norteia a dinamica economica internacional e que guarda 

estreita vinculacao com o processo secular de internacionalizacao da producao e do 

comercio.95 A globalizacao nao pode ser tratada como um fator novo da dinamica de 

acumulacao capitalista. Isto ganha consistencia quando sabemos que o capital tern 

vocacao mundial, atraves da expansao dos mercados a sua indole. Todavia, o 

9 4

 Sobre a evolucao da economia mundial do pos-guerra. principalmente o papel das 

trasnacionais americanas nesse processo. ver Miiller (1987). especialmente os capitulos 2 e 3. 

9 5

 Para reforcar essa argumentacao veja o que Hobsbawm (1995. p. 92). coloca:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A 

historia da economia mundial desde a Revolugao Industrial tern sido de acelerado progresso tecnico, 

de continuo mas irregular crescimento econdmico, e de crescente 'globalizagdo', ou seja, de uma 

divisao mundial cada vez mais elaborada e complexa de trabalho.''' 
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fenomeno da globalizacao exige muito mais do que o seu proprio nome indica. 9 6 Por 

isso insistimos na critica ao multiuso desse termo. 

Na verdade, o que podemos considerar como um fato novo e a 

interdependencia dos mercados financeiros, o que possibilita ao capital financeiro 

uma mobilidade jamais vista na historia economica contemporanea.97 Alguns podem 

estar se perguntando agora sobre aquela mobilidade do' capital financeiro no ultimo 

decenio do seculo XIX e inicio do seculo XX, que desencadeou na Grande 

Depressao de 1930. Houve realmente. nesse periodo, um fluxo elevado de capital na 

forma financeira que serviu para promover a centralizacao do capital, a qual ja 

demos enfase. Mas, uma coisa e certa, a velocidade com que esse capital se mobiliza 

e as diversas formas que assume hoje. sao bem diferentes de outras epocas. 

Os avancos na area de comunicacao atraves da telematica, tern 

propiciado ao capital financeiro contemporaneo se locomover instanfaneamente, 

perto do tempo real, entre os diversos mercados que estao agora estreitamente 

interligados. Isto permite que no atual estagio de acumulacao capitalista, o processo 

de internacionalizacao do capital assuma caracteristicas particulares e inovadoras na 

forma, porem guardando o seu conteiido. Ha controversias em torno de quando do 

inicio desse novo periodo. 

Para Chesnais (1996), por exemplo, essa fase inicia-se nos primordios 

da decada de 1980, e e denominada por este autor dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "mundializagao do capitaF. 

Essa nova denominacao e utilizada para diferenciar o momento pelo qual estamos 

passando e aquele da fase "fordistd", bem como das fases iniciais do imperialismo 

classico. Por outro lado, Tavares afirma que o "fenomeno da globalizagdo financeira 

leve sua origem na ruplura do padrao moneldrio do/ar-ouro, (sistema de Bretton 

Woods), que foi o passo previo que possibilitou a flutuagao cambial e a mobilidade 

do capital financeiro"
9

* Fiori (1997) tambem considera que a atual instabilidade do 

9 6

 Uma discussao interessante sobre como seria realmente uma economia 

globalizada e feita por Hirst e Thompson (1998). Alem disso esse autores fazem uma comparacao 

entre uma economia globalizada e uma economia internacional. tracando suas caracteristicas e 

diferencas. 

9 7

 "0 aspecto distintivo do sistema capitalista global e o livre mo\nmento de capilais 

(...) por ser ainda mais voldtil do que os investimentos fisicos, o capital financeiro ocupa uma posicao 

privilegiadcT (Soros, 1998. p. 154) 

9 8

 Tavares, 1997c. p. 10. 
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sistema capitalista decorre da crise da hegemonia norte-americana entre 1968 e 1973. 

onde um conjunto de fatores tanto politicos quanto economicos e culturais, 

corroboravam com o fim dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "era de ouro".
99 

Braga, por outro lado, coloca o fenomeno da internacionalizacao do 

capital em sua forma financeira como um processo proveniente da reestruturacao do 

sistema financeiro dos Estados Unidos. Enquanto as grandes economias capitalistas, 

Alemanha e Japao, concluiam suas estruturas industrials no pos-guerra, os Estados 

Unidos estavam passando por uma mudanca qualitativa em seu sistema financeiro, 

tornando-o mais flexivel e favoravel a livre mobilidade do capital financeiro.100 

No entanto, todos parecem concordar numa coisa: foi nos anos 1980 

que intensificou-se o processo de transformacao da globalizacao financeira como o 

carro chefe das transformacoes capitalistas contemporanea. 

Nao pretendemos considerar maiores detalhes a respeito desse ponto. 

Importa somente colocarmos que esse novo periodo representa explicitamente uma 

fase especifica do processo de internacionalizacao do capital (insistentemente 

chamado de globalizacao) e que apresenta duas caracteristicas centrais: 

1) o predominio, sobretudo, do estilo de acumulacao101 dado 

pelas "novas formas de centralizacao de gigantescos capitals ftnanceiros 

institucionalizados (os fundos mufuos e fundos de pensao), cuja funqao e frutiftcar 

principalmente no interior da esfera financeira";
 102 

2) a formacao de uma nova ordem industrial, chamada por alguns 

analistas de "modelo pos-fordista de acumulaqao flexiveF que vem proporcionando 

profundas implicacoes de ordem social, economica e territorial, atraves da 

9 9

 O leitor que estiver interessado em saber quais sao esses fatores ver Fiori, 1997 

pp. 107-114. 

1 0 0

 Braga, 1997, pp. 195-242. 

1 0 1

 Braga em seu artigo "Financeirizacdo global - O padrao sistemico de riqueza 

do capitalismo contempordneo". afirma que, "no capitalismo contempordneo ... a financeirizacdo e o 

padrao sistemico de riqueza"(gnfo do autor). Braga. com toda pertinencia. tenta formular um novo 

conceito que explique o "modo de ser" da riqueza contemporanea. sua gestao e aspectos de sua 

dinamica sistemica. no ambito dos movimentos intemacionais do capitalismo (Braga. 1997, pp. 195-

197). 

a

 Chesnais, 1996. pp. 14-15. 
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emergencia de novos regimes, ou formas de organizacao, das corporacoes 

transnacionais.'03 

Basicamente, esses dois pontos resumem a atual fase de 

internacionalizacao do capital na sua forma ampliada. 

Quanto ao primeiro ponto, nao pretendemos aqui fazer uma referenda 

mais profunda. Mesmo porque existe uma diversidade de fatores que interligados 

compoem o atual estagio de financeirizacao do capital. Mas, alguns aspectos podem 

ser colocados para apoiar analises subsequentes neste trabalho. 

Segundo Tavares, a globalizacao financeira sobreposta a 

transnacionalizacao produtiva, como um padrao sistemico de acumulacao, e um 

fenomeno que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" (...) ganhou impulso com as politicas de desregulamentacao cambial e 

financeira impostas pe/o receitudrio neoliberal emanado das autoridades 

econdmicas dos EISA, as quais submeteram o conjunto' da economia 

mundial a preponderdncia de uma logica financeira global, numa 

velocidade semprecedentes hisloricos".m 

Isto faz parte de uma estrategia de retomada da hegemonia norte-

americana atraves da "diplomacia do do/ar", sobre os destinos da economia mundial 

capitalista como a propria autora afirma quando diz: 

"Esse processo foi acelerado por um conjunto de politicas deliberadas 

dos EL'A, que, a partir da forte re\!ersao da liquidez internacional em sua 

direcao, iniciada em fins de 1979 como resullado da diplomacia do dolar, 

obrigaram o restante do mundo capitalista a liberalizar os fluxos 

internacionais de capital (a chamada desregulacao financeira) e a 

financiar as crescentes dividas publico e externa dos ELA. Xesse sentido, 

assinala, a "globalizacao financeira aumentou prodigiosamente os fluxos 

de capital financeiro desterritorializado (off-shore), sem registro na 

contabilidade dos bancoscentrais".105 

Desde praticamente os anos 1960 que a economia norte-americana 

vinha perdendo o seu vigor. Fatos como a Guerra do Vietna, na qual os gastos 

militares eram extremamente elevados, e varios movimentos sociais, contribuiram 

para a situacao de instabilidade e vulnerabilidade daquela economia. Por outro lado. 

Galvao. 1997, p. 1573. Ver tambem o excelente trabalho de David Harvey. 

Condigao pos-moderna. 1994. 

104 Tavares. 1997b, p. 10. 

,05 Id, ibid., p. 10. A estrategia utilizada palas autoridades norte-americanas e bem 

mais expbcada no artigo da autora intitulado "A retomada da hegemonia norte-americana". Sua 

primeira versao saiu na Revista de Economia Politica - 18, vol. 5, n 2, abril/junho de 1985 e na 

Revista de la CepaL n. 26, agosto de 1985. 



59 

a competitividade das economias alema e japonesa vinha aumentando 

progressivamente em relacao a economia norte-americana. 

Essa situacao permitia o enftaquecimento, por sua vez, da posicao do 

dolar frente ao marco e ao iene. O processo de desvalorizacao do dolar em relacao a 

essas duas moedas foi a causa principal da ruptura do sistema monetario 

internacional estabelecido no Consenso de Brefton Woods em 1971, tornando o dolar 

livre da convertibilidade em ouro. A partir de entao. foi adotado o sistema de cambio 

flexivel em lugar do cambio fixo, que caracterizou o periodo do padrao dolar-ouro. 

Assim, iniciava-se uma fase de crescente instabilidade financeira e movimentos 

especulativos. 

Essas mudancas induziram a tentativa de criacao de um novo sistema 

monetario internacional que nao apresentasse o dolar como moeda contratual 

internacional. Aludia-se a substituicao do dolar como moeda padrao por uma cesta de 

moedas que incluia as principals moedas da Europa e o iene japones. Nessa cesta era 

estabelecido uma media que corresponderia a um valor que definiria a 

convertibilidade das demais moedas no mercado internacional. 

Tal tentativa, de imediato, foi vista como uma afronta a hegemonia 

dos Estados Unidos, que tinha no dolar a expressao de seu poder economico. Diante 

da ameaca dessas mudancas, as autoridades monetarias norte-americanas trataram de 

adotar uma estrategia de defesa de sua moeda, evitando dessa maneira, que a mesma 

se desvalorizasse sucessivamente e perdesse espaco com moeda padrao 

internacional. 

Em setembro de 1979 ocorreu a grande reviravolta com a elevacao da 

taxa de juros basica dos Estados Unidos fortalecendo a posicao do dolar. Isto de 

imediato provocou uma verdadeira enxurrada de capitals de todas as pracas 

financeiras do mundo capitalista em direcao aquele pais.106 Esta estrategia provocou, 

de imediato, uma recessao economica nos Estados Unidos, que depois se generalizou 

para diversos outros paises. 

106 De acordo com Santos (1993). o fluxo de capitals para os Estados Unidos. em 

bilhoes de dolares. evoluiu da seguinte maneira: -28 (1980); -27,9 (1981): -27.4 (1982); 34 (1983); 

80.3 (1984); 97.2 (1985); 123.2 (1986): e 118.8 (1987). Percebe-se. que de uma posicao deficitaria os 

Estados Unidos passaram a ser a economia que mais recepcionava capitals externos. Dentre os paises 

e regioes que mais mandavam recursos financeiros aquela praca estao, na ordem. o Japao. Alemanha e 

a America Latina. 
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A partir de meados da decada de 1980, depois do choque monetario, a 

economia norte-americana passou a apresentar um crescimento economico 

significativo, financiado com creditos de curto prazo e endividamento crescente e, 

consequentemente, deficit fiscal, amparadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "na posigao cardeal de sua moeda nos 

mercados fmanceiros internacionais".107 

A medida que as transferencias intemacionais de capitals fluiam para 

sua economia, os Estados Unidos iam diminuindo seu nivel de desemprego de uma 

taxa media de 8,4% em 1980-82, para 5,4% em 1996, ao passo que a Uniao 

Europeia, inversamente, passou de 5,6% para 11,4% respectivamente.108 O numero 

de empregos temporaries (ou seja, que ocupam e pagam o empregado menos do que 

40 horas semanais e lhes dao menos direitos em compensacoes, quando comparados 

aos empregos de tempo integral) na economia norte-americana cresceu 500% entre 

1980 e 1997. 

A reducao do desemprego nos Estados Unidos tambem so foi 

possivel por causa de uma significativa diminuicao do nivel de salario medio real do 

pais, que caiu cerca de 20%, depois de descontada a inflacao, nos ultimos 25 anos. 

Entretanto, isto provocou um aumento consideravel do abismo que separa os ricos 

dos pobres nos Estados Unidos. Entre 1979 e 1995, a renda dos 20% mais ricos 

aumentou 26% em termos reais, e dos 20% mais pobres caiu 9%. Para se ter uma 

ideia do que isso representa, o salario do presidente de uma grande empresa era 34 

vezes maior do que o salario de um empregado tipico; atualmente, ele e de 186 vezes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

109 

maior. 

Durante o processo de fortalecimento de sua economia, os Estados 

Unidos passaram a importar bens e servicos que auxiliavam na sua reestruturacao 

produtiva. Aqueles produtos com alto grau de tecnologia eram exportados pelos 

demais paises desenvolvidos, sobretudo o Japao, e alguns em desenvolvimento, com 

destaque para os tigres asiaticos. Por sua vez, aqueles paises da periferia capitalista 

que tinham elevadas dividas com o estrangeiro em dolares, exportavam, alem de 

107 Tavares. 1997b. p. 74. 

108 Id., ibid., pp. 76-77 

109 Silva, C.E.L. Porque os EUA tern indices tao baixos de desemprego. Folha de 

Sao Paulo. Sao Paulo. Especial, 01 mai. 1998. p. 10. 
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bens e servicos, suas poupancas externas, fazendo-os mergulhar numa longa crise 

economica durante toda a decada de 1980. 

Essa estrategia dos Estados Unidos veio seguida de uma serie de 

movimentos de desregulacao cambial e financeira dos principals mercados 

internacionais. Essa desregulacao, que toma impulso nos anos 1990, tern contribuido 

sobremaneira para que grandes volumes de capital financeiro (principalmente aquele 

sem compromisso com investimentos produtivos, exclusivamente destinado a 

especulacao) desloquem-se pelos mais variados mercados, principalmente aqueles 

que estao submetidos aos ajustamentos estruturais exigidos indiretamente pelo Banco 

Central norte-americano, o FED.110 

Neste contexto de ampla desregulacao financeira e abertura de alguns 

mercados nacionais a livre mobilidade do capital financeiro, vem produzindo-se uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"classe de rentistas cosmopo/itas", que tern como objetivo central, nao "mais a 

conquista definitive! de mercados nacionais, mas sim maximizar os ganhos 

palrimoniais e especu/ativos obtidos em todos os mercados financeiros, em 

particular, o cambiar in 

De acordo com a teoria marxista, esse novo sistema de acumulacao 

elimina o processo intermediario, do emprego de forca de trabalho e materias-primas 

e, consequentemente da producao de mais-valia. Isto e, o processo produtivo vai 

perdendo importancia em relacao a reproducao da riqueza abstrata. Portanto, da 

formula geral do capital D-M-D' ou D-M...P...M'-D', onde P e o processo de 

producao de mercadorias e mais-valia, temos a forma derivada e abreviada: D-D' , 

onde simplesmente,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "dinheiro e igual a mais dinheiro, valor que ultrapassa (sic) a si 

mesmo,,u2 

110 uNos Estados Unidos se cristaliza um sistema monetario e de financiamento, 

calcado mais nos ativos financeiros do que na moeda e nas resen'as bancdrias, proeminente na 

valorizacao financeira e patrimonial, e desde o qua! se poem, pelo banco central americano, as 

condiqbes para que o dolar seja o dinheiro da financeirizacao globaE (Braga. 1997, p. 198). Nessa 

transcricao. Braga reforca a argumentacao de que as tentativas de enquadrar o maior mimero de paises 

a nova forma de acumulacao, fazem dos Estados Unidos o expoente de politicas neoliberais em todo o 

mundo. e isso e feito de forma coordenada e planejada pelo mainstream academico que tern 

representantes nos principals instituicoes que organizam a economia mundial contemporanea, como o 

Banco Mundial (World Bank). FMI (Fundo Monetario Internacional) e OMC (Organizacao Mundial 

do Comercio), sem esquecermos. logico. do proprio FED (Federal Reserve) o banco central norte-

americano . 

111 Tavares. 1997c. p. 11. 

112 Marx, 1989. p. 175. 



Entao, parte de D ' da formula geral, aquela que usualmente, de acordo 

com as leis imanentes da reproducao ampliada, seria reinvestida na compra de mais 

forca de trabalho e materias-primas e assim daria prosseguimento a acumulacao do 

capital em escala ampliada, esta retornando diretamente a circulacao, na forma de 

creditos e ativos financeiros que sao remunerados atraves de taxa de juros. Ou seja, 

ha uma escala ascendente de investimentos em diversos ativos financeiros que 

mantem azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ciranda financeira como principal movimento de acumulacao de capital, 

onde D-D' e dinheiro-dinheiro ampliado, dinheiro produtor de dinheiro, apenas. 

Marx percebia muito bem que esse movimento de deslocamento do 

capital contrariava a propria natureza de sua formacao. Para ele esse movimento 

passa a apresentar magnitude com o surgimento do credito capitalista. Para Tavares, 

quando o credito tornou-se a forca vital dos negocios modernos, a classe que controla 

o credito tornou-se tambem cada vez mais poderosa, tomando para si - como seus 

lucros - uma proporcao cada vez maior do produto da industria. 113 

E interessante observar como Marx estava perfeitamente conscio 

sobre o papel do credito quando afirma que este 

"(...) insinua-se furtivamente, como auxiliar modesto da acumulacao e 

por meio de fios invisiveis le\-a para as maos de capitalistas isolados ou 

associados os meios financeiros dispersos, em proporgoes maiores ou 

menores, pela sociedade para logo se tornar uma arma nova e terrivel da 

concorrencia e transformar-se por fim num imenso mecanismo social de 

centralizagao". 114 

Marx esta se referindo ao credito como uma alavanca para a 

acumulacao. Naquela epoca os agentes responsaveis pelo credito, ou seja, os 

capitalistas financeiros se constituiam apenas de alguns grandes banqueiros de 

negocios e outros senhores das financas. Mas, e preciso ver que atualmente o credito 

assumiu formas diversas e complexas. 

Varios atores economicos surgem e participam da "finance irizagao 

globar, merecendo destaque "os fundos mutuos do mercado monetario, as 

seguradoras e os fundos de pensao, os chamados investidores institucionais, que 

adotam estrategias de gestao de portafolio, reduzindo o tempo medio de manutengao 

das agoes, em fimgao de ganhos de capital mais 'imediatos', internacionalizando 

1,3 Tavares, 19%, p. 13. 

""Marx , 1989. pp. 727-728. 
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suas aplicagdes e a/imentando o crescimento dos mercados derivativos''',u~ e, 

enfim, comparecem os enormes bancos multinacionais, embora suas posicoes 

relativas tenham declinado na hierarquia mundial da concentracao e centralizacao do 

capital financeiro.116 

Essas instituicoes financeiras sao as condutoras do chamado 

movimento de securitizacao, "pelo qual os titulos financeiros dominam o universo de 

posigoes credoras devedoras, ativas passivas. 

Ademais esses atores sao responsaveis diretamente pela dinamica de 

acumulacao contemporanea que, por sua vez, caracteriza-se pela forte concentracao 

de capitals, atraves de fusoes de empresas ou associacoes estrategicas nos setores de 

tecnologia "dura", como a industria belica e da aviacao, e nos setores de tecnologia 

"de ponta", como o de telecomunicacao e o de informatica. Alem disso, eles 

promovem, atraves da centralizagao de vultosos volumes de capitais, a 

"(...) localizacao convergente de capitais patrimoniais e financeiros nos 

grandes centros decisorios mundiais, sujeitando o di red on amen to dos 

fluxos de capital financeiro e a disponibilidade de credito e liquidez em 

qualquer parte do globo a uma logica financeira centralizada tanto no 

que toca a fixacao de pardmetros de rentabilidade como a distribuicao de 

risco"."8 

Essas instituicoes tern crescido estupendamente. So nos Estados 

Unidos o crescimento dos ativos financeiros na forma de fundos de pensao e fundos 

mutuos cresceram, juntamente, de US$ 977 bilhoes em 1980 para US$ 6,370 trilhoes 

ate o terceiro trimestre de 1994. Sendo que desse ultimo montante, os fundos de 

pensao participam com US$ 4,570 trilhoes. Ja os bancos, principals agentes 

financeiros do final do seculo passado, em 1980 tinham em ativos financeiros o 

volume de US$ 342 bilhoes, passando para US$ 1,180 trilhoes no terceiro trimestre 

de 1994.119 

115 Braga. 1997. p. 206. A securitizacao significa converter emprestimos bancarios 

ou um outro ativo em titulos (securities) para serem colocados a venda para diversos tipos de 

investidores. Entao. quanto mais diversificado forem os titulos ou valores que um investidor (pessoa 

fisica ou juridica) tiver de posse, menos riscos estara correndo no mercado financeiro. Essa 

diversificagao na carteira de ativos e chamada de portfolio. Ja os derivativos, sao operacoes 

financeiras cujo valor de negociacao deri\a de outros auvos, denominados ativo-objeto. com a 

finalidade de assumir. bmitar ou transferir riscos. 

1,6 Tavares. 1997b. Ver tambem, Chesnais, 1997. p. 32. 

117 Braga. 1997. p. 206. 

1,8 Tavares. 1997b, p. 73. 

119 Dados de Marchand e Merieux. extraidos de Chesnais, 1996, p. 292. 



64 

E bastante estreita a relacao existente entre a estrategia norte-

americana de retomada de sua hegemonia sobre o mundo capitalista e o 

enquadramento de varios paises aos seus designios imperials, dando inicio a uma 

fase onde a atividade produtiva, aquela engajada num movimento de valorizagao e 

reproducao do capital, tornou-se secundaria em relacao a importancia que vem 

ganhando o novo padrao de acumulacao, remunerado pelos juros aos quais se somam 

atualmente todo tipo de lucros financeiros ligados ao movimento autonomo do 

capital dinheiro (D-D'). 

Portanto, reafirmando o nosso pensamento, o movimento pela 

retomada da hegemonia norte-americana tornou possivel, ao longo de tres decadas, a 

operacao da logica financeira e as politicas de globalizacao em favor de sua 

performance economico-financeira, a medida que os demais paises enquadrados 

nessa logica nao tenham alcancado o mesmo exito em termos de dinamica 

economica. 

Por outro lado, a nova ordem industrial, ou seja, as novas 

organizacoes industrials, que tern por base um regime flexivel de producao, so 

podem ser constituidas justamente a partir do elevado nivel de centralizacao do 

capital financeiro. Segundo Chesnais,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "para os grandes grupos do setor de 

manufaturas e de sen'icos, a estreita imbricaqao entre as dimensdes produtiva e 

financeira do capital representa hoje um elemento inerente ao sen funcionamento 

cotidiano"no 

Por este processo, os grandes grupos industrials tornaram-se tambem 

grupos financeiros. Esses movimentos podem ser vistos como uma atualizacao dos 

estudos de Hilferding (1905), onde sao detalhados os processos de fusao dos capitais 

bancario e industrial para transformarem-se no capital financeiro "sua forma mais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

121 

e/evada e abstrata. 

Da passagem da figura do empresario capitalista do seculo XIX para 

as chamadas sociedades anonimas, o capitalismo sofreu transformacoes que o 

proprio Marx percebeu atraves das leis da dinamica do capital. As sociedades por 

120 Chesnais. 1996, p. 275. 

1:1 Ver Hilferding. 1982. p. 27. Alem de outras mediacoes historicas necessarias. 

seria pertinente lembrar que em Hilferding nao se encontram referencias de que o capital financeiro 

%iesse a predominar sobre as formas classicas do capital produtivo. Nesse sentido a obra de Chesnais. 

(1996). da um passo importante para preencher. em parte, essa lacuna deixada por aquele autor. 
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acoes destruiram funcoes tradicionais de gestao e propriedade, e deram surgimento 

ao mercado acionario. Ao aglutinarem capitais de diversas fontes, produziram o 

avanco correspondente a necessidade de mobilizar grandes massas de capital.122' 

A configuracao atual das grandes empresas multinacionais e uma 

conseqiiencia da propria evolucao da relacao intrinseca encontrada no capital 

financeiro. Para Chesnais, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) os grupos industrials, sao propriamente, grupos financeiros de 

predomindncia industrial'. "Os grupos". assinala o aulor. "comecaram a 

diversificar-se em direcao as financas. Tornaram-se operadores 

importantissimos em ceitos segmemos dos mercados financeiros, 

especialmente os mercados de cambio". Ainda, "no tocante ao grupo 

industrial, ja deve ser banida a ideia de que ha\!eria uma separacao 

estanque entre as operagdes direta ou indirelamente interligadas a 

valorizagao do capital na producao. de um lado, e de oulro as operagdes 

dirigidas a obtengao de lucros de tipo puramente financeiros".!'3 

Nessa nova fase do capitalismo os grandes grupos tern um carater 

duplo de acumulacao. "Por um lado, eles estdo se tornando organizagoes cujo 

inleresses identificam-se sempre mais com os das instituigdes estritamenle 

financeiras", justamente pela natureza que Hilferding tao bem descreveu 

teoricamente. a financeira-rentista de uma parte dos rendimentos desse grupos. "Por 

outro, continuant sendo locais de valorizagao do capital produtivo, sob forma 

industriar.174 

As consequencias dessa nova forma de atuacao das empresas sao 

inevitaveis. Em diversos paises, tanto da periferia capitalista quanto alguns mais 

avancados como Alemanha, Espanha e Franca, o problema do desemprego e 

latente.125 A causa desse problema pode ser atribuido em grande parte a propria falta 

122 Braga, 1997. p. 212. 

123 Chesnais. 1996. p. 275. 

124 Id., ibid., p. 276. 

125 Ver por exemplo o lizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\TO best seller da romancista francesa Viviane Forrester. O 

Horror Economico (1997), que trata de uma forma singular a situacao de precariedade em que se 

encontra a sociedade europeia diante do problema do desemprego. Ademais, a autora compartilha com 

nossa posicao quando considera "que as 'riquezas'ja nao se 'criam' tanto apartir de 'criagdes' de 

bens materials, mas a partir de especulagdes totalmente abstratas, sem vincvlos - ou muito fracos -

com investimentos produtivos" (Forrester, op. cit., p. 86, grifo da autora). Em ultima instancia. isso 

desencadeia um desinteresse do setor produtivo em empregar. gerando um agravante que e a tendencia 

a pauperizacao das camadas inferiores da sociedade. Os jovens, por exemplo. nao tern mais 

perspectivas de trabalho. "Muito deles - bem mais do que se imagina - tern o desejo de poder ousar 

esse sonho tao precioso quanto real: conseguir trabalho. Como se o trabalho fosse o Santo Graal 

para o ca\>aleiro.r (Id., ibid., p. 65). 



66 

de emprego do capital que e desviado para operacoes rentistas parasitarias. Ou seja, a 

falta de investimentos produtivos nao conduz a crescimentos economicos que 

estejam de acordo com as reais necessidades da sociedade, sobretudo quando 

falamos do emprego como fonte de renda. Segundo Kurz, so nos Estados Unidos as 

operacoes financeiras com acoes em bolsas correspondem azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "segunda fontezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de renda 

para vdrias fain i/ias" 126 

O numero de desempregados no mundo, recentemente divulgado pela 

OIT (Organizacao Internacional do Trabalho), e um pouco menor do que a populacao 

da China e da India, 800 milhoes de pessoas contra 1,2 bilhao e 900 milhoes de 

habitantes, respectivamente.127 Esse numero representa um pais sem fronteiras, o pais 

dos desempregados, correspondente a mais de cinco vezes a populacao brasileira. 

Segundo a OIT, muitas vezes as causas do desemprego sao atribuidas 

a mudancas tecnologicas (em importantes setores da economia mundial) e aos 

impactos da liberalizacao do comercio internacional. Mas, tal argumentacao nao tem 

respaldo na realidade, se olharmos, por exemplo, a economia norte-americana. Nela, 

as mudancas tecnologicas geradas so no setor de telecomunicacoes entre 1930-1970, 

propiciaram um decrescimo de 87 mil para 24 mil profissionais da telegrafia, 

enquanto, ao mesmo tempo, a telefonia gerava 536 mil novos postos de trabalho. 

Pode a tecnologia ser uma das causadoras do desemprego em escala 

mundial. Porem, e necessario levar era consjderacao que ao lonao da historia 
capitalista sempre existiram transformagoes tecnologicas, Tiem sempre 

acompanhadas de altos indices de desemprego.129 Com excecao de alguns momentos 

iniciais de mudancas nas relacoes de producao e crises financeiras, provavelmente o 

desemprego nunca alcangou niveis tao alarmantes em um numero tao expressivo de 

paises. 

Todavia percebe-se que esse problema advem de uma crise de 

acumulacao capitalista. O irrelevante crescimento economico em diversos paises, 

126 Kurz. R. A Implosao da Moeda. Folha de Sao Paulo. 08 nov. 1998. 

127 Folha de Sao Paulo. 01 mai. 1998. 

128 Id, ibid. 
129 Sobre esse assunto ver o otimo trabalho de Jose Pastore. Tecnologia e Emprego, 

elaborado para a Conferencia Internacional para a Integracao e Desenvolvimento. promovida pela 

Confederacao National dos Transportes. 1997 
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aliado a crise do Estado (principalmente com a diminuicao de sua capacidade de 

investimento em alguns paises). pode ser atribuido, basicamente, a exacerbacao das 

operacoes financeiras levada a cabo por um inadequado sistema de acumulacao, dai, 

consequentemente a causa central do desemprego atualmente no mundo. 

O exemplo da Alemanha e bastante sintomatico nesse caso. Entre 

1964-1973, esse pais cresceu em media 4,5% ao ano. O desemprego ficou em torno 

de 0,79% da PEA (Populacao Economicamente Ativa). Dez anos depois, o 

crescimento caiu para 2,9%. enquanto o desemprego, inversamente, pulou para 

6,03%.130 

Por outro lado. os lucros nao-operacionais - aqueles que nao advem da 

simples compra e venda de mercadorias ou servicos mas, das operacoes rentistas, ou 

seja, com juros ou mesmo com cambio - fazem parte hoje das acoes da grande 

maioria de empresas multinacionais. Isso implica dizer, que uma grande parte destas 

empresas preferem obter uma substancial parcela de seus lucros em operacoes 

estritamente financeiras e nao atraves da expansao de seus mercados, atraves dos 

investimentos que conduzam-na ao crescimento e consequentemente a reproducao e 

acumulacao de capital. 

Miranda nos traz alguns dados interessantes sobre isso. Na ultimas 

duas decadas, a expansao do estoque dos ativos financeiros cresceram enormemente. 

As familias detem hoje US$ 29 trilhoes, as corporacoes transnacionais US$ 13 

trilhoes, os bancos US$ 8,5 trilhoes e os fundos de pensao 13,2 trilhoes.131 

Percebe-se entao, que as corporacoes transnacionais exercem um peso 

significativo e a importancia da funcao financeira nelas vem crescendo, 

acompanhando tambem sua evolucao, mesmo nas fases de intenso aumento de 

produtividade. Braga apresenta alguns numeros sobre as operacoes das grandes 

empresas japonesas. Os lucros nao-operacionais sobre os lucros totais dessas 

empresas passaram de 37,5 % entre 1960-1970, para 62,5% entre 1970-1980, depois 

caindo para 60,4% entre 1980-1988. Enquanto isso, no mesmo periodo, a 

participacao dos lucros operacionais nos lucros totais passaram de 22,9% para 34,9% 

130 Folha de Sao Paulo. 01 mai. 1998 

131 Miranda, 1997. p. 243. 
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e, depois, para 4 1 % . Isto indica o quanto e importante as operacoes rentistas das 

empresas japonesas na composicao dos seus lucros totais. 132 

Nos paises perifericos enquadrados nessa nova logica de acumulacao, 

o problema do desemprego e ainda mais grave porque esta estreitamente relacionado 

com a ubiquidade da politica economica ditada a partir do centra hegemonico. 

A liberalizacao dos mercados cambiais e financeiros e a elevacao do 

patamar dos juros internos, induziram a adocao de politicas deflacionistas e 

inibidoras do crescimento, provocando, desta maneira, o fechamento de milhares de 

unidades produtivas. A contencao do crescimento economico foi causado, 

primordialmente, pelaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "escorchantesn taxas de juros praticadas e a sobrevalorizacao 

cambial que sustentaram as politicas deflacionistas. 

Por outro lado, a desregulamentacao economica e financeira 

proporcionou o aumento da concentracao bancaria e uma intensa onda de fusoes e 

aquisicSes de empresas (centralizacao do capital industrial) nesses paises, seja 

atraves das privatizacoes, seja atraves da transferencia de propriedades dos ativos 

preexistentes. o que contrasta diretamente com a ampliacao da capacidade produtiva 

e que poderia. na verdade, gerar milhares de empregos.133 Ademais, o 

desmantelamento do aparelho estatal em nome da "eficiencia", tern deixado algumas 

instituicoes a beira do caos, principalmente aquelas que sao responsaveis pela saude, 

educacao e seguranga. 

Tudo isso em conjunto, e reflexo de uma politica estrategica elaborada 

de acordo com as condicoes impostas pelo FMI e Banco Mundial, formalizada em 

1992, no chamado Consenso de Washington™, que foram impostas aos paises 

132 Braga 1997. p. 214. 

133 No caso especifico da centralizacao do capital industrial. Comin (1997) elaborou 

um artigo interessante. que faz parte de uma pesquisa mais ousada que trata o Brasil como um dos 

paises. fora do eixo America do Norte-Europa-Asia onde esse processo de fusoes e aquisicoes mais se 

intensifica. Para se ter uma ideia. entre 1992-19%. periodo aureo de desregulamentacao economica. o 

numero de fusoes e aquisicoes cresceram em numeros absolutos de 40 para 223, ou seja. um aumento 

de 557% em apenas quatro anos. Ao todo. as fusoes e aquisicoes implicaram na mudanca de maos de 

nada menos do que US$ 6.9 bilhoes. valor sem precedentes na historia economica do pais (Comin. 

1997. pp. 79-105). 

134 Sobre as bases dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Consenso ver Williamson (1994). O Consenso de Washington 

tern um forte \ies monetarista. Foi com a adocao de suas premissas que varios govemos iniciaram 

uma verdadeira batalha contra o processo inflacionario em seus respectivos paises. No Brasil. essa 

logica de que o Estado foi responsavel por grande parte da mazelas economicas e sociais apresentadas 

durante quase \inte anos foi defendida cegamente pelo entao governo Cardoso e sua equipe 

economica mainstreanizada. E interessante notar como no BrasiL nos ultimos anos a pasta do 
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emergentes e subdesenvolvidos como o Brasil. Fazem parte dessa politica 

estrategica, portanto, os seguintes objetivos gerais: liberalizacao comercial, 

desregulamentacao economico-financeira e desmantelamento do aparelho estatal. 

Seguindo essas condicoes, o Brasil passa a enquadrar-se dentro da logica global de 

reproducao do capital financeiro. 

Um dos objetivos centrais dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Consenso de Washington era possibilitar 

com que os paises em desenvolvimento implementassem politicas de liberalizacao da 

conta de capital. As politicas cambial e monetaria adotadas pelo Brasil, propiciaram 

essa liberalizacao, tornando-se o pais um terreno fertil para autovalorizacao do 

capital financeiro, principalmente com operacoes rentistas com titulos da divida 

piiblica. 

No geral, nos encontramos numa nova desordem economica e social. 

Sobre isso, basta sabermos que o atual periodo se caracteriza como um momento 

historico da luta do capital pelo livre arbitrio, agora sobre a forma prevalecente do 

capital financeiro. Tendo os Estados Unidos como o expoente desse movimento de 

financeirizacao, baseado na coordenacao de sua taxa de juros e de cambio, alem da 

expansao de seu "discurso neoliberar, ao mesmo tempo que pratica, de acordo com 

Tavares, um keynesianismo belico classico, sucedido por investimentos em 

estruturacao industrial e atracao de capitais estrangeiros, conseguindo, assim, 

financiar o seu consumo domestico e seu gasto publico por meio de um vultoso 

endividamento externo e interno.135 Cruz discute com pertinencia essa questao 

quando afirma que essa estrategia norte-americana e apoiada, 

"(...) alternadamente, no discurso do liberalismo economico e numa 

retorica neomercantilista que faz apelo a sancoes para forgar a aceilagao 

de seus objetivos proclamados, parcialmenle reforgada pela politica dos 

demais paises centrais, essa orienlagao estrategica se manifesto, 

igualmente, nos programas de 'ajuste estrutura!' - abertura economica, 

liberalizagao e desregulamentagao de mercados, privatizagao de 

empresas publicas, etc. - exportados pelo FMI e pelo Banco Mundial aos 

paises do Terceiro Mundo; nas negociacoes em curso na Rodada 

Uruguai, do GATT, e na agdo punitiva' das autoridades comerciais 

americanas contra parceiros tidos como responsd\>eis por prdticas que. 

Ministerio da Fazenda tern sido uma das mais importantes em alguns momentos. Tern sido ate mais 

importante do que a propria Presidencia. E necessario modificar essa especie de "'hierarquizacao de 

poderes". Segundo TTherborn (op. cit. p. 40). "de\'emos e\nlar eleger ministros da Economia como 

dirigentes mdximos de nossos paises"' se quisermos escaparmos a condenacao de enfrentarmos 

politicas neoliberais. 

135 Tavares e Fiori. op. cit. 1997, p. 74 
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embora permiiidas por regulanienlos e corrvenodes mutuamente 

consent! dos, sao por elas definidos como 'desleais'"}'6 

Com base em todos esses elementos, podemos deduzir que o 

capitalismo global encontra-se diante, talvez, de sua pior crise estrutural desde a sua 

emergencia. Se a base de acumulacao do sistema e a exp/oracao, nesse setitido, 

como vimos atraves das operagdes das grandes empresas, as caracteristicas desse 

novo processo de internacionalizagao do capital e os indicadores sobre o 

desemprego mundial, pode-se aftrmar que as pilastras do sistemas estao 

estremecidas. Alem disso, estamos numa fase de total desregulacao. Isso pode 

indicar que a formacao de novos sistemas de controle da economia capitalista 

poderao surgir, mas ate la a crise economica mundial provavelmente provocara 

muitos estragos sociais. 

Provavelmente os movimentos em torno da formacao de grandes 

blocos regionais indicam que a economia capitalista mundial podera, no futuro, 

encontrar novas bases de sustentacao, sob a coordenacao de instituicoes 

supranacionais que, talvez, tenham condicoes de manter o capitalismo numa relativa 

ordem funcional. O exemplo de grande parte da Europa parece ser o mais adequado 

para confirmar essa hipotese. A Uniao Europeia tern procurado alcancar a harmonia 

politica, social e economica. Nesse sentido, no capitulo seguinte, trataremos mais 

detalhadamente sobre os processos de integracao regional, procurando destacar a 

experiencia e os processos integracionistas na America Latina. 

Cruz. 1994. pp. 16-17. Vcrtambcni Puig. op. cit., 1995. 
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Globalizacao e Integracao Regional: a internacionalizacao do capital 

e suas influencias nos processos de integracao economica entre 

paises latino-americanos 

Apesar de estar presente nas discussoes sobre o comercio 

internacional do seculo XIX, ate mesmo incluida nas discussoes em tomo da 

formacao de alguns Estados nacionais, como foi no caso da Alemanha e da Italia, e 

na esteira da propulsao do desenvolvimento capitalista, em meados do seculo XX, 

que a integracao economica passou a apresentar-se como uma alternativa para o 

desenvolvimento economico de diversos paises e regioes. Nesse sentido, faremos 

uma digressao sobre as principals teorias que balizam os processos de integracao, 

bem como discutir sobre aqueles mais importantes na America Latina numa 

perspective historica, ate chegarmos no atual momento, o qual caracteriza-se pelo 

crescimento de novos blocos regionais no ambito dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nova fase de internacionalizacao 

do capital. 

2 .1 - PRINCIPAIS CONCEPCOES TEORICAS SOBRE O PROCESSO DE INTEGRACAO 

ECONOMICA 

Existem controversias em torno do conceito de integracao. Nao 

pretendemos entrar nessas discussoes, mas apenas discutir o significado desse termo 

no contexto da economia internacional, visando ressaltar alguns pontos que possam 

servir de apoio para a analise desenvolvida ao longo deste trabalho. 

Na analise economica, o termo integracao pode assumir varios 

sentidos. Ela pode referir-se ora a integracao entre firmas, ora a integracao dentro de 

uma mesma firma ou de um mesmo setor economico; ora refere-se a integracao entre 

paises na perspective do comercio internacional, ou ainda na pretensao de criacao de 

uma comunidade economica onde os objetivos mercantis nao sao os unicos. Porem, e 
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basicamente interessado na aplicacao do termo integracao a esses dois ultimos 

sentidos que faremos nossa exposicao. 

Segundo Machlup, pode-se falar em varias formas de integracao: 

integracao nacional (intra-nacional); integracao regional (intra-regional, 

multinacional ou bloco de paises); e integracao mundial (global, universal). Da 

mesma forma, pode-se discutir a integracao setorial (referente a um ou mais setores 

dos paises envolvidos ou, ainda, entre firmas diferentes em uma determinada 

economia) distinguindo-a da integracao economica geral (total da economia).137 

De uma forma geral, Balassa conceitua integracao economica como 

um processo de abolicao de discriminacdes entre unidades econdmicas. Goncalves, 

por sua vez, vai mais alem, definindo a integracao economica como o processo de 

criacao de um mercado integrado, a partir da progressiva eliminacao de barreiras ao 

comercio, ao movimento de fatores de producao e a criacao de instituicoes que 

permitam a coordenacao, ou unificacao, de politicas econdmicas em uma regiao 

contigua ou nao.138 

A partir desses conceitos podemos considerar a teoria da integracao 

economica como um ramo especial da teoria da economia internacional. Isto ainda e 

mais verdadeiro quando se admite que "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA divisao do trabalho e a base para 

compreensao da integracao economica", como assinala Rolim.13 Por isso, a teoria 

do comercio internacional assume um importante papel nessa discussao. 

Teoricamente, o processo de integracao economica assume quatro 

formas basicas: area de livre comercio; uniao aduaneira; mercado comum; e uniao 

economica ou monetaria. 

Por area de livre comercio se compreende um processo pelo qual um 

determinado numero de paises concordam em eliminar ou reduzir as barreiras 

alfandegarias apenas para as importacoes de mercadorias produzidas no interior da 

area constituida (intra-regional). Entretanto, esses paises ainda mantem politicas 

comerciais independentes com outros paises que nao fazem parte do acordo regional. 

13 Machlup apud Rolim. 1994. p. 57. 

138 Balassa apud Neto. 1991: Goncalves. el at.. 1998. p. 81. 

139 Rolim. 1994. p. 59. 
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Para Prado (1998), uma area de livre comercio tern idealmente uma tarifa zero entre 

os paises membros, mas em relacao aos paises nao-membros essas barreiras sao 

negociadas e definidas de acordo com os interesses ou conveniencias de cada pais 

membro, independentemente da situacao dos outros. 

Uma uniao aduaneira e defmida como uma area de livre comercio, 

onde os paises membros acordam em seguir uma politica comercial comum com 

referenda a paises nao-membros Uma caracteristica basica desse estagio de 

integracao, e a adocao da chamada TEC (Tarifa Externa Comum) aplicaveis a paises 

nao signatarios do acordo regional.14 

O mercado comum e uma uniao alfandegaria (aduaneira) que 

privilegia a livre circulacao dos fatores de producao. Mao-de-obra e capital podem 

mobilizar-se livremente entre os paises ou regioes, sem qualquer restricao que 

impossibilite a utilizacao mais produtiva dos mesmos. 

A uniao economica ou monetaria, portanto a integracao economica 

total, e, na verdade, o somatorio dos tres estagios de evolucao anteriores e. alem 

disso, a uniformizacao e unificacao das politicas monetaria e fiscal, alem da 

possibilidade de adotar-se uma moeda unica entre os paises. Prado (1998) assinala 

que com o estabelecimento da uniao economica, a unificacao dos mercados e 

atingida, alem de se estabelecer uma autoridade politica-economica central, fazendo 

com que a soberania de cada nacao seja violada e transferida para essa nova 

autoridade.141 

No que refere-se ao estabelecimento de uma autoridade politico-

economica central, a tonica da integracao europda nos anos 50 e um bom exemplo. 

Naquele momento discutiam-se propostas de reducao da intervencao estatal, na 

, J" Goncalves,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA el al, 1998. Dc initio, e importantc csclarcccrmos que a pala\ra 

regional e utilizada aqui. para caractcrizar as tentativas dc libcracao comercial (ou ampliacao do 

mercado) entre paises. Em outras palavras. regional, para nossos objetivos. c utiliz.ado para e.xplicar 

um contexto onde existe uma integracao economica entre diversos paises. contiguos ou nao. que irao 

compor uma economia internacional. 

141 Uma classificacao usual das formas de integracao tambem e oferecida por 

Balassa apud Rolim. 1994. pp. 62-63. 
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medida que era defendido o supranacionalismo, enfatizado pelo processo 

integracionista, opondo-se a forca interventora das politicas nacionais.142 

Vale ainda salientar, que essas formas de integracao podem ser 

implementadas nao necessariamente nessa mesma ordem, ou dando prosseguimento 

as mesmas. Por exemplo, a area de livre comercio pode evoluir ou nao para o 

mercado comum, ou este pode ser implementado diretamente sem que seja preciso 

aprofundar-se aos demais niveis de integracao. 

Teoricamente, a integracao economica tern duas vertentes 

economicas. Uma delas e derivada da teoria pura do comercio internacional. baseada 

nos pressupostos da teoria da vantagens comparatives. A outra, e inspirada por 

argumentos protecionistas, sob o pretexto de proteger a industria nascente utilizando, 

entretanto, conceitos de teorias do desenvolvimento. Veremos a seguir o que nos diz 

cada uma destas vertentes. 

2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 1 . 1 - A Teoria Livre-Cambista de Jacob Viner 

A teoria da integracao praticamente surge com a teoria das unioes 

aduaneiras, desenvolvidas pelo economista canadense Jacob Viner (1892-1970). Por 

sua vez, a teoria das unioes aduaneiras e originaria da teoria do comercio 

internacional. No entanto, considera-se que a teoria da integracao economica parte, 

tambem, dos pressupostos da teoria pura do comercio internacional. Nela, estao as 

bases das discussoes dos processos de integracao. pelo menos no que se refere as 

questoes livre-cambistas. 

Em sua obra classica.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "The Customs Union Issue" publicado em 1950, 

Viner expoem dois conceitos que vao formar a base de sua teoria sobre a integracao 

142 Rolim. 1994. p. 60. E interessante observar que Mandel ao analisar a 

concentracao c centralizacao internacional do capital, mais espccificamcnte a relacao entre a 

centralizacao internacional do capital c o Estado no capitalismo tardio cm 1972. ja perccbia que esse 

processo levaria a formacao de supercstruturas de comando supranational. Para o aulor. a 

internacionalizacao do capital, ou seja. a verdadeira centralizacao do capital, implica numa 

transfcrencia dc propricdade. seja de um pais para outro. seja de um grupo national dc proprietaries 

para outros. Entao. se cxiste uma fusao international do capital sem a prcdominancia dc nenhum 

grupo cspecifico de capitalistas nacionais. a centralizacao do capital faz-sc "acompanhar pelo 

desmantelamento do poder de vdrios Estados nacionais burgueses e pelo surgimento de um novo 

poder estatal federal, um Estado burgues supranacionar (Mandel. 1982. pp. 228-231). Para 

cxcmplificar a tendencia do surgimento dc um estado supranational, o aulor tambem cita o caso da 

CEE (Comunidadc Economica Europcia). 
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economica: "criacao de comercio" e "desvio de comercio". Esses conceitos foram 

desenvolvidos a partir de suas preocupacoes em estudar as i m p l i c a t e s econdmicas 

das unioes alfandegarias na Europa. 

Como vimos anteriormente, uma uniao alfandegaria vem 

acompanhada, em alguns casos, da criacao de uma tarifa externa comum (TEC). Se, 

por exemplo, a TEC for reduzida aos paises signatarios, o comercio intra-regional 

deve aumentar e, com isso, mais produtos serao transacionados, algo que era limitado 

antes da reducao tarifaria. Desta forma, reduzem-se os precos domesticos nos paises 

da regiao, elevando-se, consequentemente, o nivel de bem-estar. Este movimento 

corresponde ao conceito dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA criagao de comercio. 

Em outras palavras, existe criacao de comercio, numa integracao 

economica, quando, dada a eliminacao das barreiras alfandegarias (TEC), o comercio 

intra-regional aumenta, fazendo diminuir os precos internos ocasionando aumento do 

nivel de bem-estar. Nesse sentido, os produtores domesticos menos eficientes em 

cada pais membro da uniao, serao preteridos em favor de produtores mais eficientes 

em outros paises membros. 

Para Magalhaes (1994), nos paises desenvolvidos a criacao de 

comercio tern grande probabilidade de ser alcancada. pelo fato desse grupo seleto de 

paises disporem de uma estrutura economica complexa, abrangendo quase toda a 

gama de setores produtivos, tornando possivel a substituicao dos produtores menos 

eficientes pelos mais eficientes. Alem disso, os desinvestimentos ocasionados por 

esse processo, sao perfeitamente suportaveis em paises plenamente desenvolvidos 

por causa do alto grau de complementaridade de suas economias. 

Pode ser atribuido o conceito de desvio de comercio quando a TEC 

reduz o comercio com paises fora da uniao aduaneira, em funcao do aumento das 

barreiras tarifarias com relacao aos paises nao-membros. Isto tambem permite que o 

comercio intra-regional aumente. Todavia, nesse caso, podera haver um aumento nos 

precos dos produtos em alguns dos paises da uniao alfandegaria, diminuindo-se, 

consequentemente, o nivel de bem-estar. 

De acordo com a teoria de Viner, uma uniao alfandegaria e benefica 

se os efeitos de criagao de comercio forem superiores aos efeitos de desvio de 
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comercio, isto e, se o resultado desse processo for mais comercio, menores precos e 

maior bem-estar. Desta forma, uma uniao alfandegaria deve ser vista como um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

second best, a medida que uma politica de reducao multilateral das tarifas 

alfandegarias for impossivel.143 Por outro lado, Viner considerava que se essas 

reducoes fossem feitas universalmente, mesmo que de forma unilateral, os efeitos de 

criacao de comercio seriam ampliados. 144 

A teoria de Viner nao poderia fugir dos pressupostos das teorias 

tradicionais que defendem o livre comercio com o objetivo de elevar a eficiencia 

produtiva e, com isso, maximizar o bem-estar. Como regra geral, admite-se duas 

hipoteses basicas: a existencia no mercado da concorrencia perfeita, tanto em nivel 

interno como nas relacoes comerciais entre paises; e um dado nivel de crescimento. 

No caso dos paises subdesenvolvidos, os efeitos da integracao 

economica sob essa otica, podem ser contrarios aos que acontecem nos paises 

desenvolvidos. Os paises subdesenvolvidos tern uma estrutura de producao pouco 

diversificada em relacao aos paises desenvolvidos. Desta maneira, as possibilidades 

de criacao de comercio, atraves da substituicao de produtores, e bastante limitada. 

Consequentemente, podemos afirmar que os efeitos da integracao economica podem 

ser poucos significativos para os paises subdesenvolvidos, se levarmos em conta a 

perspective puramente estatica de Viner. Nestes paises a estrutura monopolica e 

muito forte e as taxas de crescimento tern sido influenciadas por um conjunto de 

fatores. 

Alem do que foi colocado, a teoria de Viner ainda demonstra uma 

certa inconsistencia quando, seguindo os pressupostos da teoria do equilibrio geral, 

passa a apresentar elementos na direcao da substituicao dos custos comparativos em 

termos de custos reais para termos de custos de oportunidade. Isto ocorre, sobretudo, 

a partir da contribuicao de Heckscher, refinada por Ohlin, onde substitui-se a 

hipotese da existencia de custos comparativos diferentes pela hipotese de dotacao 

143 Prado. 1995a. p. 6. A nocao de que o bem-estar e maximizado com a 

liberalizacao geral do comercio internacional c que as unioes. ou as integracoes tern cfeito apenas 

limitado no aumento do bem-estar {second best), e dcscnvolvido. na vcrdadc. por Meade e Lipscy & 

Lancaster apud Rolim (1994. p. 59). os quais dcram continuidadc aos argumcntos desenvolvidos por 

Viner. 

144 Prado. 1995a. p. 6. 
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relativa de fatores de producao diferentes entre dois paises.145 Para esse dois autores, 

a teoria do comercio internacional resumiria-se, basicamente, a uma questao de 

alocacao internacional de recursos produtivos. 

Sob essa otica, a America Latina por exemplo, teria que participar da 

divisao internacional do trabalho especializando-se na producao de produtos 

primarios, ja que os fatores terra e trabalho apresentavam-se em abundancia nos 

paises da regiao. O resultado disso, como ja vimos, foi o aprofundamento da 

deterioracao dos termos de intercambio desses paises. 

Em contraste com o periodo classico, quando a teoria do comercio 

internacional deu importantes contribuicoes para analise economica, sendo a teoria 

das vantagens comparativas (ou teorema dos custos comparativos) o exemplo mais 

significativo, a teoria do comercio internacional sob a egide dos neoclassicos 

progrediu essencialmente atraves da utilizacao de tecnicas analiticas oriundas da 

teoria economica geral, baseada nos principios do equilibrio geral.146 

A integracao nesse sentido, obedecendo os preceitos neoclassicos. se 

refere zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) a totalidade dos atividades econdmicas da regiao (...) Ela e 

constituida por complelo enlrelacamenlo e interdependencia de todos os 

setores econdmicas. industrials, subsetores e quaisquer outras atividades, 

numa aproximacdo, a maior possivel, 'do modelo de equilibrio geral' em 

um sistema com mobilidade irrestrita de todos os fatores mdveis e 

produtos intermedidrios ou fnais ". 14 

145 Holanda. 1997. p. 1862. Eli Heckscher (1879-1952) c Bertil G. Ohlin (1899-

1979) foram responsaveis pela elaboracao da chamada leoria neoclassica ou moderna do comercio 

internacional. Como e tradicao na teoria neoclassica. os dois tambem rompem com a teoria do valor-

trabalho dos economistas classicos. e. cm lugar desta. elaboram a teoria dos fatores de producao. Para 

esses dois autores. cada pais deve se especializar na e.xportacao de mercadorias que requerem grande 

quantidade de fatores de producao relalivamente abundantes. seja terra, capital ou trabalho. e. por 

causa disso. sejam relativamente baratos. Desta fomia. um pais possuidor de muito capital devera se 

especializar em produtos industrials com tecnologias mais avancadas. enquanto o pais que seja 

possuidor de muito trabalho e pouco capital, por sua vez. deve se especializar em industrias leves 

como as texteis ou cm producdes agricolas. se tambem possuir o fator terra em abundancia. Segundo 

Rodriguez (1987. p. 26). as posicoes de Heckscher e Ohlia correspondem perfeitamente aos 

intcresscs do capital monopolista. intcrcssado cm justificar a situacao atual da divisao internacional do 

trabalho. colocando-a como um fundamento mais rational e eqiiitativo das relacdcs economicas entre 

diferentes paises. 

146 Johnson apud Holanda, 1997. p. 1862. 

14 Machlup apud Rolim. 1994. p. 57. Ogrifo e nosso. 
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Nessa perspectiva, nao existem maiores preocupacoes com os 

impactos de uma liberalizacao comercial mais ampla entre paises com graus de 

desenvolvimento economico diferentes. O interesse maior reside, como vimos, no 

aumento da eficiencia produtiva que possa auferir aquelas empresas que participam 

do comercio internacional. Os objetivos da integracao economica, sob a otica 

vinerniana, estao estreitamente ligados com os de livre comercio, a saber: geracao de 

niveis de especializacao, economias de escala, promocao da eficiencia produtiva pelo 

aumento da concorrencia dos produtos domesticos com o estrangeiros e a busca por 

um maior nivel de crescimento, a partir desses pressupostos. 

Ainda nessa perspectiva teorica, como a citacao nos mostra, 

considera-se que os fatores produtivos tern livre mobilidade. Isso nao tern respaldo 

na realidade quando verifica-se que apenas o fator capital, na sua forma generica, 

goza desse privilegio. Sabe-se que na maioria dos processos de integracao em curso a 

mobilidade do fator trabalho e condicionada a uma serie de restricoes em diversos 

paises. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 1 , 2 - A TEORIA LNTEGRACIONISTA PROTECIOMSTA DE FRIENDRICH LIST 

A outra vertente teorica responsavel. em grande medida, pelos debates 

em torno do processo de integracao economica parte das proposicdes das vantagens 

do protecionismo. No seculo XIX, o economista e politico alemao Friendrich List 

(1789-1846), preocupado com o atraso da economia capitalista alema em relacao a 

Inglaterra. argumentou a favor da protecao da industria nascentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (infant industry}. 

Seus argumentos serviram para a formacao de uma associacao de 

comerciantes e industrials alemaes (Zo/fverein), que lutavam pela unificacao 

economica do pais, com a eliminacao das barreiras alfandegarias entre seus Estados 

independentes e a criacao de taxas para os produtos estrangeiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A esse argumento acrescentaram-se mais dois, surgidos no interim do 

debate teorico entre comercio internacional e desenvolvimento economico no pos-

guerra: "os efeitos advindos de extema/idades e os efeitos positivos de economias de 

, „ 148 

escala e escopo . 

148 Prado. 1995a. p. 7. Esses dois argumentos sao contrarios a idcia da capacidade 

das leorias de equilibrio cstaticas para enfrcntar os problcmas de investimentos. Os modclos estaticos 
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A partir dos anos cinqiienta do seculo XX, surge uma vasta literatura 

preocupada com os aspectos economico-estruturais que impediam o 

desenvolvimento economico daqueles paises mais frageis dentro da estrutura 

capitalista mundial. Esta literatura tern por base os artificios protecionistas 

elaborados inicialmente por List e aperfeicoados por instituicoes preocupadas com o 

desenvolvimento da periferia, como e o caso da Cepal (Comissao Economica para 

America Latina). 

A maior parte dessa literatura defendia alguma forma de protecao a 

industria local (do pais em desenvolvimento), e isso tinha por base os argumentos da 

industria infante, bem parecida com a versao elaborada por List, a qual indicava que 

a protecao deveria ser dirigida a toda industria ou a um amplo conjunto de setores 

"infantes" cujo estabelecimento no pais seria essencial para seu desenvolvimento. 149 

Diferentemente da teoria de Viner, o comercio internacional e tratado, 

aqui, nao de forma isolada, mas associado a problematica do desenvolvimento 

economico, como podemos verificar. Nao ha a preocupacao em discutir 

essencialmentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a maximizacao do bem-estar mundial com abstracao da questao 

distributive!". 150 

Esta concepcao rompe, em tese, com a possibilidade de 

aprofundamento da divisao internacional do trabalho nos termos classicos da teoria 

do comercio internacional. Isto e possivel porque o que advoga-se e a reestruturacao 

da base produtiva dos paises subdesenvolvidos, passando de produtores e 

nao podem lidar com problcmas dinamicos, principalmente ligados aos efeitos dos mccanismos do 

mercado internacional. Alguns efeitos do comercio internacional sobre os paises subdesenvolvidos 

nao sao rcconhecidos pclas teorias estaticas do livre comercio: (a) deterioracao dos termos de troca: 

(b) desemprego. como resultado do baixo crescimento da demanda international por produtos 

primarios e como determinante da deterioracao dos termos de intcrcambio. quando absorvido em 

atividades primarias: (c) dcsequilibrio cstrutural do balanco dc pagamentos. como resultado das 

especificidades dos paises subdesenvolvidos em processo de rapida industrializacao necessaria: e (d) 

vulncrabilidade a ciclos cconomicos resultantc da cspccializacao cm atividades de exportacao (Cf. 

Bielshowsky. 1988. pp. 15-16). 

149 Holanda. 1997. p. 1865. Isto nao qucr dizcr que a proposta dc desenvolvimento 

do sctor industrial dos paises do Terceiro Mundo. principalmente os paises da America Latina. tenlia 

sido elaborada sob a influcncia dos argumentos listianos. Na verdade o que se tinha cm vista era 

modernizar a estrutura produtiva desscs paises. procurando romper com a dualidade cstrutural que 

pcrmcava as cstruturas de producao. onde conviviam um sctor produtivo modcrno voltado para o 

comercio cxtcrno c um outro sctor atrasado voilado para o abastccimcnto do mercado domcstico. 

""Id., ibid. 
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exportadores de bens primarios a produtores e exportadores, no medio e longo 

prazos, de produtos industrializados. 

Cooper e Massel, apontam duas diferencas entre a analise do enfoque 

liberal e o protecionista. A primeira e de que os paises possuem uma preferencia pelo 

desenvolvimento industrial, e optam pela industria mesmo fazendo sacrificios a 

renda nacional, mesmo privilegiando setores que possam, no futuro, administrar o 

mercado domestico praticando precos de monopolio.1"1 

A segunda diferenca e que as taxas alfandegarias nao sao variaveis 

exogenas, mas instrumentos da politica de protecao. Neste sentido, nao podemos 

afirmar que no comercio internacional o comportamento dos paises seja irracional, 

procurando apenas alccancar o livre comercio na busca da maximizacao do bem-

estar. Ao contrario, eles impoem barreiras e dificuldades ao livre transito das 

mercadorias e fatores de producao. 

Isso e demonstravel pela historia economica de alguns paises como 

Estados Unidos, Alemanha e Japao, por exemplo. O mercado nacional desses paises 

sempre contou com politicas protecionistas que procuravam defender da 

concorrencia estrangeira, aqueles setores considerados estrategicos para o 

desenvolvimento, bem como outros que ainda nao tinham condicoes de enfrentar a 

competitividade internacional. 

Algumas experiencias importantes de formacao de blocos economicos 

entre paises surgem a partir dos argumentos em torno da integracao como estrategia 

de desenvolvimento economico. No pos-guerra, nao se pode negar o fato de que 

esses processos integracionistas tinham um componente politico muito forte. 

Prado afirma que um dos fatores politicos que condicionou a criacao 

da Uniao Europeia, por exemplo, foi a resistencia de alguns paises a expansao 

sovietica e a afirmacao de uma potencia economica independente dos Estados 

Unidos. A ideia basica era da criacao de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Reino do Meid", segundo afirma o 

autor. Rolim tambem compartilha com essa argumentacao, quando assinala que um 

dos objetivos da integracao europeia era "diminuir a beligerdncia entre suas paries e 

151 Cooper e Massel «/WNcto. 1991. 
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tambem const ituii'-se numa terceira forca (dentro da entdo nascente Gtierra Friaf\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

152 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um dos principals objetivos com a integracao economica europeia foi 

combater o nacionalismo exacerbado (os movimentos nazistas e fascistas) presentes 

em algumas nacoes da regiao. Tais movimentos, levados ao extremo, foram 

responsaveis, em boa medida, pelas duas grandes guerras mundiais. Todavia, "a 

integracao europeia esteve fortemente inspirada nos desejos de par e harmonia 

economica e politica entre as nagoes da Europa", isto e, "a integragao buscava 

reduzir a forga do nacionalismo e for tale cer o internacionalismo, a cooperagao e a 

ajuda mutua". 153 

Historicamente, o processo de integracao economica na Europa surge 

da Convencao de Benelux, assinada em Londres em 1944, vindo a ser completada 

em 1947 com a assinatura do Protocolo de Haia. que instituiu a uniao aduaneira entre 

a Belgica. Luxemburgo e os Paises Baixos. Em 1951 a integracao economica 

europeia avancou com a constituicao do Tratado de Paris que criou a Comunidade 

Europeia do Carvao e do Aco. E, finalmente, em 1957 foi criada a Comunidade 

Economica Europeia (CEE) atraves da assinatura do Tratado de Roma. 

Na Europa, discutia-se o processo de integracao economica sob duas 

oticas, a liberal e a dirigista. Na corrente liberal, a integracao economica era tratada 

apenas como uma estrategia de abolicao das restricoes alfandegarias e liberalizacao 

do comercio - como vimos na secao anterior -, de acordo com os ideais livre-

cambistas do seculo XIX. Por outro lado. a integracao economica era tambem tratada 

pela corrente dirigista como uma estrategia de integrar o planejamento economico 

dos paises e coordenar as politicas econdmicas nacionais na busca do 

desenvolvimento economico.154 

Assim, pode-se afirmar que o processo de integracao economica na 

Europa evoluiu "depreocupagdes centradasprincipalmente em questdes comerciais, 

para questdes de coordenagao e integragao de politicas pub/icas e estimulos a 

formagao de redes e outros processos de integragao formal".1 Desta forma, a CEE 

15: Prado. 1995a: Rolim. 1994. p. 60. 

153 Swann apud Galvao. 1996. p. 382. 

154 Balassa apud Prado 1995a. 

155 Id., ibid., p. 9. 
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atraves de varios acordos e tratados assinados ao longo da historia, superou os 

desafios impostos pela corrente liberal, caminhando para um modelo de integracao 

nao so economico, mas tambem politico que privilegia a uniao total. 

As vantagens advindas desse processo sao multiplas, e dentre elas 

podemos destacar: a criacao de um grande mercado sem fronteiras, propiciando a 

elevacao dos niveis de crescimento e produtividade entre os paises comunitarios; a 

reducao ou eliminacao dos conflitos existentes; e, melhor alocacao dos recursos em 

cada pais, reduzindo precos domesticos e propiciando a geracao de economias de 

escala para as industrias de cada uma das nacoes europeias. 

Na America Latina a ideia de integracao economica atendeu tambem a 

um objetivo importante. Para modernizar a estrutura produtiva predominante ate 

meados de 1940, a maioria dos paises latino-americanos adotaram o modelo de 

substituicao de importacoes156, com enfase no processo de constituicao de suas 

economias industriais. Nesse caso, a integracao economica serviria para expandir o 

mercado, ja que o mercado domestico de alguns paises nao era suficientemente 

grande para absorver a oferta de produtos, decorrente das necessidades de se alcancar 

umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA otimo na escala de producao das novas industrias.157 

Na proxima secao o objetivo e analisar, mais especificamente, como 

surgiram as necessidades de superacao do subdesenvolvimento das economias latino-

americanas, qual o seu conteudo e como a integracao servia aos propositos 

desenvolvimentistas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 2 - A ABORDAGEM DESENVOLVIMENTISTA E INTEGRACAO ECONOMICA DA 

C E P A L 

Os objetivos da integracao economica na America Latina eram 

bastante limitados ate os anos 1950. Para se compreender esses objetivos, e 

'"6 Sobre o Modelo de Substituicao de Importacoes. vcr a obra classica de Tavares. 

Da Substituicao de Importacoes ao Capitalismo Financeiro. 1978. 

15 "Ao levar a cabo programas de industrializacao, tornar-se-d importante o 

aproveilamenlo de economias de escala, que nao sao possiveis nos reduzidos mercados nacionais" 

(Balassa apud Rolim. 1994. p. 60). Realmcntc. os processos dc integracao propostos na America 

Latina no pos-guerra tinham em comum. o objetivo de expansao dos mercados cm funcao das 

necessidades de ampliacao da estrutura industrial da regiao denlro do modelo de substituicao de 

importacoes como um dos passos centrais para a superacao do subdesenvolvimento. 
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necessario recorrermos a chamadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "abordagem desenvolvimentista", defendida na 

regiao pela Cepal (Comissao Economica para a America Latina). 

Esta abordagem contrapoem-se aos principios do livre comercio, ou 

seja, "da eficiencia da alocacao dos recursos a nivel interno e externo, por meio dos 

mecanismos de mercado". 158 

Existem algumas semelhancas entre essa abordagem e a concepcao da 

infant industry de List, vista na secao anterior, principalmente no que diz respeito ao 

protecionismo como instrumento de desenvolvimento do mercado domestico. 

Apesar de nao ter sido central nas teses cepalinas, o argumento da 

infant industry influenciou, digamos, nos propositos de protecao das industrias 

criadas na regiao.159 Ate a decada de 1940, o Brasil, por exemplo, utilizou-se desse 

argumento em favor de sua industrializacao, com ampla participacao do Estado nesse 

processo, vale lembrar. Porem, com o modelo de substituicao de importacoes, os 

instrumentos de protecao ampliaram-se e atendiam a diversos outros interesses. 

Nesse caso, importante papel exerceu a Cepal (Comissao Economica para America 

Latina). 

A Cepal nao foi simplesmente uma formuladora de propostas 

protecionistas. Ao contrario, elaborou, tambem, um amplo e original sistema 

analitico, que constituiu-se em um poderoso instrumento de compreensao do 

processo de transformacao das economias latino-americanas. 

A origem da teoria cepalina advem principalmente dos estudos de 

Prebisch sobre a deterioracao dos termos de intercambio e pela sua interpretacao 

estruturalista do processo inflacionario. O seu ponto de partida foi a critica ao padrao 

de desenvolvimento no modelo primario-exportador, o qual, para Prebich, era 

responsavel pelo subdesenvolvimento das economias latino-americanas. Nesse 

sentido, uma das razoes para o subdesenvolvimento das economias latino-americanas 

seria era a "limilacao do progresso tecnico as atividades primdrias" ,160 

Outros elementos faziam parte do quadro analitico do que ocorria na 

America Latina: a caracterizacao do subdesenvolvimento como uma condicao da 

158 Biclschowsky. 1988. p. 12. 



84 

periferia (o conceito centro-periferia), a identificacao do processo de industrializacao 

anarquico, desde os anos 1930; e, o baixo grau de diversificacao da estrutura 

produtiva (alto grau de especializacao) e a baixa produtividade de todos os setores, 

exceto os de exportacao (heterogeneidade estrutural - tese da dualidade).161 

Prebisch constatou empiricamente a iniquidade das relacoes 

econdmicas internacionais, tal como se manifestavam superficialmente na esfera da 

circulacao. 162 

Ao analisar a evolucao de precos dos produtos agricolas e industrials 

num periodo de 65 anos (1880-1945), Prebisch observou que existia uma tendencia 

clara para a deterioracao das relacdes de troca contra a agricultura. Em seu estudo, 

Prebisch chegou a conclusao de que a relacao entre os precos da agricultura e da 

industria, que era de 1 para 1 em 1850, caiu para 0,687 para 1 em 1945.163 

Diante disso, varios economistas latino-americanos comecaram a 

argumentar que os principais problemas socio-economicos da regiao tenderiam a se 

agravar pela queda do poder de compra de suas exportacoes, predominantemente 

originarias do setor primario. Isso era uma realidade, levando-se em conta que a 

grande maioria dos paises da regiao eram produtores desses bens. 

Alem disso existia outra preocupacao. A conseqtiente impossibilidade 

de transferencia dos ganhos do progresso tecnico nos paises centrais para periferia, 

provocando, desta maneira, um aumento na diferenca de desenvolvimento entre os 

paises centrais e os da periferia capitalista.164 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A difusao do progresso tecnico dos paises que o geram ao resto do 

mundo lent sido, do ponto de vista de cada geracao, relaiivanienle lento e 

irregular. Durante o longo periodo que transcorreu entre a revoluqao 

industrial e a 1 Guerra Mundial, os novos melodos de producao nos quais 

a tecnica se expressou atingiram apenas pequena fracao da populacao 

mundial... Assim, os grandes centros industrials do mundo cresceram, 

150 Furtado. 1992. p. 62. 

161 Cf. Biclschowsky. 1988:1997. 

Rodriguez. 1987. p. 29. 

163 Montoya e Guilhoto (1987) 

164 A idcia das relacoes centro-periferia e uin dos pontos fundamentals na teoria da 

Cepal. Essa relacao e utilizada para descrever o processo dc difusao do progresso tecnico na economia 

mundial e para explicar a distribuicao dc seus ganhos (Biclschowsky. 1988). 
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enquanto a vasta e heterogenea area da periferia apenas partilhava de 

fatia irrisdria dos aumentos de produtividade ". 165 

Prebisch admitia que a acentuacao da divisao internacional do 

trabalho, de acordo com as ideias de Ricardo, provocava, portanto, uma disparidade 

crescente entre paises ricos e pobres, isto e, entre o centro e a periferia. Essa 

disparidade acentuava-se a medida que os paises centrais iam reduzindo a taxa de 

expansao de suas importacoes de produtos primarios, diante do progressivo avanco 

tecnico, poupador de insumos primarios.166 Em consequencia disto, a taxa de 

crescimento da periferia, que dependia da dinamica de seu setor primario-exportador, 

tendia ao declinio. 

Bielschowsky (1988) coloca que Prebisch estava preocupado em 

elevar a produtividade do sistema produtivo das economias perifericas. Para ele, a 

modernizacao da estrutura produtiva das economias latino-americanas era a principal 

saida para o desenvolvimento economico. Dai, nasce a proposta de industrializacao 

da periferia como uma estrategia para diminuir as disparidades econdmicas com o 

centro desenvolvido e, com isso, neutralizar as perdas nas relacoes de intercambio 

comercial. 

Baseado nos argumentos de Prebisch, o principal objetivo da teoria 

cepalina era dar suporte a medidas governamentais, em particular ao planejamento e 

ao protecionismo, "como meios de se alcancar a industrializacao rdpida e eftciente 

e. consequentemente, de se a/terar o curso da historia dos paises subdesenvolvidos". 

O planejamento era visto nesse caso, "como um procedimento indispensdvel d 

racionalizaqao de um processo de industrializacao espontdneo e anarquico que, 

165 Prebisch opt/;/Bielschowsky. 1988. p. 20. Ver tambem Furtado. 1992. pp. 22-24. 

166 A Cepal sustentava a tese que os ccntros dinamicos da economia capitalista nao 

transferiam seus aumentos de produtividade para os paises da periferia atrasada e. ainda por cima. 

aqueles cstariam se apropriando dos modcslos incremcntos dc produtividade obtidos por esses (ver 

Furtado. 1992). Nurske nos traz dados reveladores sobre a perda de mercado dos produtos primarios. 

Ele aponta que desde o final da decada de 1920. "as exportacoes dos produtores primarios para os 

Estados Unidos e Europa Ocidentaf. por exemplo. "cairam de cerca de 3,5% para menos de 3% do 

produto nacional bruto desta area industrializada". Isto incluindo o petroleo. Sem cste produto. "a 

queda seria de cerca de 3,5% para provcn-elmente menos de 2,5%". Isso significa dizcr. segundo o 

autor. que "no decurso das ires ultimas decadas, a maioria dos paises de producao priindria sofreu 

um encolhimento de mercado que e marcante na importdncia de suas exportacoes em relacao ao 

produto e renda do mundo industrializado". O autor ainda afirma enfaticamentc que "a elasticidade-

renda da demanda por consumo para muitas mercadorias agricolas tende a ser baixa" (Nurske. 

1979. p. 416). 
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stibitamente, teria passado a ocorrer nas eslmturas produtivas atrasadas" das 

economias latino-americanas.167 

Alterar o curso da historia dos paises subdesenvolvidos pode ser 

interpretado tambem como uma proposicao politica. A proposta de industrializacao 

era muito pretensiosa. Significava um meio de superar a pobreza ou de reduzir a 

diferenca entre a periferia e centro, alem de procurar atingir independencia politica e 

economica atraves de um crescimento economico auto-sustentado. 

A integracao economica assumiu um papel secundario nesse contexto. 

A ideia de desenvolvimento voltado para dentro, no liame do modelo de substituicao 

de importacao, nao favoreceu o alcance de maiores resultados no sentido do aumento 

da interdependencia entre os paises latino-americanos. Alem disso, a politica externa 

deliberada dos Estados Unidos impediram o fortalecimento politico-economico que 

podia derivar da integracao da regiao.16 

A integracao era vista apenas como uma estrategia que compensaria 

os exiguos mercados domesticos. A citacao abaixo reforca essa argumentacao. 

"O tamanho mini mo das instalacdes e uma importante consideracdo 

prdtica, que muitas vezes limita a diversificacao da industria em qualquer 

pais isoladamente. Isto nos leva imediatamcnte ao ponto crucial de que a 

defesa do crescimento da produqdo diversificada nao pode se con.finor 

aos limites nacionais. A manufatura para os mercados domesticos nos 

paises menos desenvolvidos tern de incluir tambem a producao para 

exportacdo visando aos 'mercados de cada um'. Isto e particularmente 

importante para os paises menores e constitui um forte argumento para a 

liberalizacao das politicas comerciais, levando, se possivel, a unioes 

aduaneiras entre grupos de paises na classe subdesenvolvida ". 

A ideia subjacente as propostas de desenvolvimento economico na 

America Latina, propunha a superacao da dualidade. De um lado, existia um setor 

privilegiado por politicas econdmicas especificas. de incentivo as exportacoes de 

produtos primarios. Este setor apresentava um alto nivel de produtividade. Por outro 

lado, encontrava-se o resto da economia, com algumas poucas excecoes, onde 

predominava uma estrutura produtiva atrasada, diriamos pre-capitalistas, que 

apresentava niveis de produtividade muito aquem das necessidades de consumo da 

Biclschowsky. 1988. pp. 12-17. 

Sobre esse assunlo ver. Vizzentini. 1995. 

Nurske. 1979. p. 437. grifo do autor. 
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sociedade.1 '0 O objetivo, portanto, erazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modernizar a estrutura produtiva das 

economias latino-americanas, dotando-as de uma estrutura diversificada e, 

simultaneamente, homogenea do ponto de vista de uma produtividade alta. 

Entretanto, a proposta de modernizacao ia muito alem dos interesses 

apenas domesticos de cada pais. Pode-se inferir, tambem, que depois que a estrutura 

produtiva estivesse diversificada e consolidada, tornar-se-ia mais facil aumentar as 

exportacoes de bens manufaturados para as economias mais avancadas e, assim, 

diminuir as perdas com o intercambio no comercio internacional.1 '1 

Todavia, a integracao latino-americana funcionava, num segundo 

momento, como uma estrategia de concentracao demografica do setor urbano, 

propiciando as condicoes naturais para o desenvolvimento industrial no continente, 

dada a insuficiencia de demanda de alguns mercados domesticos. Esta insuficiencia, 

por sua vez, limitava a adocao de tecnologias produtivas mais eficientes, capazes de 

gerar economias de escala. Sem a superacao dessa ineficiencia, um projeto de 

industrializacao de maior envergadura enfrentaria grandes dificuldades. 

Portanto, a integracao apresentava-se como uma das condicSes para a 

industrializacao, vista do angulo continental, e esta por sua vez, era sua mais 

importante motivacao. 

Em sintese, duas questoes basicas se colocam para a compreensao da 

proposta cepalina de integracao latino-americana: (a) a enfase em acelerar a 

industrializacao de acordo com a tese de que o desenvolvimento economico seria 

impossivel sem a mesma; e, (b) a condicao de que os problemas basicos da 

industrializacao na regiao, estavam atrelados as limitacoes dos mercados nacionais a 

que as industrias estavam circunscritas. 

Nao parece haver duvidas que, do ponto de vista teorico, a abordagem 

desenvolvimentista exerceu (e ainda exerce) um papel importante, ao criticar as 

1 0 "C7wzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dos paradoxos da economia subdesenvolvida esta em que o seu sistema 

produtivo apresenta segmentos que operant com niveis tecnologicas diferentes, como se nela 

coexist! ssem epocas di stint as. Os grupos sociais de alta renda requerem uma oferta baseada em 

tecnologia sofsticada, enquanto grandes massas de populacao iutam para ter acesso a bens 

considerados obsoletos e mesmo produzidos com tecnologia rudimentar" (Furtado. 1992. p. 56). 

1 1 "(...) para penetrar nos mercados internacionais, o caminho mais efcaz consiste 

em uti/izar um 'misto ' de tecnologias: tirar partido da abundancia de certos fatores primarios e, ao 

mesmo tempo, apoiar-se em tecnologias de vanguarda" (id., ibid.). 
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premissas basicas e essenciais da teoria ortodoxa do comercio internacional, 

constatando, empiricamente, o irrealismo de suas propostas. 

Para Rodriguez, as concepcoes desenvolvimentistas elaboradas por 

Prebisch e aperfeicoadas pela Cepal,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "iniciaram um processo de descolonizacao 

ideoldgica e questionaram alguns dos principios fundamentals do pensamento 

economico internacional burgues". Alem dessa guinada revolucionaria, o 

pensamento economico latino-americano assumiu "certas posiqoes antiimperia/istas, 

que em seu desenvolvimento ulterior exerceram uma notdvel influencia na America 

Latina e, em geral, em todo o mundo subdesenvolvido" 112 

Nao podemos esquecer a principal razao da elaboracao das teses sobre 

o desenvolvimento economico proposto para os paises latino-americanos pela Cepal. 

A abordagem desenvolvimentista nao deixava de ser uma expressao dos avancos da 

estrutura capitalista sobre os paises perifericos da America Latina, que apresentavam 

formas pre-capitalistas de producao. Essa estrutura economica capitalista, teria que 

ter capacidade propria de acumulacao, sob o dominio dos oligopolios nacionais e 

estrangeiros, e com forte participacao e forte apoio estatal. 

Mas, a historia nos revelou que esse tripe, que seria responsavel pelo 

dinamismo das forcas modernizadoras, nao sustentou o ideario cepalino. Houve, na 

verdade, o predominio do capital estrangeiro e, sobretudo, da participacao estatal, no 

desenvolvimento da estrutura produtiva. Isto e aceito na medida em que observamos 

a expansao do capital de base norte-americano na regiao. 

"O 'desenvolvimentismo ' tal como foi concebiclo e praticado refletiu nao 

so um estado de coisas, mas principalmente a propria expansao 

transnacional do capital de base norte-americano, que nos vinte e cinco 

anos que se seguiram ao fun da guerra experimenlou surto sem 

precedentes".' 3 

A proposta de desenvolvimento da regiao tambem tern fortes 

contornos politicos, que nao poderiam ser deixados de lado quando tratamos esse 

contexto numa visao mais ampla de difusao do sistema capitalista em nivel mundial. 

" Rodriguez. 1987. p. 32. traducao nossa. 

3 Puig 1995. p. 21. grifo da autora. 
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0 contexto geopolitico mundial do pos-guerra caracterizou-se pela 

acentuada divergencia entre os dois principals modelos de sociedade: a capitalista, 

liderada pelos Estados Unidos; e, a experiencia socialista-comunista levada a cabo 

pela Uniao Sovietica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eram os tempos da guerra fria, quando um dos objetivos era fmorecer 

politicas nacionais de desenvolvimento economico e provocar mudangas 

sociais que tornassem a questao social menos tensa, nao revolucionaria. 

Simultaneamente, essa foi uma epoca de rearranjo das relagbes sociais, 

econdmicas, politicas e culturais em escala mundial, no dmbito da guerra 

fria"''4 

Entao, foi nesse clima, e a exemplo do que aconteceu na Europa, o 

nao-alinhamento das economias latino-americanas ao regime socialista, foi um dos 

objetivos centrais da influencia dos Estados Unidos na regiao. 

0 desenvolvimento economico latino-americano e sua respective 

integracao, no pos-guerra, foi apresentado como uma opcao totalmente simetrica ao 

pan-americanismo. A grande quantidade de investimentos externos diretos, que 

serviram como uma das principals fontes de financiamento do desenvolvimento 

economico da regiao, advinham da economia norte-americana.175 

A Alianca para o Progresso1 6 refletia bem o espirito de alinhamento 

das economias latino-americanas. Essa estrategia teria sido vitoriosa em sua 

plenitude, se nao existissem, na regiao, economias que se contrapuseram aos 

114 lanni, 1997. p. 102-103. 

1 Uma das maiorcs investidas americanas na regiao. principalmente em paises 

como a Argentina, o Brasil e o Mexico, situaram-se no setor da industria de bens de consunio duraveis 

- automoveis e eletrodomesticos. principalmente. So no Brasil. por exemplo. apos a Segunda Guerra 

Mundial. mais especificamente no anos 1950. o montante de capital estrangeiro invesiido foi da ordem 

de USS 294 milhoes. Isto reflcte. significativamente. uma podcrosa corrente economica e politica de 

defesa de uma relacao de interdependencia com os EUA. Essa corrente buscou atrair fundos externos 

e capital de risco para empreender pianos de desenvolvimento. Essa estrategia alcancou seu e.xito a 

medida que o montante de investimentos externos no Brasil alcancou os USS 2.5 bilhoes. em 1960. 

Revista Retrato do Brasil. pp. 86-89. 1984. 

1 6 A Alianca para o Progresso foi um programa de coopcracao multilateral criado 

cm 1961. pelos signalarios da Carta de Punta del Este. Esse programa foi lancado pelo entao 

presidentc norte-americano Jolm Kennedy, com o objetivo de incrementar o desenvolvimento 

economico-social na America Latina. Na verdade. esse programa foi uma resposta aos movimentos 

revolutionaries em Cuba e a prcssocs de setores politicos e governamentais conservadores da 

America Latina. prcocupados com a situacao economica e social da regiao. Santos aponta que essa 

alianca foi um "passo no sentido de fortalecer os vinculos intercontinentais, apoiados ao mesmo 

tempo numa agao militar cada vez mais intensiva em torno do principio de luta contra a agressao 

'extracontinental', ampliado com o conceito da 'agressao interna' representada pelas guerrilhas, e 

com as tecnicas da contra-insurreigdo dirigida d eliminagdo dessa 'ameaga externa' convertida em 

'agressao interna " (Santos. 1993. p. 114. grifo do autor). 
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designios de expansao da estrutura capitalista. Nesse sentido, o caso do movimento 

revolucionario cubano e bastante simbolico.177 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A America Latina, cam poucas excegdes de paises e momentos, a mais 

importante das quaisfoi cerlamente a Revolugao Cubana, seguiu a quase 

imposigao 'geopolitica' do alinhamento com o hegemdnico vizinho do 

Norte, retomando no piano economico a tambem tradicional postura 

dependente-reivindicatoria, da qual a natimorta Operagao Pan-

americana parece ter sido um bom exemplo ".' s 

Entretanto, de qualquer forma, a estrategia de desenvolvimento 

economico na America Latina obteve resultados importantes do ponto de vista da 

industrializacao de alguns paises, como e o caso da Argentina, Brasil e Mexico. Nao 

so nesses paises, mas em varios da regiao, ocorreram realmente grandes 

transformacoes. Passou-se de um sistema desarticulado para um sistema integrado, 

auto-sustentado em alguns setores. A industrializacao contribuiu para dar dinamismo 

as economias em seu conjunto. A estrutura produtiva dos paises da regiao 

diversificou-se e houve uma crescente diferenciacao da estrutura social. 1 '9 

Esses avancos estavam "em funcao da propria sociedade nacional, 

suas necessidades e recursos, ou seja, vislumbrando um autentico esforco de 

desenvolvimento". Por outro lado. no Brasil por exemplo, o nacional-

desenvolvimentismo nao atendia propriamente aos interesses do grosso da nacao, 

como sustentavam os seus ardorosos adeptos, mas beneficiava, sobretudo as fracoes 

mais modernas da burguesia, vinculadas a acumulacao monopolista.180 

1 Outros movimentos politicos na regiao foram bastante expressivos nesse sentido. 

Entre elcs dcstacam-sc: a experiencia. de cunho marxista. da Frente Popular Chilena. que alcancou o 

poder com Salvador Allcnde e foi esmagada em 1973. ao contrariar os interesses de grandes grupos 

economicos intemacionais. com o apoio dos Estados Unidos. que desestabilizaram o governo chileno 

e depois o derrubaram. em luta sangrenta: o Movimento Nacionalista Revolucionario boliviano na 

decada de 50. chefiado por Paz Estenssoro e. depois. em 1952. por Siles Suazo. comandaram uma 

reforma agraria e a nacionalizacao das minas. levando. assim. o pais a sofrer uma pressao 

internacional muito forte e sujeito a varios golpes de Estado pelos militares (ver Santos. 1993 e 

Andrade. 1997). 

1-8 Puig 1995. pp. 20-21. 

1 9 Rosenthal. 1990. p. 75. Furtado (1982. p. 54). tambem aponta que a "penetragao 

das tecnicas modernas nos meios de produgao nao signifcou apenas aumento de produtividade, mas 

tambem foi causa de importantes modiftcagoes nas estruluras sociais. facilitando e mesmo exigindo a 

organizagdo das massas trabalhadoras". 

180 Puig 1995. p. 20. Para uma critica do modelo de desenvolvimento adotado no 

Brasil. ver Mantega. 1984. 
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Todavia, os interesses maiores prevaleceram. Os objetivos norte-

americanos para a regiao nao foram revertidos. O pan-americanismo nao sucumbiu a 

alguns movimentos revolucionarios na regiao, nem a tendencia de criacao de 

importantes economias desenvolvidas que, no futuro, pudessem fazer frente a 

economia norte-americana. NemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "mesmo a principal contribuigao teorica da Regiao 

- a escola cepalina ~ nao parece ter superado essa tendencia" de alinhamento da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

181 

grande maioria dos paises latino-americanos a economia norte-americana. 

E importante conhecermos alguns dos principals processos de 

integracao levados a cabo na America Latina. Para tal finalidade, fizemos livre 

emprego da analise de Rosenthal (1990) no presente texto em que passamos a 

examinar os objetivos e limites da integracao na America latina, situando-a em suas 

respectivas etapas historicas. 

2 . 3 - RETROSPECT ivA HISTORICA DOS PROCESSOS DE LNTEGRACAO NA AMERICA 

LATINA 

Os antecedentes das primeiras ideias de integracao na America Latina 

correspondem ao seculo XVIII, mais precisamente quando a regiao lutava por sua 

independencia politica, entao empreendida pela figura legendaria de Simon Bolivar 

(1723-1830). o grande libertador crioulo que pregou o latino-americanismo, em 

contraposicao ao pan-americanismo da Doutrina Monroe (que obedecia ao principio 

de "uma America para os americanos"'). O pan-americanismo, por sua vez, tinha 

como proposicao libertar a regiao do colonialismo portugues, hispanico e 

britanico.18 

Bolivar, ao contrario, concebia uma America hispanica, independente 

dos Estados Unidos, cujas origens culturais, herdadas da Gra-Bretanha, eram 

bastante distintas, e o poder economico e suas ambicoes expansionistas nao refletiam 

os interesses libertarios da regiao. Bolivar nao poupou esforcos para que fosse 

instituido o primeiro protocolo de intencao de integracao na America Latina, o 

Tratado de Uniao, Liga e Confederagao Perpetua, que so chegou a ser assinado em 

1836, apos a sua morte. 

181 Puig. 1995. p. 20. 

182 Para carater informative), so na America Central conhecem-se cerca dc 35 

tentativas de integracao dos paises dessa regiao entre 1840 c 1930 (Wionczek. 1969. p. 16). 
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Esse Tratado visava a uniao das Republicas da Colombia, da America 

Central, do Peru e do Mexico. Alem disso, buscava-se, tambem, a uniao em uma so 

republica da Colombia, Venezuela, Equador e Peru. O sonho de Bolivar era formar 

um novo mundo, uma so nacao, com um so vinculo que ligasse suas partes entre si e 

com o todo, aproveitando as caracteristicas comuns da regiao, a lingua, os costumes, 

a religiao (o predominio do catolicismo), com um so governo que confederasse os 

diferentes estados que se formassem. 183 

As primeiras propostas integracionistas de carater economico na 

America Latina foram formuladas, basicamente, na decada de 50. De acordo com 

Rosenthal (1990), tres grandes etapas caracterizam os processos de integracao latino-

americana: a etapa voluntarista, a etapa revisionista e a etapa pragmatica. Todas elas 

apresentam suas especificidades que merecem nossa atencao. 

2,3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - ETAPA VOLUNTARISTA 

A etapa voluntarista descrita por Rosenthal (1990), compreende o 

periodo 1950/1960. A integracao economica nesse periodo obedecia aos objetivos da 

estrategia desenvolvimentista elaborada pela Cepal, abordado anteriormente. 

O modelo de substituicao de importacoes pressupunha, para o seu 

sucesso, a existencia de um mercado interno que viabilizasse a escala minima de 

producao dos recentes empreendimentos industrials. Apenas tres paises na regiao, 

Argentina, Brasil e Mexico, possuiam mercado interno em dimensao tal, que 

permitia o avanco do processo de industrializacao em um grau consideravel de 

complexidade. Enquanto isso, os demais nao apresentavam uma estrutura de 

mercado a altura das propostas desenvolvimentistas. 

Entao, se o modelo de substituicao de importacoes dependia da 

dimensao do mercado interno, e alguns paises da regiao nao apresentavam 

circunstancias favoraveis, a estrategia criada pela Cepal foi de integrar os varios 

pequenos mercados dos paises latino-americanos. 

ls3 Sobre os antcccdcntcs historicos dos processos de integracao latino-amcricano. 

ver Monloya e Guilhoto. 1987. disponivel na World Wide Web cm http://pa.csalq.usp.br/~-pa. 
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alcancado, o projeto inspirava-se numa visao de avancos graduais, porem, 

progressives em direcao a metaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApre-determinadas.m 

Na retorica, todos os tratados assinados nessa epoca estabeleciam 

compromissos relativamente rigidos: lograr uma zona de livre comercio juntamente 

com a adocao de uma Tarifa Externa Comum (TEC) frente a terceiros paises. A 

constituicao dessa area livre-cambista tinha um prazo fixado em 12 anos, a partir da 

assinatura do Tratado de Montevideo 

No inicio, segundo Rosenthal, a integracao regional proporcionou um 

aumento do volume de comercio na regiao. Porem, devido ao lento processo de 

negociacao de Listas de Concessao e Listas Comuns dos produtos sujeitos ao 

comercio preferencial, o comercio intra-regional praticamente estagnou no final dos 

anos I960.187 

A desaceleracao do processo de liberalizacao comercial no ambito da 

ALALC, foi basicamente a causa do fracasso da tentativa de integragao economica 

em termos continental. "Os paises sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mostraram cada vez menos dispostos a 

negociar ao haver esgotado a etapa 'fdcil' da substituicao regional de importacoes, 

e ao terem que ahordar a negociacao de produtos que competiam diretamente com 

suas respectivas produgoes nacionais". Isto indica que houve mais beneficios 

advindos de desvios de comercio, em nivel extra-regional, do que a criacao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• * 188 

comercio intra-regional. 

A preocupacao em nao negociar Listas de Concessao e Listas Comuns 

de produtos deveu-se ao fato, no ambito da ALALC, de coexistirem paises com 

niveis desiguais de desenvolvimento economico. Isto e, os paises menos 

desenvolvidos nao tiveram condicSes de participar dessas negociacoes em pe de 

186 Rosenthal. 1990. p. 76. traducao nossa. 

18 Id., ibid. De acordo com Montoya e Guilhoto (1987). as exportacoes regionais 

quase dobraram entre os anos de 1961 em 1964. passando de USS 490 milhoes para USS 835 milhoes. 

Contudo. a participacao relativa do comercio intra-regional sobre as exportacoes totais da ALALC. 

crcsceu em tomo de 8% entre 1960-64. 11.4% ate 1971-1972 e 13.8% em 1979-80. Porem. supoe-se 

um aumento proportional do comercio intra-regional em relacao as exportacoes totais de 29.8% no 

periodo 1960-72 e de 17.4% no periodo 1972-80. Assim. lem-sc que o crescimento do comercio intra-

regional dos primciros anos da decada de 1960. nao pode ser sustentado entre 1970-80. 

188 "a grande enfase no prolecionismo tarifdrio. que caracterizen-a o periodo, 

acarretou para os paises membros desses acordos, significaiivos efeitos de desvio de comercio (trade 

diversion) que nessas pequenas economias poderiam mesmo superar os beneficios da criacao de 

comercio (trade creation) decorrente da reducdo das barreiras tarifdrias regionais" (Prado. s/d. p. 

21). 
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igualdade com os paises mais desenvolvidos, como era o caso da Argentina, Brasil e 

Mexico, os quais apresentavam um nivel de produtividade bem acima dos demais 

paises da regiao. A rigidez dos acordos multilaterais exigiam que qualquer beneflcio 

que dois ou mais paises se concedessem, deveria ser estendido aos demais membros 

da organizacao. 

Nesse sentido, a falta de mecanismos compensatorios na ALALC, que 

pudessem proporcionar aos paises menos desenvolvidos a viabilizacao de acordos 

que nao trouxessem prejuizos para o balanco de pagamentos dos mesmos, foi um dos 

pontos que mais corroborou para o fracasso das varias negociacoes multilaterais 

impedindo, assim, o avanco nas propostas de integracao economica na regiao. 

Rosenthal reconhece que existia uma tendencia a minimizar os ganhos 

com a integragao, inclusive em seus anos de auge. Todavia, ia se perdendo de vista 

que o intercambio reciproco na decada de 1960 foi o elemento mais dinamico do 

comercio exterior na regiao. Esse dinamismo foi responsavel pelo aumento 

significativo dos niveis de interdependencia economica entre os paises membros de 

organizacoes sub-regionais, sobretudo os paises de menor dimensao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Assim mesmo. se empreenderam projelos conjuntos de infra-esirutura, 

se criaram instituicoes comuns e se geraram instdncias de cooperacdo 

entre associacdes sub-regionais ou regionais representativas de diversos 

grupos e interesses ". 

"Todavia, a integracao economica nao m-ancou de acordo com os 

postulados originais, e o marco conceilual que onenlou o 

desenvolvimento dos paises da regiao durante os anos cinquenta passou 

a ser questionado ". 

Como a participacao dos paises menos desenvolvidos no comercio 

intra-regional diminuia, "f ilinerdrio da formacao das zonas de livre comercio nao 

se cumpria, e se via que a integragao nao necessariamenfe era um processo 

progressiva, nem muito menos linear, sendo que podia ser descontinuo e inclusive, 

as vezes, apresentar retrocessos". 190 

Portanto, a fixacao de metas excessivamente ambiciosas e o uso de 

instrumental politico rigido, nao somente contribuiram pouco para se alcancar os 

objetivos, como tambem se apresentavam contraproducente, na medida em que a 

w Rosenthal. 1990. p. 77. traducao nossa. 



96 

crescente distancia entre expectativas e logros criava ftustracoes entre os paises 

membros da ALALC. 

Somado a esses fatos, a desigualdade economica entre os paises da 

regiao tambem se constituiu num obstaculo. Os menos desenvolvidos consideravam 

seus respectivos mercados domesticos como um ativo estrategico para expo-los a 

concorrencia de seus vizinhos latino-americanos de economias mais desenvolvidas, 

principalmente no fornecimento daqueles produtos que tinham uma demanda no 

mercado internacional de baixa elasticidade-renda, como e o caso dos produtos 

primarios. Nesse caso, como ja afirmamos, os mecanismos de Listas de Concessoes e 

Listas Comuns, nao apresentavam instrumentos de politica compensatoria eficientes 

para contrabalancar os efeitos negativos da competitividade regional nos paises de 

menor desenvolvimento economico. 

Por causa desses aspectos, tentativas de formacao daquilo que seria 

um projeto ambicioso, rumo a um mercado comum, semelhante ao exemplo europeu, 

nao passou nem mesmo da formacao simples de uma area de livre comercio. Os 

processos de liberalizacao comercial entre paises signatarios de acordos regionais ou 

sub-regionais na America Latina, nao obedeceram a um cronograma factivel com a 

realidade economica. O resultado, porem, foi o fracasso dessas politicas e suas 

propostas de integragao. 

Mas algo de positivo haveria de ficar. O mais importante e considerar 

a experiencia alcancada nesse periodo. Como veremos a seguir, muita coisa iria 

mudar em termos de propostas e objetivos. Porem, ultrapassada a fase de entusiasmo 

do modelo de substituicao de importacoes e, posteriormente o seu esgotamento, os 

processos de integragao economica na America Latina assumem um carater de 

cautela e revisao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 3 . 2 - ETAPA REVISIONIST A 

Alguns fatos internacionais importantes antecedem essa etapa e 

marcam uma nova realidade para os paises latino-americanos em termos de 

integragao economica. A instabilidade economica internacional, ocasionada pelo 

rompimento do Consenso dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bretton Woods em 1971 e, posteriormente, pela eclosao 



97 

da primeira crise do petroleo em 1974, levou os paises da regiao a reverem suas 

estrategias de desenvolvimento e, com isso, as propostas de integragao economica. 

No inicio dos anos 1970, "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modelo de indusfrializagao caracteristico 

dos anos precedentes perdia dinamismo e, em parte como uma reagdo as 

insuftciencias do marco conceitual dominante ate entao, varios governos ensaiaram 

modelos alfernativos, alguns de corte bastante doutrindrio, sobretudo monetarista 

neoltberar^ A crise da estrategia cepalina de desenvolvimento, baseada no 

modelo de substituicao de importagoes, foi concomitante ao inicio da crise do regime 

fordista de produgao nos paises desenvolvidos capitalistas. O marco conceitual, as 

politicas keynesianas de corte intervencionista com ampla participagao estatal na 

economia, comegou a ser questionado; instaurou-se uma verdadeira ofensiva 

conservadora, basicamente montada sob os auspicios da teoria monetarista de cunho 

liberal. 

Como o antigo marco conceitual, o keynesianismo, deixou de nortear, 

quase todas as propostas de desenvolvimento economico na America Latina, nao 

seria diferente que os objetivos integracionistas se vissem tambem afetados. Alguns 

resultados da economia latino-americana, ja no inicio da decada de 1970, exibiam os 

reflexos da crise economica mundial que emergia. 

Algumas estatisticas dessa epoca demonstram a involugao de algumas 

economias latino-americanas em alguns aspectos. Segundo Prado, com excegao da 

economia brasileira, apos a Segunda Guerra Mundial. Argentina, Chile e Uruguai 

apresentavam juntos, a maior renda per capita da regiao, cerca de 1/3 do PIB, com 

apenas 17% da populagao. A partir da decada de 1970, os mesmos tres paises 

geravam menos de 1/4 do PIB regional. No periodo entre 1945 e 1975, o PIB somado 

desses tres paises cresceu apenas 3,5% ao ano, enquanto o PIB do resto da regiao 

cresceu a 6,2% ao ano. Desta forma, enquanto a Argentina mantinha sua posigao de 

mais elevada renda per capita na America Latina. o Chile desceu da terceira a setima 

colocagao e o Uruguai da segunda a quinta colocagao. 192 

191 Rosenthal. 1990. p. 78. traducao nossa. 

192 Prado. 1995a. p. 14. 



98 

Esses e alguns outros resultados economicos negativos foram 

responsaveis pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "rapidez com que as ideias neo/iberais difundiram-se nessas 

regides". A culpa pelo desaquecimento do crescimento regional no pos-guerra, foi 

colocado sobre a crescente e exagerada intervencao do Estado na regiao, que 

"substituiu o mercado como principal mecanismo de alocaqao de recursos". Essa 

explicacao implausivel era colocada pelos neoliberais, que tinham como alvo de 

criticas o keynesianismo, pautados "no monetarismo de Hayek e Friedman, no novo-

classicismo de Lucas e Sargent", os quais argumentavam "contra a iniquidade do 

sistema anterior".193 

Praticamente nao ha duvidas de que o modelo de desenvolvimento 

economico latino-americano nao prosseguiria sem mudancas radicais do ponto de 

vista conceitual. Com isso as estrategias de integragao economica tambem seriam 

mudadas, tanto no sentido de rever os erros cometidos no passado, tentando, agora, 

alcancar objetivos mais realistas, como tambem estabelecer uma nova fungao para se 

levar adiante uma proposta de integragao. A partir de entao, inicia-se a etapa 

pragmatica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 3 . 3 - ETAPA PRAGMATICA 

Considerando a tentativa fracassada de integragao economica 

precedente (ALALC), a qual nem sequer chegou a alcangar uma zona de livre 

comercio, o que se postulou para uma nova proposta integracionista foi o abandono 

de metas pre-fixadas e objetivos tao ambiciosos: 

"Se pos enfase na 'integragao informal' e na 'integragao por projetos' 

em vez dos compromissos formais e totalizadores: praticamente se 

abandonaram os projetos de concessao de atividades e a regulagdo da 

inversao estrangeira direta e comegaram a experimental- mecanismos de 

comercio compensatorio de troca e outras modalidades de cunho mais 

bilateral do que multilateral" 

Portanto, no inicio da decada de 1980, foi assinado na regiao um novo 

Tratado de Montevideo Este deu origem a uma nova organizagao regional, a ALADI 

(Associagao Latino Americana de Integragao). Essa nova proposta de integragao 

Id., ibid., pp. 14-15. 

Rosenthal. 1990. p. 78. traducao nossa. 
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Dois outros fatores foram importantes e contribuiram para se levar 

adiante a proposta de integracao economica nesse periodo. O primeiro, diz respeito 

ao limite imposto pelas barreiras alfandegarias e nao-alfandegarias, que se 

justificavam pela protecao dos empreendimentos industrials nascentes. A excessiva 

protecao de alguns mercados domesticos poderia resultar na criacao de uma estrutura 

monopolista e, desta maneira, prejudicar os objetivos de diversificacao da estrutura 

produtiva na regiao. Para que isso nao ocorresse, e os efeitos monopolicos fossem 

atenuados, tinha-se a ideia de que a integracao economica tambem poderia 

proporcionar a regiao um maior nivel de competitividade. 

O segundo fator era a impossibilidade de alguns Estados nacionais 

financiarem e colocarem em pratica as estrategias de crescimento economico. Os 

recursos eram escassos, portanto, tambem nesse contexto, a integracao economica 

seria uma alternative para viabilizar uma estrategia de desenvolvimento, que seria 

irealizavel nas dimensoes das pequenas economias perifericas.184 

Portanto, objetivando promover a integracao economica regional e 

avancar nas primeiras definicoes de uma proposta que concretizasse esse processo, a 

Cepal em 1957, atraves de seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Comite de Comercio" deu origem ao "Grupo de 

Trabalho para o Mercado Regional Latino-Americano", o qual, por sua vez, 

instituiu, em 1959, "O Mercado Comum Latino-Americano". 

Em seguida a esta conformacao, foi assinado em 1960 o Tratado de 

Montevideu, instituindo a ALALC (Associacao Latino-Americana de Livre 

Comercio), a primeira experiencia propriamente dita de integracao economica. 

Ratificaram este Tratado a Argentina, Brasil, Colombia, Equador, Mexico, Paraguai, 

Peru, Uruguai e Venezuela.185 

O objetivo ultimo da ALALC era constituir, na regiao, um mercado 

comum nos moldes da experiencia avancada da Europa. Para que isso fosse 

184 Prado. 1995b. p. 7. 

185 Essa epoca foi bastante favonivel para que outros tratados fossem assinados. 

dando origem a outras tentativas de integracao. como foi o caso da criacao do Mercado Comum 

Centro-Americano (MCCA). cm I960; cm 1968 foram criados a Associacao de Livre Comercio do 

Caribc (CARIFTA) e o Mercado Comum do Caribe (MCCO). posteriormente transformado na 

Comunidade do Caribe (CARICOM): e. em 1969. a criacao do Pacto Andino (ver Prado. 1995b. p. 

28). 
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caracterizava-se por ser menos ambiciosa em termos de objetivos e metas a serem 

alcancadas, ao contrario da experiencia precedente. 

O ponto em comum entre a nova organizacao e a anterior e a 

manutencao, atualmente como um objetivo de longo prazo, do estabelecimento de 

um mercado comum latino-americano. Desta vez deu-se mais enfase a criacao de 

acordos bilaterais e sub-regionais para estimular as relacoes comerciais e possibilitar, 

com isso, o tratamento diferenciado entre os paises signatarios. Pode-se notar, que a 

ideia de acordos multilaterais e esquecida, dando lugar a negociacoes bilaterais, 

menos conflituosas no momento de se negociar Listas de Concessao e Listas Comuns 

entre paises com nivel de desenvolvimento diferentes. 

Uma outra caracteristica desta nova proposta e que ela nao estipula 

prazos fixos. Ao contrario, o cumprimento das metas instrumentais nao seguem um 

cronograma rigido, podendo mudar de acordo com as conveniencias de cada pais em 

termos de politica economica. Portanto, a natureza dos objetivos da ALADI, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"contrasta com o cardter determinista da anterior", da ALALC. 195 

No ambito da ALADI foram estabelecidos quatro principios basicos 

importantes e que resumem bem as suas propostas: pluralismo; flexibilidade; 

convergencia; tratamento diferenciado; e, multiplicidade. O pluralismo e a 

flexibilidade ja foram colocados logo acima. 

Quanto ao tratamento diferenciado o importante foi o estabelecimento 

de tres grupos de paises membros, diferenciados de acordo com o nivel de 

desenvolvimento, sao eles: a) Bolivia, Equador e Paraguai; b) Argentina, Brasil e 

Mexico; e c) Colombia, Chile, Peru, Uruguai e Venezuela. Finalmente, o principio da 

multiplicidade permite a possibilidade de distintas formas de uniao economica sub-

regional entre os paises signatarios, em harmonia com os objetivos da integracao 

latino-americana, no ambito das negociacoes da ALADI. 

De qualquer maneira, a tentativa integracionista anterior a ALADI 

permitiu uma transferencia de experiencia. A nova reorientacao dos processo 

integradores na America Latina e produto, justamente, "da experiencia acumidada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m Id., ibid., pp. 78-79. 
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nos vinte anos anteriores, dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA predominio de esquemas rigidos e conipromissos 

inevitdveis". Os paises-membros da ALADI, passaram a dispor de uma gama 

muito maior de instrumentos de politica economica. Existem atualmente acordos de 

alcance regional e de alcance parcial, por exemplo,197 acordos comerciais, de 

complementacao economica, de abertura de mercado, acordos agropecuarios e outros 

mais de preferencia tarifaria regional. 

Apesar das mudancas instituidas no ambito da ALADI, o comercio 

intra-regional latino-americano nao evoluiu de maneira significativa na decada de 80. 

Com relacao as importacoes totais da regiao, o comercio decresceu de 13,8%, em 

1980 para 13,1%, em 1988; com relacao as exportacoes intra-regionais totais, o 

mesmo foi verificado, o comercio passou de 15,5% para 11,2%, respectivamente. 

Com as exportacoes extra-regionais, a historia nao foi diferente; elas cairam em 

media 3,2% no inicio da decada mencionada.198 

A desaceleracao do comercio intra-regional durante boa parte da 

decada de 1980 deveu-se as instabilidades econdmicas causadas pela crise da divida 

externa. A necessidade de se obter divisas para assegurar os pagamentos dos servicos 

da divida (juros e amortizacoes), arrefeceu as relacoes intra-regionais, a partir de 

meados de 1983, e desaqueceu o comercio intra-regional, como os dados acima 

demonstram. 

De qualquer formar, isso nao quer dizer que houve um processo de 

desintegracao economica na regiao.199 Pelo contrario, a integracao era vista como 

uma estrategia alternative para enfrentar melhor a conjuntura internacional adversa, 

ja que a sua retomada no inicio dos anos 1980, atraves da ALADI, obedecia, 

]96Id, ibid. 

19 Esses acordos estao consoantes ao principio da multiplicidade. Nos acordos de 

alcance regional participam todos os paises-membros e nos de alcance parcial. participam apenas 

alguns paises-membros. Um exemplo de acordo parcial e o Mercosul. 

198 Rosenthal. 1990. pp. 79-80: Montoya e Guilhoto. 1987. 

199 Os anos 1980 marcaram. nos paises de menor desenvolvimento. uma insatisfacao 

com tal processo. Os resultados com a ALALC nao foram tao positivos para esse paises. Rosenthal 

afirma. que "os beneficios recebidos da integracao no passado se converteu em um fator relardaldrio 

do processo negociador, exaccrbado pelos custos da integracao derivadas do desvio de comercio'\ 

Entre outros fatores. o autor aponta dois importantes que conspiraram para os insuccssos da integracao 

no ambito da ALALC: "a escassa vinculacdo comercial e infra-estrutura pre-existente (sic)". Mas 

isto nao foi o suficientc para impedir outras iniciativas de integracao na regiao (Rosenthal. 1990. p. 

86). 
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fundamentalmente, tanto a fatores politicos quanto economicos, que expressavam-se 

em termos regional e mundial.200 

Sob a influencia desses fatores, e demonstrando haver realmente uma 

tendencia ao fortalecimento da ideia da integragao, um fato importante ocorreu nessa 

etapa. Por decisao politica dos governos do Brasil e da Argentina, em 1986 foi 

assinado, no ambito das iniciativas bilaterais ou de integragao sub-regional, a Ata 

para Integragao Argentina-Brasil. Essa iniciativa tinha como objetivo principal, 

iniciar um processo de integragao economica entre as duas maiores economias sul-

americanas. De fato, tal iniciativa suscitou um programa amplo de integragao 

bilateral que, ate o momento, tern superado as divergencias historicas entre as duas 

nagSes. Por outro lado, pode-se fortalecer, em termos, o poder de barganha dos dois 

paises nas relagSes internacionais em torno do problema da divida externa.201 

Apos um interregno de quase doze anos (1979-1990) sem crescimento 

economico, onde a maior parte das economias latino-americanas sofreram com o 

esgotamento do modelo de desenvolvimento, pautado na substituigao de importagoes 

e amparado substancialmente em financiamentos externos, os anos 1990 iniciam-se 

sob um novo contexto internacional. O atual periodo emerge sobre tres novas 

caracteristicas, que definem bem esse novo contexto: a) a globalizagao dos 

fendmenos economicos - ideologicamente colocada como um fato novo e 

irreversiver02; b) uma resposta latino-americana a essazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA globalizacao. com uma 

-00 "A quesldo da divida externa (...) converleu-se nam ponto central de articulacdo 

diplomdtica no subcontinente". Santos lcmbra que essa articulacao em torno do problema da divida 

externa dos paises do terceiro mundo. foi uma iniciativa do presidente de Cuba. Fidel Castro. Apos 

seis congressos sobre esse tenia. Fidel "conseguiu char uma forte consciencia sobre a dimensao da 

divida. a impossibilidade do seu pagamento e perspectiva de utilizd-la como um fator de unidade 

latino-americana. de eolaboraedo Sul-Sul e de pressao sobre as polencias econdmicas" (Santos. 

1993. p. 126). Outros fatores sao tambem importantes no contexto dos interesses integracionistas 

nesse periodo. tais como: a) a rcabilitacao de normas de convivencia democralica em varios paises da 

America Latina. b) os efeitos e consequencias do segundo clioque do pctroleo (1979) no balanco de 

pagamentos dos paises da regiao: e, c) a nova tendencia da economia internacional que aprcscnta a 

integracao economica como uma condicao necessaria para o desenvolvimento de novas tecnologias. 

captacao de investimentos externos e protegao seletiva dos mercados intemos (Montoya e Guilhoto. 

1987. p. 3). 

:c" Como veremos adiante. as mudancas ocorridas no ambito da negociacoes 

internacionais. no sentido de dar maior autonomia aos paises do Mcrcosul. e um dos fatores 

prepondcrantcs na continuacao do projeto de fortalecimento dessa integracao regional. 

: o : Uma discussao fcita com o proposito dc sc entender melhor as novas formas que 

assumcm a expansao do capital cm nivel mundial. suas peculiaridades c difcrencas com os processos 

antcriorcs dc internacionalizacao do capital, e feita. guardando suas limitacdes. no primeiro capitulo 

desse trabalho. Ver tambem Hirst e Thompson (1998). 
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gradual tendencia em direcao a uma maior convergencia entre os paises da regiao em 

materia de politica economica, inclinada principalmente para uma liberalizacao 

comercial e a adocao de metas comuns de desenvolvimento; e, c) a convergencia, 

pelo menos aparentemente, para regimes politicos plurais, participativos e 

democraticos.203 

Antes, a integragao regional tinha um papel preponderante nas 

estrategias de desenvolvimento economico na America Latina. Atualmente, impdem-

se aos paises da regiao novas estrategias de desenvolvimento economico, 

sintonizadas com a nova realidade da economia mundial. Neste contexto, "ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA razodvel 

supor que a integragao seja funcional a estas novas estrategias nacionais de 

desenvolvimento'''.2 4 

Atualmente, a discussao persiste na reestruturagao das economias 

nacionais, transformando-as produtivamente, sendo esse processo acompanhado com 

maior equidade social em cada pais, implicando em orientagoes comuns, de acordo 

com os interesses da sociedade. Em termos de integragao, o objetivo agora e ser 

"(...) compativel com o esforco de melhorar a competitividade 

international: ou seja, a integracao deve contribuir para o cumprimento 

dos objetivos especificos de fort ale cer a insercao international, favorecer 

a articulacdo produtiva e induzir a interacao criativa entre os agemes 

publicos e privados ".' 

Com isso, percebe-se, e isso sera motivo de discussao na proxima 

segao, que a concepgao de integragao economica nos anos 1990 muda. Ela nao deixa 

de ser uma estrategia de defesa coletiva contra as adversidades surgidas no ambito da 

economia mundial - sobretudo no atual estagio de internacionalizagao do capital -, 

mas passa a ser, prioritariamente, tambem um elemento ofensivo, que pode 

contribuir para melhorar a insergao internacional dos paises latino-americanos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 4 - Algumas Caracterist icas Ent re Integragao Regional e Globalizagao 

Varios sao os autores que estao tratando desses dois fenomenos. 

Tentaremos fazer algumas consideragoes, baseadas em alguns pontos de vista, sobre 

-03 Rosenthal. 1990. p. 81. 

-04 Id., ibid., p.82. 

:"5 Id., ibid. 
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os aspectos que diferenciam a globalizacao da regionalizagao, bem como aqueles que 

encontram semelhancas. 

Para Ianni, por exemplo, a medida que o capitalismo processa a 

globalizacao da economia, vao surgindo relacoes processos e estruturas particulares. 

Movimentos de interdependencia e integragao dos mercados, bem como de 

fragmentacao e antagonismos, ressurgem nesse contexto com mais vigor do que em 

epocas precedentes da internacionalizagao do capital/06 

Nesse sentido, a analise do autor reforca o que foi colocado no 

primeiro capitulo deste trabalho: que a globalizacao, portanto, e um fenomeno de 

crescente internacionalizagao da produgao e transnacionalizagao dos capitais 

financeiros e comerciais sob novas formas; processo que vem ganhando expressao 

mundial a medida que paises ou regioes estejam aptos, tanto para serem bases de 

atividades produtivas quanto espagos de realizagao e valorizagao da mercadoria. 

Por outro lado, a regionalizagao e tratada por Ianni como um processo 

intermediario entre a perda da autonomia nacional e o crescimento das exigencias 

impostas pelo processo de globalizagao da economia. Sem duvidas, a globalizagao 

exerce uma influencia muito forte sobre aquelas economias envolvidas diretamente 

na economia mundial, o que implica na perda de diversos atributos de soberania 

economica e politica sobre os seus destinos, ai incluidas tanto as economias 

subdesenvolvidas, quanto alguns paises da OCDE.207 Nesse caso, para Ianni, a 

regionalizagao surge da tensao entre globalismo208 e nacionalismo, ou seja, a 

regionalizagao emerge como uma "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA das solugdespara os impasses a aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA afligoes do 

nacionalismo". Assim, o regionalismo "envolve a formacao de sistemas economicos 

que redesenham e integrant economias nacionais, preparando-as para os impactos e 

as exigencias ou as mudancas e os dinamismos do globalismo". M 

206 Ianni. 1996. p. 147. 

2u7 Cf. Bauinann. 1996. p.36. A Organizacao de Cooperacao e Desenvolvimento 

Economico (OCDE). foi criada em 1961 em substituicao a Organizacao Europeia de Cooperacao 

Economica (OECE). Alem de integrar os antigos paises da OECE - Alcmanha. Austria. Belgica. 

Dinamarca. Finlandia. Franca. Gra-Brctanha. Grecia. Islandia. Irlanda. Italia. Luxemburgo. Holanda. 

Norucga. Portugal. Succia. Suica e Turquia - a OCDE inclui atualmente ainda os Estados Unidos. 

Espanha. Japao. Australia e Nova Zclandia. A organizacao \ isa incentivar o crescimento economico e 

o desenvolvimento dos seus paises membros e a expansao do comercio multilateral (cf. Sandroni. 

1994. p. 243). 

208 Termo cunhado pelo autor. 

21,9 Ianni. 1996. p. 115. 



104 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Porem o autor nao menciona que o fendmeno da regionalizacao 

tambem e acompanhado de exigencias que provocam a perda de autonomia sobre as 

politicas econdmicas dos paises envolvidos. Nao e apenas a globalizacao que 

provoca essa perda, portanto.210 Nesse caso, vemos semelhangas entre os dois 

fenomenos. Desta forma, a regionalizagao e vista por Ianni apenas como um 

processo intermediario entre as friccoes do nacionalismo e globalismo. 

Santos, tambem tenta fazer uma analise sobre a relacao entre 

globalizacao e regionalizacao. Mas parece que o autor pouco se aprofunda sobre o 

assunto, deixando algumas lacunas abertas em seu discurso sobre os dois 

fenomenos."11 

Para este autor, a regionalizacao assume um carater aparentemente 

contraditorio a globalizagao mas, na verdade, sao dois fenomenos interdependentes. 

O fenomeno da regionalizagao aparenta ser contraditorio a globalizagao a medida 

que algumas nagoes ou regioes podem juntar suas forgas com o objetivo de se 

inserirem de uma forma mais soberana e ativa na economia mundial. Quer dizer, a 

regionalizagao pode proporcionar as economias subdesenvolvidas um melhor 

posicionamento no contexto de crescentes instabilidades politico-econdmicas 

advindas do atual estagio de internacionalizagao do capital. Vejamos o que o autor 

diz sobre o assunto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A atual conjuntura indica pois clois movimentos aparentemente 

opostos. mas interdependentes. O processo de globalizacao da economia 

mundial que une lodas as nacdes regioes dentro de um mesmo movimento 

unico que Integra o conjunto da humanidade numa civilizaqao planetaria, 

na qua! as necessidades do planeta se sobrepdem as logicas partiCUlares. 

Mas, ao mesmo tempo, para situar-se neste mundo global, as nacdes. 

assim como as regioes e os diferentes agentes sociais veem-se obrigados 

afortalecerem-se localmentepara competir nessa economia mundial".''' 

Ao mesmo tempo que vao cnfraquecendo-se a autonomia de alguns Estados 

Nacionais. provocado tanto por um processo de integracao regional quanto pela inscrcao na economia 

mundial. vao surgindo. por exemplo. no ambito regional, autoridades supranacionais autonomas. com 

instrumentos politicos e juridicos que possibilitam a ordenacao do espaco e da estrutura politica-

cconomica para atuacao do grande capital multinational. O exemplo da Uniao Europeia c bastante 

elucidativo nesse caso. Nessa regiao. "ocorre a mais importante experiencia de superacao do Estado 

nacional como instrumento de cvordenacao das atividades econdmicas em sociedades que conciliam 

os ideais de liberdade e bem-estar social' (Furtado. 1996. p. 47) 

211 Santos. 1993. 

:12 Santos. 1993. p. 53 
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Sobre a globalizagao, a realidade nao parece apontar no sentido que 

Santos colocou. No atual estagio das relacoes de producao dominante, somente 

aquelas nagoes que oferecam condicoes para que o capital se reproduza - mercado 

consumidor promissor; forca de trabalho apropriada para os novos padroes e tecnicas 

de producao; ambiente socio-politico estavel e favoravel, etc. - estao tendo 

oportunidade de insergao nesse novo contexto, enquanto a grande maioria das nacoes 

sao totalmente alijadas do processo de integragao a dinamica economica mundial, 

portanto, excluidas, como assim afirma Cardoso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O paises (ou paries deles) incapazes de repelir a revolucdo do mundo 

contempordneo e, ao mesmo tempo, encontrar um nicho no mercado 

internacional, terminarao no 'pior mundo possivel'. Xao valerao ao 

menos o trabalho de serem explorados: tornar-se-ao irrele\ antes, sem 

qualquer interesse a economia global em desenvolvimento ".' 

A exclusao de nagoes e/ou regioes da dinamica economica mundial e, 

sem duvidas, uma caracteristica marcante do atual processo de globalizagao. So para 

fazer um contraponto com esse processo, na epoca em que prevaleceu o 

imperialismo, por exemplo, as grandes nagoes capitalistas, representadas pelos 

grandes monopolios, ampliavam as suas zonas de interesses, deflagrando uma 

verdadeira corrida pela partilha do mundo. atraves da dominagao exercida pelas 

grandes potencias sobre um numero cada vez maior de nagoes.214 Atualmente ocorre 

o contrario, cresce cada vez mais o numero de nagoes que estao a deriva do processo 

de globalizagao nesse novo contexto. 

Percebe-se com clareza que a visao de Santos e bastante otimista 

quanto a globalizagao. Por outro lado, tern razao quando coloca que algumas nagoes, 

aquelas mais frageis do sistema economico mundial, estao se fortalecendo para 

enfrentar os desafios do mundo contemporaneo. Todavia, ao atribuir a globalizagao 

um papel integrador, que permite a humanidade caminhar rumo a uma civilizagao 

planetaria e ainda por cima que seus interesses estejam sobrepostos aos interesses 

particulares, Santos parece nao perceber que vivemos numa economia capitalista, 

dominada pelos paises desenvolvidos, que no jogo de forgas mundial fazem 

prevalecer seus interesses e de seus grandes conglomerados multinacionais. 

: i 3 Cardoso. 1996. p. 12. Gifo do aulor. 

214 Ver Lenin. 1987. 
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Portanto, as duas analises, Ianni (1996) e Santos (1993), ainda nao sao 

suficientes para caracterizar a regionalizagao e a globalizagao. A primeira por tratar a 

regionalizagao apenas como um processo intermediario entre a perda de soberania 

das nagoes no trato de politicas internas, ou seja, crise do nacionalismo frente as 

imposigoes da globalizagao. E a segunda, por se tratar, digamos, de uma apologia a 

globalizagao, o autor assemelha-se aqueles que preconizam que estamos caminhando 

para uma especie de "Aldeia Global", onde nao haveria mais fronteiras nacionais, a 

humanidade estaria interligada por uma consciencia coletiva que a levaria para um 

mundo dominado nao pelos interesses particulares, sejam eles de paises, nagoes, 

blocos de paises ou grandes conglomerados capitalistas multinacionais, mas pelos 

interesses coletivos, interesses relacionados com o bem comum e preocupados em 

resolver os grandes problemas que afligem a humanidade. De certo, estamos muito 

longe de exercermos essa consciencia frente a logica perversa do modo de produgao 

capitalista que se intensifica cada vez mais. No entanto, nao quer dizer que seja 

impossivel. 

Uma analise mais realista sobre a relagao entre regionalizagao e 

globalizagao e realizada por Baumann.215 Para este autor,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "globalizacao e um 

movimento de deslocamento, atraves das fronteiras, dos agentes economicos", 

sobretudo as grandes multinacionais. Quanto a regionalizagao, ao contrario, ela "esta 

relacionada com a preservaqao e estimulos a valores locais". Portanto, para 

Baumann, "a globalizacao tern sen impulso no movimento de varidveis 

microeconomicas, e a partir das estrategias das empresas, enquanto a 

regionalizagao e largamente determinadapor decisoespoliticas" A(> 

Coutinho217 desenvolve muito bem a caracteristica levantada por 

Baumann com relagao a globalizagao. Parte do trabalho desse autor consiste no 

apontamento das estrategias das grandes multinacionais que concentram seus 

aspectos financeiros e tecnologicos em seus paises de origem, enquanto 

descentralizam, para o nivel regional, os aspectos ligados a produgao. 

E verdade que as corporacoes multinacionais desempenham um papel 

crucial, que pode ser decisivo, na criagao, institucionalizagao e dinamizagao dos 

:15 Baumann. 1996. 

216 Id., ibid. pp. 46-47. 

: r Coutinho. 1996. 
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sistemas economicos regionais. Porem, o impulso inicial e a continuidade de 

objetivos e de grandes projetos, por exemplo na area de infra-estrutura, dependem, 

quase que exclusivamente, como coloca Baumann, de decisoes politicas na maioria 

dos casos.218 

Com relagao as grandes multinacionais, a necessidade da formagao de 

grandes blocos economicos regionais, integrado por varios paises, atende a 

necessidade de aumentar a escala de produgao/1 9 Nesse caso, as decisoes politicas 

que influencia nessas formagoes sao consoantes a garantia, em menor ou maior grau, 

da proliferagao da produgao industrial, proporcionando, desta maneira, o 

aprofundamento da divisao internacional do trabalho, garantindo a logica de 

reprodugao ampliada do capital em escala mundial. 

Desta forma, tanto a integragao regional quanto a globalizagao 

confluem para a progressiva retirada de entraves ao livre comercio, na perspectiva de 

uma economia mundial cada vez mais integrada que esteja sob o controle dos mais 

poderosos oligopolios multinacionais. 

Em resume temos que a formagao de blocos economicos regionais 

(regionalizagao), enquanto resultado de um processo de globalizagao da economia no 

marco da internacionalizagao contemporanea do capital, expressa uma contradigao 

em termos, mas adequada perfeitamente as necessidades atuais do processo de 

acumulagao capitalista. Portanto, organizar blocos regionais significa, num sentido 

ofensivo, unir forgas para conquistar novos espagos de reprodugao e valorizagao do 

capital. Percebe-se tambem, que essas formagoes, quando adotam politicas 

econdmicas defensives, tentam limitar o raio de agao e influencia de algumas grandes 

corporagoes multinacionais e de alguns paises que dominam o cenario geo-

economico. Alem disso, procuram preserver pelo menos os aspectos part iculars, de 

cada regiao (lingua, cultura, etc) 

-1* Baumann. 1996. 

219 Brum, 1997. p. 87. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

22(1 Id., ibid, p. 71 



2.5 - Principals Blocos Economicos Regionais no Mundo 

108 

Existem atualmente varios blocos economicos reunindo paises em 

diversas regioes do mundo. O principal deles, e varias vezes ja nos referimos, e a 

Comunidade Economica Europeia, que veio dar origem em 1992, a partir do Tratado 

de Maastrich, a Uniao Europeia. A iniciativa de unir os principals paises europeus 

partiu logo apos a Segunda Guerra Mundial com a criacao do primeiro esboco de 

integracao regional acompanhado da criacao da Organizacao Europeia de 

Cooperacao Economica (OECE). 

No lado oriental da Europa, as ex-republicas sovieticas formam a 

Comunidade de Estados Independentes (CEI) e tern como objetivo a formacao de um 

mercado comum e, progressivamente, constituir um sistema regional integrado e 

dinamico, sob a lideranca da Russia. Essas economias passam atualmente por um 

processo de reestruturacao economica em conformidade com os principios de 

mercado, abrindo a estrutura produtiva a iniciativa privada atraves da promocao de 

desestatizac5es, privatizacoes e a desregulacao do mercado. O exemplo dessa 

iniciativa integracionista. em ultima instancia. so vem confirmar os objetivos do 

processo de globalizacao e regionalizacao, qual seja: a expansao da estrutura de 

producao capitalista a regioes onde a acumulacao do capital em escala ampliada 

possa dar-se continuamente/21 

Na Asia e Oceania dois projetos de integracao regional estao se 

desenvolvendo simultaneamente. A Associacao das NacSes do Sudoeste Asiatico 

(ASEAN) e a Cooperacao Economica da Asia e Pacifico (APEC). 0 primeiro deles 

reiine as nagoes Brunei, Cingapura, Filipinas. Malasia e Tailandia. A APEC, por sua 

vez, apresenta-se como a mais importante entre as duas organizacoes. Ela e 

responsavel praticamente por metade da produgao mundial sendo formada pelos 

seguintes paises e cidades-estado: Australia, Brunei, Canada, China, Cingapura, 

Hong Kong, Coreia do Sul, Estados Unidos, Taiwan, Filipinas, Hong Kong, 

Indonesia, Japao, Malasia, Mexico, Nova Zelandia, Papua-Nova Guine e Tailandia. 

: : 1 O imenso potential de recursos. inclusive de gcnte qualificada. principalmente 

na Russia, indica. por si so. a importancia de incorporacao dessa regiao. no longo prazo. a dinamica 

capitalista. 
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Percebe-se que aqueles paises que formam a ASEAN, tambem participam da 

APEC.222 

Nas Americas, dois grandes blocos regionais merecem destaque. O 

Tratado de Livre Comercio da America do Norte (NAFTA) iniciado em 1994, 

ampliando o acordo de livre-comercio entre Canada e os Estados Unidos que existia 

desde 1989, agora incluindo o Mexico. Nessa integracao regional prevalece o 

comando das grandes multinacionais de origem norte-americana. O potencial de 

mercado e produtivo dessa regiao influencia diretamente toda a America Latina e 

Caribe. Por outro lado emerge, dentro das iniciativas sub-regionais da ALADI, o 

Mercado Comum do Cone Sul (MERCOSUL), reunindo Argentina, Brasil, Paraguai 

e Uruguai; existindo ainda entendimentos com outros paises da America do Sul, 

como e o caso da Bolivia e do Chile. 

Ademais em diversas regioes do globo, existem outras iniciativas de 

integragao economica regional. O Grupo de 3 reunindo Colombia, Mexico e 

Venezuela; O Mercado Comum da America Central (MCAC) com Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama; a Associacao de Livre 

Comercio do Caribe, reunindo as importantes economias caribenhas; a Comunidade 

Economica da Africa Ocidental, reunindo Benin, Burkina, Costa do Marfim, 

Gambia, Gana Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Serra Leoa e 

Togo; o Conselho de Cooperacao do Golfo com a Arabia Saudita, Emirados Arabes e 

Kuwait; sem mencionarmos o Grupo Andino e a ALADI223. 

Esses exemplos refletem bem a importancia e a dinamica que o 

processo de integragao regional vem tomando corpo em conformidade com a 

globalizagao. Pode-se esperar varias dificuldades em implementa-los e dinamiza-los. 

De qualquer maneira essas iniciativas apontam claramente como sera o desenho 

geopolitico do mundo no future Um mundo onde as relagoes internacionais se 

desenvolvam predominantemente entre blocos de paises. 

Entretanto nossa preocupagao seguinte e abordagem da estrutura e 

dinamica do Mercosul. Essa pretensao surge diante das dificuldades enfrentadas 

: " Ianni. 1996. p. 120. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

223 Id, ibid, pp. 118-121. 
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a harmonizacao das politicas aduaneira, comercial, agricola, industrial e de 

transportes e comunicacoes, bem como a coordenacao de politicas monetaria, fiscal e 

cambial; numa segunda etapa, proceder-se-ia a harmonizacao gradual das demais 

politicas necessarias a formacao da uniao economical 6 

Em julho de 1990, com a assinatura de mais um compromisso comum, 

a "Ata de Buenos Aires", o processo de integracao Argentina-Brasil deu mais um 

importante passo a frente. Foi estabelecido, naquele momento, um prazo mais curto 

para a criaq:ao de um mercado comum. quatro anos e meio. 0 que mais caracterizou 

esse momento foi a ampliacao das fronteiras de negociacao com outros paises da 

regiao. com vistas a extensao do processo de progressiva liberalizacao comercial que 

ja vinha sendo realizado entre os dois paises. 

Mas, o grande passo rumo a consolidacao da integracao economica 

regional, e que deu origem ao Mercosul (Mercado Comum do Cone Sul) foi, sem 

duvidas, a assinatura do "Tratado de Assuncao", em 26 de marco de 1991. A partir 

de entao, a integracao tripartite converteu-se em quadripartite, com a inclusao de um 

novo pais-membro, o Paraguai. O Tratado de Assuncao representa um instrumento 

legal que permite, substancialmente. o estabelecimento de negociacoes de um 

mercado comum unificado, ou seja. uma uniao economica. Essa meta e estabelecida 

levando-se em conta os quatro objetivos basicos do Tratado: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a) livre circulacdo de bens, senicos e fatores produtivos entre os 

paises: b) o estabclecimcnto de uma tarifa externa comum c a adoqao de 

uma politico comercial comum em relacao a terceiros Estados ou 

agrupamento de Estados: o a coordenacao de politicas 

macroeconomicas e setoriais entre os Estados Paries: e. d) o 

compromisso dos Estados Partes de harmoni:ar suas legislacdes. nas 

areas peninentes. para lograr o fortalecimento do processo de 

integracao"'." 

" 6 Como ja foi salicntado antes, a uniao economica trata-sc de um projeto de 

integracao bem mais ample que alcm de contcr as proposlas das elapas antcriorcs. area de li\re 

comercio. uniao aduaneira e mercado comum. tenia harmoni/ar as politicas economica. monetaria, 

fiscal, social e anticiclica". 

22

 "Tratado para a Constituicao de um Mercado Comum entre a Argentina, o 

n~„.;i n Vnrnntini o n 1'rtiaunr ~>f\ n in r 1QQ1 !n-Mrrrniiil - Sinome Eslatistica. 1992. D. 285. 
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0 Tratado de Assuncao estabelecia ainda, ate 31 de dezembro de 

1994, a adocao de regras de origem 2 ' 8, um si sterna de solucao de controversias e o 

direito de adotar clausulas de salvaguardas.2i9 

Apesar do projeto de integracao economica do Mercosul ser um tanto 

ambicioso, vale lembrar que este ainda nao se constituiu como uma uniao aduaneira 

de fato. 2 3 0 

Algumas diferencas entre as duas principais economias da regiao, 

Argentina e Brasil, no tocante a producao de determinados setores sao responsaveis 

por alguns problemas relacionados a liberalizacao do comercio entre os dois paises. 

Por exemplo, Argentina praticava tarifas zero para a importacao de bens de capital e 

de informatica entre 1985 e 1990. 

O objetivo da importacao de bens de capital para a Argentina era de 

niodernizar sua estrutura produtiva industrial. Por sua vez, a importacao de produtos 

de informatica justificava-se por esse pais nao os produzi-los. Entretanto, essa 

desgravacao tarifaria em relacao aos paises nao-membros do Mercosul nao agradava 

ao Brasil. Este pais, por sua vez, e o unico produtor de produtos de informatica e o 

maior produtor de bens de capital no ambito do Mercosul. portanto. qualquer medida 

que tirasse desses setores a oportunidade de ampliacao de mercado entre os paises do 

Mercosul e suscitasse desvio de comercio, nao recebia apoio desses setores 

empresariais brasileiros. 

•"> Essas regras cstabcleccm se um produlo c originario de uma area de livrc 

comercio ou de outros mcrcados. considerando-se que a mercadoria originaria dc uma zona de livre 

comercio lera tratamento difcrenciado em relacao a tcrcciros paises. Portanto seu objetivo basico c 

cvitar que opcracoes triangulares dc cxportacao se beneficiem indexidamente da zona de lizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ TC 

comercio. Alem disso. os certificados de origem cmitidos para as mcrcadorias importadas. 

caracterizam a real proccdcncia das mesmas. assim como permitcm proibir as triangulares e outras 

pniticas desleais de comercio (Mello. 1997. p. 34). O exemplo das mercadorias provenientes do 

Paraguai para os demais paises do Mercosul c sintomalico ncsse caso. A comcrcializacao por esse pais 

de bens de consumo duravcis e semi-duravcis oriundos de outros paises lem sido causa de varias 

controvcrsias. Dcntro dos objetivos das regras de origem. nenhum produlo que seja fabricado fora do 

Paraguai deve usufruir do mcsmo tratamento tarifario dado aos produtos fabricados c comercializados 

ititra-bloco. devcm ser submctidos a TEC (Tarifa Externa Comum). 

" 9 Os proccssos dc ncgociacao entre paises com diferencas economicas exprcssi\as 

sempre sao moti\os de discussocs. principalmcntc quando emohem intcrcsses e setores cstratcgicos 

de cada economia cm particular. Nesse scntido. a criacao de instrumentos e mecanismos que 

possibilitem a solucao dc impasses e dc substancial importancia para a conducao democratica dos 

proccssos dc integracao economica. 

2 3 0 Essa discussao esta enriquccida de dados c dctalhes analilicos no l i \ ro 

organizado por Brandao c Percira. 1997. 



Concluindo, nao se pode estabelecer uma tarifa externa comum sem 

que os interesses dos paises membros sejam considerados. A saida para esse impasse 

foi definir um prazo para que esses setores da economia brasileira pudessem 

preparar-se para enfrentarem a competicao direta com os produtos dos paises nao-

membros do Mercosul. 

As controversias, de fato, vao sempre existir quando esta em jogo 

inumeros interesses e paises com estruturas produtivas tao diferentes. A experiencia 

da Uniao Europeia demonstra o quao e dificil encontrar consensos em torno de temas 

polemicos. Nao se pode exigir que o Mercosul, que se encontra ainda em fase de 

maturacao, possa alcancar os mesmos resultados conseguidos por outras experiencias 

de integracao mais antigas. A propria Uniao Europeia, nesses quase cinqiienta anos 

de experiencia bem sucedida, ainda apresenta dificuldades e obstaculos diversos.231 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 - A S P E C T O S T E R R I T O R I A L , POPULACIONAL E D E M O G R A F I C O DO M E R C O S U L 

Os quatro paises membros do Mercosul apresentam um quadro fisico, 

populacional e demografico bastante heterogeneo. As diferencas nao estao apenas 

limitadas por essas caracteristicas. 1 3 2 

: 3 1 Atualmcntc o que disaite-sc no ambito da Uniao Europeia c a proposta dc 

criacao dc uma moeda linica. o Euro. As conseqiiencias da introducao de um padrao monetario unico 

na Europa sao ainda motivos de cspcculacocs que envolvem divcrsos setores da economia e da 

politica nos paises da rcgiao. Essa proposta c bem antiga. Desde a criacao do Sistema Monetario 

Europeu (SME).em 1979. que discutc-se sobrc os riscos c os bencficios dc uma mocda linica. A partir 

de 1988 essa discussao loma impeto com a uniao monetaria surgida depois dos cstudos que serviram 

de base para o Tratado de Maastricht, dc 1992. Um dos pontos mais discutiveis sobrc essa qucstao dtz 

rcspeito a possibilidade de harmonizacao das taxas dc juros. A revista "The Economist", publicou 

varios artigos entre 1997-1998. bem pessimistas sobrc a criacao do Euro. Nessas cdicocs sao fcitos 

apclos para que os grandes lideres curopeus rctrocedam na proposta para cvitarem que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "grande 

aventura termine em desastre". Por outro lado. existent aquelcs mais otimislas que prefercm acreditar 

que havera um aumcnto significativo da eficiencia e reducao de custos de transacao: que a nova 

mocda podera ser um contraponto importante com o dolar como rescrva intcniacional: a criacao do 

Banco Central Europeu indcpendenle. constituira uma base importante para um pacto implicito de 

estabilidade. eliminando os riscos de irresponsabilidadc fiscal e cambial no futuro: e que a criacao da 

mocda unica possibilitara um grandc passo rumo ao aprofundamento da uniao politico-economica dos 

Estados curopeus. Para tcr uma \isao bastante rcsumida sobre os riscos e bencficios da adocao de uma 

mocda unica ver os artigos de Sayad. J. Mocda semi-unica. Folha de Sao Paulo. 11 out. 199S e 

Nobrega. M . Euro: \ ai comcgar a grandc aventura. Folha de Sao Paulo. 01 mai. 1998. 

"" : Aqueles que therein a oportunidade e o interesse de aprofundar os 

conhecimentos sobre a formacao politica e economica da America Latina. podem encontrar. scm 

diividas. no lizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^TO de Celso Furtado. A Economia Latino-Americana: formacao historica e problemas 

contempordneos. 1978. uma vasta analise sobre essas qucstocs. Outras obras scrvem tambem como 

referenda ncssc caso. Podc-sc acrcsccntar ainda A descoberla do Homem e do mundo. Sao Paulo: 

Companhia das Lctras. 1988. Nessa obra encontra-sc uma colctanea dc artigos dc sociologos. 

historiadores e cientistas politicos. em sua maioria Portugueses, que trata a qucsta"o do descobrimento. 

sobretudo das .Americas, numa pcrspccli\a critica e. alem disso. atualizada do ponto de \ista das 
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A maneira como a America Latina foi colonizada e determinante na 

sua composiclo socio-economica. Furtado assinala, que as diferencas etnico-

culturais constituem um dos tracos mais caracteristicos da regiao.233 Existem 

diferencas qualitativas significativas, como por exemplo entre os paises do Caribe, de 

forte influencia africana, e os paises andinos, onde ate hoje predominam os 

elementos etnico-culturais indigenas. 

A brutalidade da colonizacao latino-americana destaca-se como um 

dos tracos mais marcantes da presenca de Portugal e Espanha na regiao durante o 

Antigo Sistema Colonial. Tanto a colonizacao espanhola quanto a portuguesa foram 

caracterizadas como genocidios. As areas de colonizacao hispanica eram habitadas 

por grandes contingentes de populacoes aborigenes que conheciam metais preciosos. 

E incorreto, talvez, afirmar que os espanhois utilizaram tecnicas apropriadas de 

colonizacao.234 Para Novais o que ocorreu realmente foi "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conquista,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA isto e, o saque 

das riquezas acumuladas e a dominacao dos aborigenes, com desmautelamento 

direto de suas estruluraspoliticas tradicionais". A conquista "espanholapoe a nu as 

linhas de forca da colonizacao modernd".^' 

Nas partes da America onde prevaleceu a colonizacao lusitana, os 

aborigenes. como eram mais primitives que os povos conquistados pelos espanhois. 

nao conheciam. ainda, metais preciosos e suas fontes. Nessas areas foi necessario que 

se definisse uma outra estrutura produtiva, baseada na agricultura tropical (a exemplo 

do acucar, primeiramente cultivado na ilha da Madeira e, depois, no Brasil), para que 

os capitals europeus em franca expansao pudessem promover a ocupacao. 

povoamento ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ aloriza9ao do espaco economico conquistado. em conformidade com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 desenvolvimento do capitalismo comercial do Antigo Sistema Colonial, 

principalmente a partir da segunda metade do seculo XVI . 

novas fomiulacoes historicas sobrc 0 assunto. Adcmais. podemos destacar os scguintcs trabalhos: 

Dongui. 1975: Andradc. 1997: Arico. 1982. 

^ Furtado. 1978 

: 3 J Colonizacao. significa. no ambito do Antigo Sistema Colonial, organizar a 

estrutura produtiva com 0 objetivo de promover a acumulacao capitalista nos quadros da economia 

europeia da epoca. ou seja. cstimular 0 progrcsso burgucs nos quadros da sociedade ocidental (No\ais. 

1995. p. 97). 

2 3 5

 Id., ibid., p. 94. 

236

 Id., ibid., pp. 92-93. Sobre esse assunto ver tambem Furtado. C. Formagdo 

economica do Brasil. 1959. 
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Assim, a America espanhola destacou-se pela producao de metais 

preciosos nos primeiros cento e cinqiienta anos de sua descoberta, enquanto que na 

America portuguesa, predominou uma estrutura voltada para producao de produtos 

agricolas. Isto influenciou diretamente no quadro demografico da regiao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A 

economiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mineira, que na America espanhola provocou o despovoamenlo de certas 

regides, (eve no Brasil efeito contrdrid". Pode-se inferir dai a grande expansao de 

terras que foram conquistadas pelos espanhois. Excluindo o Brasil de colonizacao 

portuguesa e o Haiti de colonizacao francesa, o restante da regiao latino-americana 

esteve diretamente sob o dominio espanhol. 

Portanto, pode-se diferenciar a acao dos espanhois e dos Portugueses 

na America Latina. A acao dos primeiros, segundo Furtado, assume caracteristicas de 

conquistas, aliadas a escraviza^ao e exterminio de numerosas populacoes indigenas, 

que viviam em comunidades de complexa estrutura socio-economica/38 Ao 

contrario, a acao dos Portugueses pode ser descrita como colonizadora, em relacao a 

acao dos espanhois. Isto nao redime os Portugueses de tambem terem exterminado 

milhares de indigenas. Todavia. a populacao aborigene na America portuguesa ja era 

rarefeita. Vale salientar, que isso nao pode ser indicado como um dos principals 

motivos da introducao do escravo africano nas colonias portuguesas. 

Segundo Novais, apesar dos aborigenes terem sido utilizados em 

determinados momentos para trabalhos forcados, nao justifica-se que motivos como 

a rarefacao demografica, a falta de aptidao em alguns tipos de trabalhos. as 

dificuldades de apresamento. transportes. etc , tenham sido relevantes para incitar o 

trafico negreiro. Pelo contrario. a principal causa para o abastecimento das colonias 

com escravos africanos foi a possibilidade de abrir-se um "novo e importante setor 

do comercio co/oniar.
2i9 

z " Furtado. 1978. p. 10. 

: ? i < Novais. 1995. p. 94. 

: 3 9 Ainda segundo Novais. foi o "trafico negreiro que alimentou um dos setores 

mais renrdveis do comercio colonial (...) a implantacao de formas compulsorias de trabalho' 

decorria fundamentalmente da 'necessidade de adequacdo da empresa colonizadora aos mecanismos 

do Antigo Sistema Colonial'. tendente a promover a primitiva acumulacdo capitalista na economia 

europeia; do contrario, dada a abunddncia de um falor de producao (terra/, o result ado seria a 

consiiluicao no Ultramar de nucleos curopeus de povoamento, desenvolvendo uma economia de 

subsistencia voltada para o seu propria consumo, sem vinculacao economica efetiva com os centros 

dindmicos metropo/itanos. Isto. entretanto, fica\-a fora dos impulsos expansionistas do capitalismo 

mercantiI europeu, nao respondia as suas necessidades" (Novais. 1995. pp. 99-105. Grifo do autor). 
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Nao se pode negar a importancia da constituicao historica da America 

Latina. O Mercosul, quer queira ou nao. em seus aspectos geograficos e 

demograficos. entre outros, sofre a influencia da epoca colonial. O aspecto 

linguistico e latente nesse sentido. Predominam na regiao, consequentemente, o 

portugues e o espanhol. E importante salientar, tambem, que onde ocorreram os 

maiores conflitos como tambem uma forte resistencia dos aborigenes contra a 

invasao hispanica, predomina a heranca da cultura indigena, como na Bolivia por 

exemplo. Por outro lado, naqueles paises em que predomina a lingua portuguesa, 

como o Brasil por exemplo, os resquicios indigenas sao bem menores. Isso e 

paradoxal se levarmos em consideracao que foi na America espanhola, como vimos, 

que mais se destruiram comunidades indigenas. 

Quanto aos aspectos territorials tem-se um quadro distinto entre os 

paises que compoem o Mercosul. A area superficial do Mercosul e de 

aproximadamente 12.017,540 km x , equivalendo a 9% da superficie ocupada por 

todos os paises do mundo. Esse territorio encontra-se distribuido da seguinte forma: 

Argentina 2.780.400 km 2; Brasil 8.511.996 km 2; Paraguai 406,752 km 2: e Uruguai 

318,392 km 2. 

Em termos populacionais o Mercosul ja ultrapassa os 200 milhoes de 

habitantes. O Brasil. o pais mais populoso. tern, segundo dados mais recentes, 

164.511,366 habitantes: a Argentina 35.797.985 habitantes: o Paraguai e o Uruguai 

tern respectivamente, 5.651,634 e 3.270,707.240 Percentualmente o Brasil se 

apresenta com 78.6% da populacao total do Mercosul. seguido da Argentina com 

17,2%, do Paraguai com 2,7% e Uruguai com 1.5%. Percebe-se, entao, uma 

caracteristica peculiar da historia da regiao. O tamanho relativo da populacao 

brasileira parece encontrar tambem na historia sua explicacao. Nos paises onde nao 

predominou a economia mineira, o processo de povoamento se deu continuamente. 

Portanto. por hipotese. pode-se considerar esta caracteristica, do ponto de vista 

historico-estrutural. como um dos argumentos que explicam essa grandeza. Alem 

disso os aspecto geografico do Brasil. grande extensao territorial e ampla costa 

oceanica, contribuiu para a distribuicao de sua populacao. 

: 4 " Essas cslimativas sobrc a populaciio dos quatro paises. sao as mais recentes 

divulgadas pclo jomalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Folha de Sao Paulo cm um encarte especial sobre o Mercosul do dia 27 nov. 

1998. 
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De acordo com os dados sobre a superficie territorial e populacional, a 

densidade demografica do Mercosul (numero de habitantes/km2) e a seguinte: 

Argentina 12.8, Brasil 19,3, Paraguai 13,9 e Uruguai 10,2. No todo, a densidade 

demografica do Mercosul e baixa em relacao a dos paises industrializados, 26,1 

hab/km 2. 2 4 1 A explicacao para isso reside na existencia de grandes areas ainda 

desabitadas, como por exemplo a Amazonia brasileira. 

Logo de inicio e bom registrar a importancia dimensional que o Brasil 

assume no Mercosul considerando o volume da populacao e de seu territorio. 

O crescimento populacional dos paises membros do Mercosul vem 

decrescendo, exceto o Uruguai que se mantem estavel (Grafico 1). Uma razao que 

explica este declinio pode ser encontrada em Furtado, quando o autor aponta para 

uma reducao da taxa global de fecundidade (numero medio de filhos que teria uma 

mulher em sua vida fertil) nos ultimos decenios. Para o conjunto da regiao latino-

americana, entre 1935-40 a taxa global de fecundidade decresceu de 5,69 para 5,29, 

aumentando para 5,72 no periodo 1955-60. 

Fazendo algumas estimativas, Furtado, chega a apontar que entre 

1995-2000 a taxa global de fecundidade na regiao declinaria para 3,91. Os dados 

mais recentes confirmam esta hipotese. Verifica-se. para o caso dos paises que 

compoem o Mercosul, uma tendencia nesse sentido. O Brasil e o Paraguai. segundo 

dados de 1991, ja apresentavam uma taxa de 4,35% e 4,41% respectivamente, bem 

menor do que a media regional. No Uruguai, no periodo 1990-1995. a taxa global de 

fecundidade declinou para 2,33%, que em boa parte explica o comportamento estavel 

do crescimento populacional nesse pais (Grafico 1). 

:

" Brandao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA el al, 1997. p. 272. 

2 4 2

 Furtado, 1978. pp. 11-15. 
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Grafico 1 - Crescimento populacional dos paises do Mercosul - 1970 1995 

Fonte dos dados: Cepal. Anuario Estadistico de America Lalina y el Caribe - 1991zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA opud Mercosul - Sinopse Estatistica -

1992, p. 62. Elaboracao FG. 

Por outro lado, a taxa bruta de natalidade (relacao entre o numero de 

nascidos vivos para cada 1000 pessoas) tambem vem decrescendo. Na Argentina 

entre 1950-55 e 1970-75 ela baixou de 25.38% para 21,80%. e agora nos anos 1990 

chegou a 21,64%. A taxa bruta de mortalidade (relacao entre o numero de obitos para 

cada 1000 residentes) entre 1950-1990 tambem declinou de 9,16% para 7.92%. 

No Brasil esses mesmos indicadores se apresentam da seguinte 

maneira, para o respectivo periodo: taxa bruta de natalidade declinou de 41.2% para 

24%; o mesmo ocorre com taxa bruta de mortalidade que passou de 12.6% para 7%. 

O Paraguai ainda se depara com uma taxa bruta de natalidade alta para os padroes da 

regiao. 33.5% em 1985, e a menor taxa bruta de mortalidade da regiao. 6.45%. O 

Uruguai apresenta a menor taxa bruta de natalidade do Mercosul, 17,59% entre 

1990-1995, e a maior taxa bruta de mortalidade 10,3% respectivamente/43 

Furtado assinala que o declinio da taxa bruta de mortalidade deve-se a 

fatores de ordem social e economica. Para o autor, um dos fatores responsaveis e o 

maior controle sobre doencas epidemicas e endemicas, isto devido a reducao dos 

custos com alguns tratamentos de prevencao e combate a doencas. Outro fator 

2 4 3 Fontc dos dados: Institulo dc Brasilciro dc Gcografia c Estatistica - 1996: 

Direction General dc Esladistica y Ccnsos do Uruguay - 1985 opud Mercosul - Sinopse Estatistica. 

1992: Dircccion General dc Esladisticas. Encucslas y Ccnsos do Paraguay - 1990 opud Mercosul -

Sinopse Estatistica. 1992: INDEC. Ccnso National dc Poblacion y Vivienda - 1991 opud Mercosul -
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apontado e o maior acesso da populacao aos servicos publicos de saude. Isto deve-se 

a propria necessidade criada pelo crescimento populacional nestes paises, 

acompanhado da urbanizacao e modernizacao das estruturas socio-economicas.244 

.Argentina e Brasil sao exemplos do avanco de setores essenciais de atendimento a 

sociedade. 

A expectativa de vida nos quatro paises tern aumentado nas ultimas 

duas decadas. Dados de 1990 confirmam que o Uruguai apresenta o maior indicador 

de esperanga de vida ao nascer, 72,4 anos, seguido da Argentina com 71.9 anos, 

Brasil com 70,5 anos e Paraguai com 67,2 anos. Comparando os numeros atuais com 

os levantados por Furtado tem-se a magnitude dessa evolucao. Entre 1950-55 e 1970-

75 a esperanca de vida ao nascer na Argentina evoluiu de 62,7 anos para 68.1 anos e 

no Brasil de 54,1 anos para 61,3 anos, respectivamente. No periodo 1950-90, a 

esperanga de vida ao nascer na Argentina elevou-se em 14,7%, e no Brasil o 

crescimento foi mais expressivo chegando a 30,3%. 

A proporcao da populacao urbana em relacao a populacao total vein 

crescendo nos quatro paises nas ultimas tres decadas (1970-1990). A Argentina e o 

pais que apresenta o maior percentual proporcional, passando de 78,4% para 86.2% 

no periodo. No Uruguai a evolucao foi de 82.1% para 85,5%, o Brasil de 55.8% 

passou para 76,9% e o Paraguai de 37,1% pulou para 47,5%/ 4 5 Esses dados indicam 

que Argentina e Uruguai nao evoluiram significativamente no processo de 

aglomeracao de grandes contigentes populacionais em espacos urbanos. Pelo 

contrario. Paraguai e Brasil, que tinham uma relativa distribuicao populacional entre 

as zonas rurais e urbanas, apresentam uma significativa elevacao da populacao 

urbana. 

No caso do Brasil, especialmente, podemos apontar dois fatores que 

contribuiram para a elevacao do percentual da populacao urbana. O primeiro diz 

respeito ao processo de industrializacao, que correspondeu a um intenso 

desenvolvimento urbano logo apos a Segunda Guerra Mundial e atingiu seu auge na 

Sinopse Estatistica. 1992; Furtado. 1978. p. 12. Os dados mais recentes sobre o Brasil foram extraidos 

dc Gucdcs. 1997. p. 11. 

: j j Furtado. 1978. p. 13 

Fontc dos dados: Cepal.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Anuario Esiatistico de America Latina y el Caribe -

1991. apud Mercosul - Sinopse Estatistica. 1992. 
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decada de 1970. Isso foi acompanhado de um crescimento do setor de servicos, 

particularmente o relacionado com as atividades comerciais e fmanceiras. O segundo 

fat or foi o processo de modernizacao da agricultura iniciado nos anos 1950 que 

aumentou o estoque de migraijao rural e provocou um dos maiores processos de 

urbanizacao da historia moderna. O Brasil passou, em 50 anos, de 12 milhoes para 

120 milhSes de novos habitantes nas grandes cidades. i 4 6 

No Brasil, entre 1950-1980, o numero de localidades com mais de 20 

mil habitantes elevou-se de 21,9 para 52,2, enquanto que as localidades com mais de 

100 mil habitantes cresceu significativamente de 16,5 para 57,9 em numeros 

absolutos. Para os outros paises do Mercosul home tambem um crescimento 

consideravel desses indicadores. Na .Argentina as localidades com mais de 20 mil 

habitantes cresceram de 49,3 para 70,6 e as localidades com mais de 100 mil 

habitantes de 42,0 para 57,9. No Paraguai houve um crescimento expressivo de 16,9 

para 29,3 e 16.9 para 23,3 respectivamente. No Uruguai foram mais modestas as 

mudancas, com um crescimento de 65,3 para 70,5 e 48,9 para 49,5 

respectivamente/4 

Entao, como percebe-se, a rapida urbanizacao constitui outra 

caracteristica marcante da evolucao demografica nos ultimos tres decenios no paises 

do Cone Sul (ver Grafico 2). 

2 4 6 Dupas. G. Era global mulliplica a cxclusao. Entrevista aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jomal do Brasil. 

Cadcmo Idcias 27 de mar. 1999. 

: 4 " Fonte dos dados: Cepal. Anudrio Estatistica de America Latina y el Caribe -

199L opud Mercosul - Sinopse Estatistica. 1992. 



123 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Proporqao da populacao urbana em relacao a populacao total -

1970 1990 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

50 -

30 

1S70zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1S 7 5 1 9 8 0  1S 6 5 1 9 S0 

Fonte dos dados: Cepal. Anuario Estadistico de America Latina y el Caribe - 1991zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Mercosul Sinopse Estatistica - 1992. 

p. 62. Elaboracao FG. 

A partir desses dados podemos chegar, basicamente, a tres conclusoes. 

Primeiro, a grande heterogeneidade que apresenta a regiao em termos territoriais e 

populacionais. Destaca-se, entao, a expressao continental do Brasil, so comparavel a 

poucos paises do mundo (China, Russia, Estados Unidos, Canada e India). 

A segunda conclusao e referente a expressao do crescimento das 

camadas urbanas. principalmente na Argentina e no Brasil. Se persistir essa 

tendencia, verificada ao longo de tres decenios, os problemas relacionados a divisao 

do espaco urbano, infra-estrutura e entre outros. agravar-se-ao consideravelmente. 

Isto implica dizer que sera necessario repensar politicas, que no ambito do Mercosul, 

possam definir novas normas e regras que estabelecam uma relacao entre os fluxos 

migratorios do ambiente nacional para o regional. 

Por ultimo, de acordo com a taxa de fecundidade, a esperanca de vida 

ao nascer, o ritmo do crescimento populacional e a taxa bruta de mortalidade, pode-

se inferir que a populacao, nos quatro paises do Mercosul, apresenta uma tendencia 

ao baixo crescimento, quase nulo, e ao seu envelhecimento. A populacao da regiao 

nao conseguiu repetir os mesmos indices de crescimento de quatro decenios antes. 

Por outro lado, a queda dos indices de mortalidade e o aumento da esperanca de vida 

nascer parece indicar numa melhora relativa no padrao de vida da regiao. 
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Depois desse panorama territorial e demografico do Mercosul, e 

importante agora prender-se as questoes relacionadas as propostas de 

desenvolvimento para a regiao latino-americana e sua vinculaijao com os paises que 

fazem parte da integracao economica. Isso se faz necessario diante das mudancas 

que vein apresentando a conjuntura economica mundial nos ultimos tres decenios. 

Essas mudancas, de qualquer forma, fizeram com que fossem reavaliadas as antigas 

tentativas de desenvolvimento economico para America Latina. 

Entretanto. a busca por novos paradigmas desenvolvimentistas 

procura adaptar-se a essa nova conjuntura da economia mundial. E nesse sentido que 

surge na regiao a proposta de "regionalismo aberto'", a qual passamos a tratar na 

sequencia. 

3.3 - O Novo Regionalismo e o Mercosul 

No capitulo segundo, alem de discutirmos e apresentar-mos as 

principals teorias sobre a integracao economica, fizemos uma breve exposicao das 

principals etapas desses processos na America Latina. Entretanto. foi enfatizado 

tambem a principal proposta de desenvolvimento economico para regiao elaborada 

pela Cepal no anos 1950. 

Todavia, vale relembrar que a integracao regional na America Latina 

era percebida, naquele periodo. como uma estrategia funcional ao modelo de 

desenvolvimento economico centrado no processo de substituicao de importacoes. 

Para melhor aproveitar os rendimentos de escala tanto das industrias estrangeiras que 

iam se instalando em alguns paises da regiao, quanto daquelas de origem nacional 

que evoluiam, era necessario que o mercado fosse ampliado. Apenas tres paises 

ofereciam condicoes de mercado para que a estrategia desenvolvimentista fosse 

levada a cabo: Brasil, Mexico e Argentina.24 Os demais paises da regiao deveriam 

aceitar as propostas de integracao economica - pelo menos era esse o objetivo central 

da proposta - para que suas estruturas produtivas alcanpassem a modernizacao. 

Alem disso, outro fator incitava os paises a aceitarem a proposta de 

integracao. Para a grande maioria dos paises subdesenvolvidos os recursos 

Vcr no segundo capitulo deste trabalho a secao 2.2. 
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disponiveis para acao do Estado eram limitados. Diante disso, a integracao 

economica seria uma alternativa para viabilizar uma estrategia de desenvolvimento 

que de outro modo esbarraria no pequeno mercado das economias perifericas, alem 

dos escassos recursos publicos. 

Em suma, as propostas de integracao nas duas decadas posteriores a 

Segunda Guerra Mundial eram subentendidas como instrumento politico para 

construcao de estrategias regionais de desenvolvimento economico e de construcao 

i • • 249 

de suas vantagens competitivas. 

Porem, na America Latina os processos de integracao economica nao 

surtiram os resultados esperados e foram incapazes de criarem as condicdes 

favoraveis para a formacao pelo menos de uma area de livre comercio. O proprio 

modelo de desenvolvimento economico adotado. via substituicao de importacoes. 

contribuiu de certa maneira para esses fracassos. O fato de alguns governos latino-

americanos verem seus mercados domesticos como um ativo estrategico, e seus 

vizinhos na regiao como concorrentes. induziu o fortalecimento do protecionismo na 

regiao. Principalmente quando tratava-se de proteger os setores produtores de bens 

primarios da concorrencia regional. A razao para essa protecao residia na 

importancia que esses produtos assumiam na pauta de exportacoes da maioria dos 

paises latino-americanos. principalmente aqueles com uma estrutura produtiva 

bastante atrasada. Alem disso. a demanda desses produtos no mercado intemacional 

e, historicamente. prejudicada pela baixa elasticidade-renda que apresenta. Entao, 

submeter os mercados domesticos dessas economias a concorrencia regional seria 

piorar ainda mais a situacao de seus produtores. 

Nessa perspectiva, alguns paises latino-americanos nao conseguiam 

manter lacos economicoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vis-a-vis, sobretudo quando se tratava da liberalizacao do 

comercio. Por outro lado, quase todos eles - senao todos - tinham estreitas relacoes 

com os centros dinamicos da economia mundial.'"1 Desta forma, por causa do receio 

das pequenas economias e aquelas mais atrasadas economicamente da concorrencia 

das economias mais dinamicas da regiao, o objetivo da criacao de comercio, atraves 

2 4 9 Goncalvcs. el ai. 1998. 

2 5 0 Id., ibid. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 5 1

 MagaMcs. 1994. 
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do aumento das relacoes comerciais entre os paises latino-americanos, nao foi 

alcancado. 

Ademais, o aumento da interdependencia dos paises da regiao com 

paises desenvolvidos enfraquecia qualquer proposta de integragao economica na 

America Latina, alem de fortalecer os lacos de dependencia da grande maioria desses 

paises. O estreitamento dessa relacao justificava-se pela necessidade dos paises 

latino-americanos mais atrasados industrialmente importarem produtos, 

principalmente bens de capital e bens intermediaries, dos centros mais dinamicos da 

economia capitalista. Essa dependencia tecnologica fortalecia a relacao centro-

periferia na America Latina. 

Apos varias tentativas de integracao economica na regiao que 

culminaram em fracassos, surge nos anos 1980 novamente o forte interesse pela 

questao. Varios paises da America Latina iniciaram, ou aprofundaram, programas de 

liberalizacao bilateral ou em blocos de paises. Vimos, porem, que o Mercosul surge 

dessas iniciativas, com o estreitamento das relacoes mercantis entre Argentina-

Brasil"""" 

Pode-se apontar duas razoes basicas para o fortalecimento da ideia de 

integracao economica nos anos 1990: a) a insatisfacao com as negociacoes 

multilaterais no ambito do GATT, devido as dificuldades e o lento avanco das 

mesmas; e, b) a procura de novas alternativas para dinamizar economias em 

desenvolvimento afetadas pela crise na decada de 19S0."53 

Alem dessas duas razoes. a gradual convergencia das politicas 

economicas aplicadas na America Latina e Caribe e a crescente afinidade politica 

entre os governos civis e democraticamente eleitos na regiao, contribuiram para 

despertar o interesse pela ideia/ 5 4 

: 5 : O Nafta (North American Free Trade) tambem e um exemplo genuino desse novo 

interesse. O Nafta c a ampliacao dos acordos comerciais entre Estados Unidos-Canada. iniciados cm 

1989 e que foi ampliado com a inclusao do Mexico. 

: " Cepal. 1994: Goncalves.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et ai. 1998; Prado. 1995c: Rosenthal. 1994. A principal 

razao das frustracoes com as negociacoes no GATT e que estas foram incapazes de impedir a 

cxpansao de barrciras nao-tarifarias e o desenvolvimento de um tratamento cspecifico para os 

produtos agricolas ou produtos manufaturados intensivos cm mao-dc-obra. como os tcxtcis por 

exemplo (Goncalvcs. et oi. 1998). 

: M RoscnUtal. 1994: Cepal. 1994. 
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Os processos de integracao economica que vein avancando desde a 

decada de 1980 tern sido um dos caminhos perseguidos pelos paises latino-

americanos na busca de encontrar uma nova estrategia de desenvolvimento. Esta 

nova estrategia se configuraria naquilo que a Cepal chama dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Regionalismo 

Abe no". 

Depois da crise do modelo de substituicao de importacoes e diante de 

um novo panorama economico mundial. a Cepal procurou desenvolver um novo 

paradigma para recuperar a sua credibilidade como orgao desenvolvimentista. O 

inicio dessa nova empreitada paradigmatica foi a formulacao, em 1990. do 

documento. "Transformacion Productiva con Equidad: Ja tarea prioritaria del 

desarrollo de America Latina y el Caribe en los anos noventa". Neste documento 

definem-se os objetivos e as restricoes das novas estrategias desenvolvimentistas. Em 

1992 e lancado um outro documento mais completo, "Equidad e lransformacion 

productiva: un enfoque integrado"'. E, por fim, na esteira do aumento da 

interdependencia economica dos paises da regiao e diante das pressoes do processo 

de globalizacao. que acentua as tendencias protecionistas e a administracao dos 

fluxos de comercio e investimentos. a Cepal formula outro documento. "El 

Regionalismo Abierto en America Latina y el Caribe", publicado em 1994. 

O que se propoe na verdade nesses documentos9 Em ultima instancia 

sao dois os objetivos: a) garantir o acesso dos paises da regiao a alguns mercados 

mundiais importantes atraves de negociacao bilateral ou em blocos regionais ou sub-

regionais. e. b) contribuir para um cenario mundial onde as politicas comerciais 

convergiriam para uma economia mundial mais aberta e integrada."" 

A partir desses dois objetivos basicos a Cepal define regionalismo 

aberto, da seguinte maneira: 

"(...) un proceso de crescienie interdependencia economica a nivel 

regional, impulsado lanlo por acuerdos prcferenciales de integracion 

como por otras politicas en un contexto de apertura y 

desregulamentncidn con el objeto de aumentar la competitividad de los 

paises de la region y de constituir, en lo posible, un cimiento para una 

economia internacional mas abierto y Iransparienle. 

(...) un proceso que surge ol concilior ambos fendmenos descritos en 

pdrrafos precedentes: la interdependencia nacida de acuerdos especia/es 

: ? 5 Cepal. 1994. pp. 23-24; Prado. 1995c. pp. 6-7. 
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de cardter preferential y aquella iwpulsada bdsicamente por las senates 

del mercado residtantes de la liberalization comercial en general."''
6 

Portanto, o regionalismo aberto se propoe a levantar a bandeira de 

uma nova ordem economica multilateral menos protecionista e o compromisso com 

acordos especiais preferenciais no ambito regional. De qualquer forma, se nao lograr 

um cenario economico propicio para tais estrategias, essa nova proposta 

provavelmente cumprira, assim mesmo, uma funcao importante que e defender os 

paises da regiao dos efeitos de eventuais pressoes protecionistas nos mercados extra-

regionais."""7 

A principal diferenca entre essa nova estrategia e as demais, que 

priorizavam a abertura e a promocao nao-discriminatoria das exportacoes, consiste 

na preferencia dada aos acordos de integracao que possam ser reforcados por 

aspectos elementares, como a proximidade geografica e a afinidade cultural dos 

paises da regiao. Ou seja, existem agora ingredientes preferenciais que vao alem dos 

objetivos puramente comerciais."58 

Para que essa nova estrategia de integracao economica nao repita o 

fracasso da ALALC, por exemplo, admite-se dois grandes principios. O primeiro e a 

ideia de adesao flexivel que facilite a formacao de blocos economicos entre paises. O 

conceito de flexibilizacao ja estava definido no ambito da ALADI, como vimos no 

capitulo anterior/"9 Aqui, ele e um dos pilares do processo integracionista. 

O segundo principio e o de socios naturais. Este principio estabelece 

que os paises que ja mantinham um amplo comercio bilateral estao propicios, 

naturalmente, a um processo de integracao. Prado tern razao quando alerta que o 

documento da Cepal de 1994 nao coloca de forma explicita esse principio. Porem. o 

autor encontra na ideia da proximidade geografica o argumento para i s to . i 6 0 

2 5 6 Cepal. 1994. pp. 8-12. 

157

 Id., ibid., p. 8 

258

 Id., ibid., p. 13 

: 5 9 So para lcmbramios os outros principios da ALADI sao o pluralismo. tralamcnlo 

difcrenciado c a multiplicidadc. 

: 6 0 Prado. 1995c. 
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"(...) lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cercania geografica y cultural, que adquire ma\>or importancia 

en un contexto de apertura, ofrece la possibilidad de aprovechar estas 

oportunidades masplenamenle que en el pasado. "~
61 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nova proposta da Cepal tambem defende outros tres pontos 

importantes. Primeiro, deve-se levar em consideracao a capacidade de realocacao dos 

fatores de producao devido ao deslocamento causado pela aplicacio do comercio 

regional, dando-se tratamento diferenciado quanto ao tempo de ajuste a liberalizacao 

comercial dos paises menos desenvolvidos. Em segundo lugar, o processo de 

integracao regional deve induzir a proposicao de leis apropriadas e compativeis sobre 

a propriedade industrial, abertura de redes de informacao, mobilidade de recursos 

humanos qualificados e fomento da inversao estrangeira entre os paises da regiao, 

com o fim de promover a imitacao e a transferencia de tecnologias."62 E, por ultimo, 

deve-se buscar uma coordenacao das politicas macroeconomicas regionais que 

seriam crescentemente demandadas com o aprofundamento dos processos de 

integracao economica. 

Na verdade, essa nova proposta cepalina significa um importante 

avanco sobre as antigas formulacoes. Ela introduz novos pontos importantes que 

estavam, de certa maneira, ausentes nas propostas anteriores. A primeira questao diz 

respeito a coordenacao macroeconomica, dando-se enfase a proposta de 

harmonizacao cambial numa fase em que o processo integracionista tenha alcancado 

um certo grau de amadurecimento. 

Ao passo que for aumentando o grau de interdependencia, e 

necessario, segundo a proposta, a harmonizacao tambem noutras areas, antes 

relegadas, como a trabalhista, por exemplo. Para isto sera conveniente, segundo a 

Cepal. adotar novas normas e sistemas de regulacao. Outro tema abordado pelo 

regionalismo aberto e o meio ambiente. 

Contudo, uma coisa nos chama atencao nessa nova proposta. A Cepal 

enfatiza que nos anos 1960 os compromissos integradores nao se preocupavam com 

2 6 1 Cepal. 1994. p. 66: Prado. 1995c. p. 10. 

: 6 : Essa prcocupacao tern como um dos objetivos. dcscnvolvcr relacoes que lev em a 

aquisicao e difusao dc informacao. capacitacao e recursos financciros. e. tambem. supoc a constituicao 

de redes com urn potencial de especializacao e inovacao. Essas relacoes podem sc tomar o motor da 

integracao. Para que essas relacoes desein olvam-se faz-se necessario. segundo a Cepal. que fiaja um 

fluxo crcsccnte de pessoas. capital, informacao c tecnologia entre as empresas e paises (Cepal. 1994. 

p. 10. Traducao nossa). 



os aspectos sociais, apenas com os aspectos relacionados a modemizacao produtiva. 

Aqueles ficariam sob a responsabilidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "exclusive? da politica interna de cada 

pais". Isto porem muda no atual contexto. OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "esforgos infegradores conlemplam os 

aspectos sociais em sua dimensao regional. Para tanto, propoe-se que a integracao 

contribua para o alcance de "um modelo de desenvolvimento que impulsione, de 

maneira simultdnea, o crescimento e a equidade".
 i 6 3 

E importante ressaltar que esse objetivo tern seus limites. Porem, a 

preocupacao com esse aspecto ja significa um grande avanco em relacao as classicas 

formulacoes cepalinas. Parece ser um pouco pretensioso o uso do termo equidade, 

mas isso nao significa dizer que a sua busca seja impossivel. Entretanto, e necessario 

destacar que essa preocupacao com o social no ambito regional pode trazer a tona 

novos e antigos problemas da regiao, os quais podem nao ser resolvidos no ambito 

nacional, mas, provavelmente, atraves da cooperacao regional. Nesse aspecto, e 

bastante relevante a preocupacao e a inclusao de temas sociais nos processos 

integradores. 

O "regionalismo aberto" ainda nao esta sendo muito discutido. Por 

isso a sua presenca em nossa discussao e de imensa importancia. Um dos grandes 

meritos dessa proposta e justamente suscitar, atraves do lancamento daqueles 

documentos, a discussao sobre o futuro do desenvolvimento economico e social da 

America Latina e Caribe. 

O fato da Cepal ter saido daquele certo ostracismo que a marcou 

nesses ultimos vinte anos. e um grande avanco. justamente num momento em que a 

regiao passa por enormes dificuldades. talvez bem maiores do que aquelas que 

incitaram a propria Cepal a formular uma politica desenvolvimentista nos anos 1950. 

A proposta de regionalismo aberto tambem deve ser considerada 

como uma alternativa ao modelo neoliberal que prevalece nas principals economias 

da regiao. Contudo, nao se pode pensar que essa proposta e algo acabado. E 

necessario continuar a discussao de seus principals objetivos e, se possivel, torna-los 

factiveis com a realidade da America Latina e Caribe. 

: 6 3 Cepal. 1994. p. 10. 



131 

De uma certa forma o Mercosul enquadra-se nessa nova perspective 

cepalina por ser um bloco economico que objetiva nao somente as relacoes 

comerciais, mas parte de um processo de liberalizacao mais amplo que inclui 

mudanc-as em varios aspectos estruturais. Antes de tudo, deve-se relembrar que o 

Mercosul nasceu de uma vontade politica. Como ja foi visto, os objetivos dessa 

integracao sao bastante ambiciosos. Se compararmos esses objetivos, por exemplo. 

com os do Nafta, perceberemos que a proposta do Mercosul e bem mais ampla. O 

Nafta se restringe a uma proposta libre-cambista, sem qualquer interesse de 

aprofundar a integracao, alem da reducao de barreiras tarifarias e do compromisso 

dos Estados para introduzir algumas legislacoes, que, em ultima instancia, atende os 

interesses dos EUA. Nesse sentido e conveniente apresentarmos os objetivos do 

Nafta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a) eliminar barreiras ao comercio, e facilitar movimentos fronteiricos 

de bens ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servicos entre os territdrios das paries: bj promover condicdes 

para uma competicao justa na area de livre comercio: c) crescer 

substancialmenie as oponunidades de investimentos nesses territdrios: d) 

prover adequada e efetiva protecdo e implementacdo dos direitos de 

propriedade inielectual no territdrio de cada parte: et char 

procedimentos efetivos para a implementacdo deste Acordo, e de 

adminislracdo conjunta e solucao de dispulas; e f) eslabelecer uma 

estrutura para que as cooperagdes futuras trilaterais. regionals e 

multiloterais se expandam e ampliem os heneficios desse acordo ". ~ 

Aparentemente esses objetivos sao bastante limitados. Porem, o Nafta 

cobre uma diversidade de areas tematicas, sempre relacionadas com a regulacao dos 

varios aspectos que dizem respeito a relacao comercial entre seus paises membros. 

Segundo Goncalves essas regulacoes dizem respeito as seguintes 

ordens: a) as que atendem aos interesses dos setores sindicais dos Estados Unidos. e 

em menor medida do Canada; b) as que protegem os setores onde hajam 

investimentos financeiros e industrials dos Estados Unidos, quer dizer, os acordos 

financeiros e direitos de propriedade intelectual; e. c) regulacoes que protegem 

setores industrials e agricolas norte-americanos e canadenses, ou seja, as 

salvaguardas, as regras de origem e as cotas para importacao agricolas.265 

Como se percebe. essas regulacoes tern o objetivo explicito de atender 

os interesses economicos estadunidenses. O objetivo maior e preservar seus 

Goncalvcs. ctal. 1998. p. 90. 



mercados cativos. Politicamente, o intuito e difundir uma nova estrategia de 

desenvolvimento de um mercado regional em resposta a Uniao Europeia e Japao. 

A primeira ordem de regulacoes atende exclusivamente as pressoes de 

movimentos sindicais e organizacoes defensoras do meio ambiente, principalmente 

dos Estados Unidos. Isto implica dizer que ha a pratica de uma especie de 

protecionismozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA disfarcado por parte de determinados setores da economia norte-

americana, a julgar pelo embargo que alguns setores exportadores do Mexico, por 

exemplo, sofrem por serem intensivos no emprego de mao-de-obra e serem bastante 

poluidores. O argumentos a favor da adocao dessa regulacao, segundo Goncalves, e 

"incompative/ com a teoria pura do comercio inlernacionar.
 267 

Por protegerem os setores industrials e agricolas, os Estados Unidos 

se previnem, em grande medida, da ameaca que varios segmentos de sua sociedade 

tern da destruicao de empregos naquele pais, como resultado, justamente, da 

concorrencia dos salarios mais baixos dos trabalhadores mexicanos, por exemplo/' 

Por essa razao nao se verifica, no Tratado que institui o Nafta, 

qualquer tratamento quanto as questoes relacionadas a livre mobilidade de forca de 

trabalho/ 6 9 Alem disso e sentida a ausencia de uma proposta de criacao de uma tarifa 

-
65

 Id., ibid..-p. 91. 

~ 6 6 Quanto ao piano interno. existem distintos interesses do Canada. Estados Unidos 

e Mexico em participarem do Nafta. O interesse do Canada e do Mexico segue sendo a disputa 

conjunta por investimentos e maiores garantias de participacao no mercado norte-americaiio. atraves 

da reducao das rcstricoes nao-tarifarias as suas respectivas exportacoes. Por outro lado. o interesse dos 

Estados Unidos diverge dos dois outros paises. Trata-sc dc uma qucstao cstratcgica para a economia 

norte-americana manter relacoes comerciais com o Canada c o Mexico, pelo fato dos dois juntos 

rcpresentarem 31% na absorcao das exportacoes daquela economia. Por outro lado. sendo os Estados 

Unidos o maior mercado para as exportacoes mexicanas e canadenses. tem-se. entretanto. que a 

expansao dessas exportacoes cleve a renda domcstica daqucles dois paises. Indirctamcnte isto. cm 

contraparlida. beneficia a economia nortc-americana pelo fato de suas importacoes estarcm garantidas 

para aqueles dois mercados (Goncalves. et a/.. 1998. p. 91). Alem disso tudo. segundo Prado. (1995b. 

17). a "sugestdo de ampliagdo do Nafta senia como um atrativo para a difusao no continente 

americano de legislagao e politicas de reestruturacdo econdmicas defendidas pelos EUA e pelas 

instituicoes internacionais sediadas em Washington", as quais viriam a ser conhecidas como o 

Consenso de Washington. Sobre os elcmentos da relacao comercial entre Estados Unidos e Canada 

ver tambem Cepal. 1994. pp. 24-30. 

2 6 1 Goncalvcs.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etal, 1998. p. 91. 

268

 Id., ibid. 

2 6 9 E flagrante as tentativas dos mexicanos de atravessarem as fronteiras que os 

separam dos Estados Unidos a procura de trabalho. A linha dura das autoridades de migracao nortc-

americanas impede que os mexicanos atravesscm a fronteira. tanlo por mar como por terra, isto por 

causa da ameaca que estes rcprcscntam quando se submctcm a trabalharem sob condi^ocs abaixo 

daquclas que o trabalhador americano conquistou. Esse mo\imento significa mais uma conscquencia 



externa comum (TEC) e de harmonizacao das politicas macroeconomicas entre os 

paises membros. 

Pelas limitacoes que apresenta o Nafta e por se colocar como uma 

proposta mais abrangente, e que o Mercosul pode ser enquadrado na perspective do 

regionalismo aberto da Cepal, portanto. As diferencas entre o Nafta e o Mercosul 

aprofundaram-se a medida que este foi avancando nas diversas negociacoes ao longo 

de mais de uma decada. 

De acordo com Prado, no inicio das negociacoes em torno da 

implementacao dos primeiros acordos entre Argentina-Brasil. existiam duas 

propostas postas a mesa. Uma concepcao puramente liberal, que sustentava que o 

objetivo central do Tratado de Assuncao seria a criacao de uma area de livre 

comercio, sem que a integracao implicasse em novas restricoes ao funcionamento do 

mercado ou implicasse na maior intervencao do Estado na economia. Se entendia que 

a integracao no Cone Sul tratava-se apenas de um estagio para um processo de 

liberalizacao mais amplo, dentro dos principios do Nafta."'0 

A outra proposta tern caracteristicas neo-desenvolvimentistas, onde o 

Mercosul deveria ser um projeto de desenvolvimento regional que, atraves da criacao 

de um mercado comum, pudesse estabelecer politicas industrials articuladas, com a 

promocao de crescimento setorial e a administracao dos conflitos causados nas 

economias da regiao pelo processo de integracao. Entao, o Mercosul nao seria apenas 

um estagio num processo de integracao mais amplo. e sim um instrumento 

estrategico de desenvolvimento regional. 

Num processo de integracao essas duas visoes podem ser compativeis. 

Para Prado, a questao seria como encontrar compatibilidade entre uma politica de 

liberalizacao comercial, de maior integracao a economia mundial, com uma politica 

de integracao economica e com a criacao de um Mercado Comum. Nessa 

perspectiva, o regionalismo aberto da Cepal prop5em-se a compatibilizar a proposta 

da propria politica externa agrcssiva dos Estados Unidos dc garanlir mercado. Ao nao privilcgiar a 

importacao dc produtos mexicanos que sao intensivos cm mao-dc-obra. os Estados Unidos estao 

contribuindo com o descmprego cm alguns setores daqucla economia. sendo esses um dos fatores 

causais dessa migracao. 

r " Prado. 1995a. 
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livre-cambista, prezando por um comercio mais aberto e transparente, e a proposta 

neo-desenvolvimentista, acreditando que o comercio internacional traga vantagens 

para os paises da regiao.2'1 

Desta forma, em consonancia com o regionalismo aberto, o Mercosul 

tende a defenderzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "uma ordem economica multilateral, menos protecionista, e 

pretende assumir compromissos e acordos de desenvolvimento no ambito 

regional''
21

' 

Alem disso, o bloco caracteriza-se pela busca de uma insercao mais 

competitiva dos paises membros na economia mundial. Isto pode ser percebido 

atraves das propostas de cooperacao em diversos setores (tecnologia. infra-estrutura, 

fmanceiro. politicas macroeconomicas etc.). 

Essa estrategia pode muito bem impulsionar projetos de 

desenvolvimento setoriais na regiao. Um aspecto importante nessa nova estrategia e 

o desenvolvimento dos setores voltados para a competitividade internacional. A 

assinatura de acordos de cooperacao em diversos setores estrategicos2'3, e noutros 

com alto valor agregado e alta intensidade tecnologica, podem permitir uma insercao 

em melhores condicoes destas economias no mercado internacional. 

Fato semelhante ocorreu em algumas experiencias do Sudeste asiatico, 

e resultaram em altas taxas de crescimento economico e distribuicao da renda. Essas 

experiencias dizem respeito aos NICs e aos NECs, ou seja, os paises considerados 

recem-industrializados (os Newly Industrialized Countries, como os chamados 

"Tigres Asiaticos") e os paises recem-exportadores (os Newly Exporting Countries, 

dos quais se incluem a China Comunista, a Tailandia, a Malasia, as Filipinas, a 

Indonesia e o Chile). 

-
]

 Id, ibid. 

2 :Como veremos adiante. o Mercosul tern mantido relacoes comerciais com 

diversos outros blocos de paises. coiiilrmando sua caracteristica de um bloco multilateral. 

: 3 Existent no momento varios projetos de abrangencia no ambito regional dc 

parcerias entre os paises do Mercosul com objetivos de desenvolvimento nas areas de transporte e 

recursos energeticos. Um exemplo nesse sentido e a construcao do gasoduto Brasil-Bolivia. Vcr 

especialmente o acordo dc integracao encrgetica assinado entre esses dois paises em agosto de 1992 

no Bolctim de Integracao Latino-Americana. Brasilia: MRE. n.° 6. julho/setembro de 1992. 
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Ao adotarem estrategias de crescimento economico baseadas em 

politicas de industrializacao, voltadas para os setores com capacidade de 

competitividade no mercado internacional, essas economias alcancaram uma 

274 

importante expansao. 

Todavia, guardando suas especificidades, a America Latina e em 

especial, o Cone Sul, pode seguir o exemplo dessas economias se quiser alcancar um 

lugar de destaque na nova conjuntura da economia mundial, nessa chamada 

"globalizacao". Isto se faz necessario tambem, para se romper os lacos com o 

passado, quando a principal estrategia de desenvolvimento, centrada no modelo de 

substituicao de importacoes, esgotou-se."'" Portanto, a aposta no Mercosul deve ser 

feita a medida que essa proposta de integracao economica se transforme numa nova 

estrategia de desenvolvimento para regiao, agora centrada no desenvolvimento de 

setores produtivos que promovam azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA substituicao das exportacoes. 

Na ausencia de propostas inovadoras, o Mercosul reiine uma serie de 

condicoes para tornar-se uma importante alternative de viabilizacao de um modelo de 

integracao competitive ao mercado mundial. ~' 6 E isso ja vein sendo demonstrado. ao 

menos, pelas mudancas e a evolucao nos padroes de comercio intra-regional e inter-

regional. 

Alem de propor alternatives para melhorar a insercao e a 

competitividade da regiao na economia internacional, dois outros fatos marcantes e 

que ressaltam a importancia dessa integracao devem ser destacados. O pnmeiro. diz 

respeito a caracteristica ofensiva do Mercosul, ao garantir aos paises membros uma 

posicao mais fortalecida nas principals e mais dificeis negociacoes comerciais.2" Por 

Z~A Cf. Galvao. 1997. p. 1571: ver tambem Canute 1992. Fajnzylbcr. 1990. 

Coutinho. 1996 e Goncalves. 1997. 

: " Praticamente quase todos os paises subdesem olvidos da America Latina que 

insistiram ate anos recentes com o modelo de crescimento via substituicao de importacoes e 

continuavam a adotar politicas de introversao centradas no seu proprio mercado intemo. nao 

conseguiram manter a sustcntabilidade do desenvolvimento economico num prazo mais longo. devido 

a fatores exogenos que comprometeram a continuidade do crescimento dessas economias. como. por 

exemplo. a crise da divida externa. 

: " 6 Cf. Magalhaes. 1994. 

: A realizacao de inumeros acordos comerciais e de cooperacao com diversos 

outros paises. sobrctudo os mais dcsenvolvidos e outros blocos regionais. tern dado claros cxemplos 

do fortalecimento da posicao politica e economica da integracao dos paises do Mercosul. sobrctudo do 

Brasil. Adcmais. esse fator e tao relcvantc que influcnciou dccisivamcnlc na associacao dc outros 
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outro lado, no ambito interno, o Mercosul, alem desse aspecto economico-comercial, 

tern sido responsavel, em grande medida pela estabilidade politica na regiao ao 

incorporar a chamada clausula democratica e suas principals disposicoes 

estatutarias/'8 

Historicamente, as relacoes entre os paises latino-americanos e os 

paises capitalistas desenvolvidos tern, quando realizadas bilateralmente, aprofundado 

o abismo que os separam. Portanto. atualmente, os acordos e projetos dos paises do 

Mercosul, assinados com outras nacoes ou blocos de paises, tern sido realizados em 

condicoes bem mais favoraveis para a regiao do que se fossem negociados 

bilateralmente. 

A seguir analisaremos mais detalhadamente o lado dinamico do 

Mercosul. as suas relacoes economico-comerciais com seus principals parceiros 

regionais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 - As R E L A C O E S ECONOMICO-COMERCIAIS E N T R E O M E R C O S U L . NAFTA E 

UNIAO E U R O P E U ( U E ) - As E S T R A T E G I A S A L T E R N A T I V E S 

O comercio internacional atualmente apresenta novas caracteristicas. 

Dentre muitas destacam-se o surgimento de uma novo modelo multipolar ainda 

indefmido nas relacoes internacionais, a formacao de blocos regionais ao inves do 

aprofundamento do multilateralismo. o aumento da interdependencia economica 

internacional ("globalizacao"' da economia como alguns querem), a enfase na 

negociacao de acordos preferenciais entre paises ao inves da liberalizacao do 

comercio. bem como a negociacao de acordos setoriais especificos para solucionar 

conflitos comerciais. Tais caracteristicas determinant o cenario dentro do qual deve 

ser analisado o processo de insercao do Mercosul na economia mundial/ 7 9 

paises da regiao. como Chile c a Bolivia, nos acordos firmados intra-bloco. promovendo. desta forma, 

a cxpansao do bloco. 

: * Barbosa. 1997. p. 13. A tentativa de um golpe militar no Paraguai. em meados dc 

1996. e um bom exemplo de como os demais paises do Mercosul reagiram contrariamente a 

instabilidade politica naquclc pais. O fato ocorreu quando General Lino Oviedo. ex-chefe do exercito 

paraguaio. tcntou dcrrubar o presidente Juan Carlos YYasmosy. Para que isso nao ocorrcssc os paises 

do Mercosul intcrvicram diplomaticamentc. dando. assim. uma demonstracao de que a ruptura 

insiitucional. ja que os paises membros fizcram um pacto pela democracia. em si ja mais do que 

condenavel. seria tambem uma ruptura com a uniao economica da propria integracao regional. 

: 9 Thorstcnscn. V,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Relacoes Comerciais entre a I'niao Europeia e o Mercosul. In: 

Bolctim dc Integracao Latino-Americana. Brasilia: MRE. julho/sctcmbro. 1994. 
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Com um PIB de USS 1,2 bilhoes, o Mercosul representa a quarta 

economia do mundo, ficando abaixo apenas do Nafta, Uniao Europeia e Japao 

(Tabela 2). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 2 - PIB dos principals blocos econdmicos e paises: 1997 -

(USS bilhoes) 

Nafta 8.88: 

UE 8.093 

Japao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4.1:3 

Mercosul 1.230 

China 910 

Asia 6:9 

CER* 460 

Russia 327 

Xola: (*) Australia e Nova Zelandia. 

Fonte: CEPAL disponivel na World Wide 

Web cm www.mre.gov.br acsTiome.htm. Elaboracao EG. 

Por outro lado. a participacao do Mercosul no comercio internacional 

ainda e muito timida. Apesar disto, as exportacoes do bloco cresceram, entre 1985-

1997, mais de 180%. enquanto o crescimento das exportacoes mundiais foi de 168% 

(ver Tabela 3). 

O bloco da Uniao Europeia e a maior economia exportadora do 

mundo, participando com 40% do total das exportacoes mundiais em 1997. seguida 

da Asia com 27% ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  Nafta com 17%. O Mercosul contribui apenas com 1.4% do 

total das exportacoes mundiais (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Exportagdes e imporlagdes de mercadoriaspor regioes: 1980 1997 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exportacoes de Mercadorias por Regioes 

(bilhoes de USS) (%) 

1980 1985 1990 1996 1997 1980 1997 

Mundo 2.03 1.95 3.43 5.29 5.46 100 100 

Nafta* 311 337 562 923 1.01 15,32 17.44 

U E (15) 753 708 1.50 2.12 2.10 37,06 40.09 

Asia 323 416 792 1.46 1,53 15.91 27,60 

Mercosul* 29 35 46 75 82 1.45 1.42 

Resto do 

Mundo 
706 452 1.21 722 30,26 13.45 

Importacoes de Mercadorias por Regioes 

(bilhoes de USS) (%) 

Mundo 2.07 2.00 3.53 5.46 5.63 100 100 

Nafta 341 451 6S1 1.09 1,21 16,47 19,94 

UE (15) $47 723 1.55 2,09 2.07 40.86 38.30 

Asia 352 389 762 1.47 1.48 16.98 26.93 

Mercosul 37 19 29 87 102 1.82 1.59 

Resto do 

Mundo 
494 424 506 723 761 23,87 13.24 

Fome: FM1. Estaiistieas Financeiras intemacionais: I XSD. Monthly Bolletin of F.statistics: FAO. Anuario de 

Comercio; CEPALC, Estadistieas Nacionales e Estimaeiones de la Seeretaria.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apud OMC (Organizaeao Mundial do 

Comercio) disponivel na World Wide Wch em \v\v\v.\vto.org. Elaboracao FG. 

Nota: (*) .Apesar detanto o Mercosul quanto o Nafta nao terem sido constituidos no anos 1980 e 1985. consideramos 

as exportacoes e importacoes somadas dos paises que agora os constituem. Isso tambem e valido para o caso especial 

do Mercosul no ano de 1990. ja que sua instituicao foi em novembro dc 1991. 

Do lado das importacoes a Uniao Europeia tambem e a regiao que 

mais compra. com uma participacao relativa de 38% em 1997. Esse percentual ja foi 

mais elevado no inicio da decada de 1980. Esse decrescimo pode ser atribuido aos 

esforcos de aprofundamento da integracao na regiao com o conseqiiente aumento do 

protecionismo, principalmente no setor agricola. A Asia representa quase 27% das 

importacoes mundiais. em seguida apresentam-se o Nafta com 19% e, finalmente. o 

Mercosul com apenas 1,5%. 

Das quatro regioes, apenas a Uniao Europeia e o Mercosul 

apresentaram uma queda na participacao relativa das importacoes entre 1980-1997, 

de 40% para 38% e 1.8% para 1,5%. respectivamente. Esse declinio pode ser 
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atribuido a adocao, pelos dois blocos econdmicos, da Tarifa Externa Comum 

(TEC). 2 S 0 

No caso do Mercosul, o intercambio comercial expandiu-se de forma 

acelerada nas ultimas duas decadas, passando de USS 66 bilhoes em 1980, para USS 

184 bilhoes em 1997 (Tabela 3). Esses resultados demonstram nao so o dinamismo 

comercial da regiao, como tambem o potencial economico externo do bloco. 

A Uniao Europeia e a principal parceira comercial do Mercosul, tanto 

nas exportacoes quanto nas importacoes. perfazendo um intercambio comercial na 

ordem de USS 44,8 bilhoes, em 1998. Em seguida vem o intercambio comercial 

intra-regional com USS 39,8 bilhoes e o Nafta com USS 38,3 bilhoes. Percebe-se, 

portanto, a importante dimensao economica que vem ganhado o comercio no ambito 

do Mercosul (Tabela 4). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4 - Intercambio comercial do Mercosul por destino e origem economica: 

1994 1997zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• - (USS miHides de FOB) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1994 1995 1996 1997" 

Ex. Im. Sal. Ex. Im. Sal. Ex. Im. Sal. Ex. Im. Sal. 

UE 16.7 15.9 0.8 18 20.6 -2.6 18.1 21.9 -3.8 19.2 25.6 -6.4 

Nafta 12.8 13.3 -0.5 11.9 17.9 -6 13.3 20.4 -7.1 13.4 24.9 -11.5 

Mercosul 12 12.3 -0.3 14.4 14.4 0 17.5 -0.5 19.7 20.1 -0.4 

Fonle: Banco Central do Brasil: Banco Central do Paraguai: Banco Central do I'ruguai: 1NDEC -

Direccidn de Estadistieas del Comercio Exterior Argentina. In: Secrelaria Administrativa do Mercosul 

disponivel na World Wide Web em www.algarbull.cotn.uy seerelariamercosur . Ministerio das Relacoes 

Exteriores do Brasil. disponivel na World Wide Web 

cm www.mre.gov.br getee WEBGETEC B1I.A 23 apendice.htm Elaboracao FG. 

N'ola: (*) dados do Paraguai. no ano de 1997. correspondem ao periodo Janeiro junho: (**) as diferencas 

no saldo comercial do Mercosul sao verificadas por causa da forma do calculo das exportacoes e importacoes 

serem diferentes. O volume das exportacoes e ealculada em FOB e as importacoes em O F . 

E tambem importante apontar os crescentes desequilibrios no 

intercambio comercial do Mercosul, principalmente a partir de 1995 quando acentua-

se o deficit comercial da regiao, sobretudo com o bloco da America do Norte (Nafta) 

chegando ao patamar de USS 11,5 bilhoes em 1997 (Tabela 4) . 2 8 1 

: s o A tarifa externa comum (TEC) para os produtos oriundos dc paises nao-membros 

do Mercosul situava-se em torno de 15% cm media cm 1995. variando dc 0% a 20% dependendo do 

tipo de produlo a ser importado pelo bloco. No caso da Uniao Europeia essa tarifa. no mcsmo periodo. 

situava-se cm 10% cm media. (Melo. 1997. p. 84). 

~ s l Mais adiante voltaremos a tocar sobrc esses desequilibrios. aqui c importante 

apenas o registro 
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Nao e demais lembrar que o Nafta constitui-se apenas como uma area 

de livre comercio com livre circulacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA so de bens e servicos, sem instituicoes 

comuns e sem uma politica de comercio conjunta. Por outro lado, o principal bloco 

economico europeu/8 2 a Uniao Europeia (UE) baseia-se em um mercado comum 

com livre circulacao de bens, pessoas, servicos e capitals, alem de politicas comuns e 

autoridades supranacionais. 

E bom sempre lembrarmos dessa diferenca, a medida que as 

discussoes caminham no sentido de enfatizar as relacoes externas que o Mercosul 

venha a fortalecer com algum desses dois blocos econdmicos. E sempre importante 

avaliar quais dessas relacoes economico-comerciais trara maiores condigoes de 

transferir experiencias e vantagens em termos de integracao regional. 

Num estudo realizado por alguns economistas e tecnicos do Instituto 

Brasileiro de Economia, da Fundacao Getulio Vargas, procurou-se dar suporte 

empirico relativo aos impactos quantitativos sobre o Mercosul (sobretudo Argentina 

e Brasil) se as propostas do Nafta fossem ampliadas, originando assim a Alca (Area 

de Livre Comercio das Americas). " 8 3 

De acordo com esse estudo. a eventual adesao da Argentina e o Brasil 

a Alca promoveria uma elevacao do PIB desses dois paises em 0,68% e 2.08% 

respectivamente. Quanto a uma aproximacao maior com a Uniao Europeia esses 

percentuais seriam bem mais elevados 6,71% e 5.05%. respectivamente. 

Os resultados desse estudo tern a seguinte explicate As exportacoes, 

tanto da Argentina quanto do Brasil, para os Estados Unidos, consistent, em grandes 

parcelas, de produtos industrializados que, em seu conjunto, sofrem menos restricoes 

protecionistas no mercado americano, portanto um acordo Mercosul-Alca mudaria 

~ s : Designamos a UE como principal bloco da Europa. porque nesse contincnte 

outros blocos dc pequcno portc tambem foram formados. como e o caso do EFTA (European Free 

Trade .Association). Este bloco tambem foi criado em meados dc 1960 e tinha como objetivo abolir as 

tarifas alfandegarias entre Austria. Finlandia. Islandia. Norucga. Portugal. Succia. Suica e Gra-

Bretanha. Em 1973. a Gra-Bretanha o abandonou. o que foi uma perda consideravel. diminuindo. 

assim. a importancia do mesnio. 

: s 3 Brandao. Percira e Lopes. 1997. Uma vcrsao mais rcsumida destc trabalho foi 

publicado por Pereira sob o titulo. Agenda de Integracao Brasileira: uma avaliacao preliminar. Revista 

Conjuntura Economica. mai. 1997. Para estudar o cfcito Mercosul-Alca c Mercosul-UE. foi adotado 

um modelo de equilibrio geral chamado de GTAP (Global Trade Analysis Project), dcsenvolvido por 

uma cquipe de pesquisadores da Universidade dc Purdue, nos EUA. 
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muito pouco esse quadro. Por outro lado, as exportacdes para a Uniao Europeia estao 

concentradas basicamente em produtos de origem agricola ou agro-industriais, 

bastante protegidos no mercado europeu. Portanto um acordo entre o Mercosul-UE 

possibilitaria, provavelmente, a entrada desse produtos em maiores quantidades. 

Com isso, o efeito sobre a receita de exportacoes e o PIB poderiam ser bem mais 

elevados. 

Em se tratando da estrutura das exportacoes do Mercosul por produtos 

e seus destinos, vejamos a Tabela 5. As exportacoes do Mercosul para o Nafta 

concentram-se em bens manufaturados (20%), maquinas e equipamentos de 

transportes (25,9%) e outros produtos manufaturados (16%), perfazendo um total de 

mais de 60%. Quanto a UE, essa distribuicao e bem diferente com os produtos 

primarios participando com mais de 60% das exportacoes totais da regiao. As 

exportacoes intra-regionais e para os paises da ALADI tambem concentram-se em 

produtos manufaturados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 5 - Estrutura das exportacdes do Mercosul por produtos e destino 

economico: 1995 -(%) 

Nafta EVA I K Mercosul A L A D I 

Total genii 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Alimentos eanimais vivos 17.7 19.7 37.9 19,5 16,1 

Bebidas e fumo 2.9 3.3 4.0 1.6 1.3 

Materia-prima agricola 4.9 4,6 21.3 5.8 5.0 

Oleos e lubrificantes 6.0 6.9 1.5 4.7 4.0 

Oleos e gord. veg. e animal 1,0 0,5 1,1 1,2 3.2 

Produtos quimicos 5.3 5.6 4.6 i (i.9 9.7 

Bens manufaturados 20.1 19.7 16.5 20.0 21.8 

Maq. e equip, de transportc. 25.9 22.1 8.7 31,1 33.4 

Produto de nianuf. diversos 16.1 17.6 4.2 5.2 5.4 

Prod, nao idenliiieados 0.1 0.1 0.1 0.04 0.03 

Fonte: United Nations.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Commodity i rode Statistics. 1993. evtraido de Mello. 1997. p. 102. 

Como se percebe, ha uma distribuicao muito diferenciada das 

exportacoes do Mercosul para Nafta e Uniao Europeia. Entretanto duas colocacoes 

devem ser assinaladas sobre o estudo da Fundacao Getulio Vargas. A primeira delas 

diz respeito as proprias limitacoes do estudo. Apesar de sua importancia em 

contribuir para o debate sobre essa questao. tentando preencher uma lacuna quanto 

aos estudos referente aos impactos sobre o Mercosul de acordos comerciais com 



142 

outros paises ou blocos regionais, e necessario atentar para o fato de que esses 

resultados quantitativos nao sao suficientes para indicar qual a melhor alternative de 

adesao para o Mercosul. 

A segunda colocacao esta relacionada com as dificuldades 

encontradas pelas exportacdes dos paises do Mercosul no mercado europeu, 

principalmente quando se trata de produtos agricolas.284 

A Europa vem passando por profundas transformacoes que estao 

influenciando diretamente o intercambio comercial Mercosul-UE. Dentre varias 

dessas mudancas destacam-se: a concentracao em cerca de 70% do comercio entre os 

paises membros da UE; o crescimento da renda e da competitividade dos produtos 

europeus; as dificuldades de penetrar no mercado europeu devido as novas regras de 

comercio ou areas relacionadas aos padroes e normas tecnicas (ISO 9000), de meio 

ambiente (selo verde), subsidios a producao e a exportacao (politica agricola comum 

28 5 

e industrial)^"; a crescente competicao que os produtos do Mercosul (agricolas e 

minerals) ja enfrentam de Portugal, Espanha e Grecia e de alguns paises 

mediterraneos, da Africa do Sul e do Leste europeu. que produzem e exportam em 

larga medida alguns produtos semelhantes aos de nossa pauta de exportacao; as 

recentes modificacoes qualitativas e quantitativas no Sistema Geral de Preferencias 

europeu"86; e a perspective de uma gradual mudanca na Politica Agricola Comum, 

Baumann afirma quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "um dos pontos de maior interesse na relacao com a 

Europa diz respeito as politicas agricolas, que sao um verdadeiro vespeiro. Para ele. a Uniao 

Europeia so pretende ncgociar esse setor com os paises do Mercosul "se homer um interesse muito 

grande em evilar perdas potenciais de mercado" cm nossa regiao. Jornal dos Economistas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a." 110. 

jun./1998. p . l l . 

Alguns produtos de setores tradicionais do Mercosul sofrcm condicionalidades 

sociais e ambientais para entrarem no mercado europeu. E o caso das exportacoes brasileiras de 

texteis. aco. ferro-gusa. citricos. soja. came bovina. aciicar e came de frango (Melo. 1997. p. 113). 

: ! n 6 O SGP. como tambem e conhecido. sao conccssocs tarifarias unilatcrais 

ofcrecidas pelos paises desenvolvidos aos paises em desenvohimento. O Brasil. por exemplo. a partir 

de Janeiro de 1997. foi graduado cm suas exportacoes de produtos agricolas e agro-industriais. Isto 

qucr dizer que a Uniao Europeia considcrou que o pais atingiu um nivel de desenvolvimento que o 

exclui dessc beneficio. Desta forma o pais perdeu uma scrie dc conccssocs outorgadas. perdendo o 

gozo de algumas vantagens na exportacao de uma parccla significativa de produtos. onde ate cntao era 

competitivo. de acordo com o SGP anterior. Esse instrumcnto c o unico dc relacao preferencial que a 

UE mantem com os paises da America Latina {id, ibid. p. 114). 
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com a entrada do ano 2000 de outros paises europeus ja associados (Hungria, Polonia 

e Republica Tcheca)/ 8 7 

Como foi visto atraves dos dados de intercambio comercial, apesar das 

dificuldades de acesso a esse mercado, os paises do Mercosul tern, por outro lado, 

assumido acordos importantes com a Uniao Europeia que podem atenuar esse 

problema, como por exemplo, o Acordo Quadro Interregional de Cooperacao entre 

os dois blocos econdmicos assinado em 1995. Esse acordo nasceu, primordialmente, 

atraves do estreitamento das relacoes politicas entre o Mercosul e a UE. Nele 

pretende-se, por meio do gradual processo de liberalizacao, equilibrar justamente as 

oportunidades entre os fluxos comerciais que mostram desequilibrios crescentes 

pelas restricoes impostas a certos produtos pela UE. Alem disso, ha uma pretensa 

vontade de ambas as partes de atuarem em cooperacao em diversos setores, como o 

energetico por exemplo."88 

Esses acordos reforcam tambem a ideia de que entre o Mercosul e a 

Uniao Europeia existem muitas coisas em comum. Vasconcelos assinala que o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Mercosur (sic) e o unico esforqo de integracao que se assemelha ao europeu. Nesse 

sentido, a existencia do Mercosur (sic), da integracao regional como um componente 

do sistema internacional, e um fator importante para esta Europa, e por isso o 

Mercosul e importante".
 i 8 9 As razoes politicas tambem condicionam os acordos 

entre os dois blocos como assim enfatiza este autor: 

"(...) o Mercosur (sic) e muito importante para Europa para estahelecer 

uma relacao mais equilibrada com os Estados I 'nidos" . Alem disso. clc 

cxprcssa a "vontade de criacao de um espaco autdnomo nas Americas, 

mas um esforco autdnomo que tern em consideracdo a existencia dos 

:s" Para uma analise pormenori/ada das relacoes comerciais entre a Uniao Europeia 

e o Mercosul. inclusive sobre as principals dificuldades enfrcntadas pelo Mercosul para cxportar para 

os paises curopeus. ver Thorstensen. 1994. 

: s s Ver os detalhes desse acordo no Boletim dc Integracao Latino-Americana. n ° 17 

dc maio-dezembro de 1995. publicado pelo Mimstcrio das Relacoes Exteriores do Brasil. Tambem ver 

Brasil. a Uniao Europeia e as Relacoes Internacionais. Fundacao Konrad-Adcnauer-Stiftung. n° 13. 

1997. No gcral. este acordo indica a disposicao dos dois blocos dc libcralizar progrcssivamente o 

comercio. podendo ate mcsmo scr constiluida uma zona dc li\Te comercio cnlrc as duas regioes no 

futuro. 

: s 9 Vasconcelos. 1997. p. 40. O autor c Diretor do Instituto de Estudos Estrategicos e 

Internacionais dc Lisboa. A respeito do modelo dc integracao da Uniao Europeia c suas semelhancas 

com o Mercosul. ver Almeida. 1994. 
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EUA, ao mesmo tempo em que mantem uma relacao forte com os Estados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r t • JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 290 

Cm dos . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com relacao a uma aproximacao mais estreita dos paises do Mercosul 

com o Nafta com o objetivo de criacao da Alca, sob o marco referencial do livre-

cambismo, os ganhos podem ser bastante limitados, na medida em que se tern em 

vista tao somente a formacao de uma zona de livre comercio entre os paises 

membros. Sendo este o caso, nao so serao mantidas as restricoes atualmente impostas 

ao livre movimento de fatores, especialmente o fator trabalho, entre os paises 

participantes, como a propria liberalizacao comercial a ser obtida podera restringir-se 

pela adocao de regras de origem bastante restritas. 2 9 1 

Para que esses problemas nao ocorram e necessario, no entanto, que o 

processo de integracao se aprofunde e o Mercosul se fortaleca, para que a adesao a 

Alca seja realizada gradualmente, evitando dessa maneira que as economias da 

regiao nao sejam prejudicadas pela forte competitividade da economia norte-

americana. Voltaremos a este assunto mais adiante. 

Agora abrimos espaco para tecermos algumas reflexoes sobre os 

investimentos externos diretos na America Latina e Caribe, em especial no Mercosul 

e Brasil. Isto se faz necessario porque o Mercosul tern sido apontado como um dos 

principals motivos para o deslocamento de expressivos volumes de investimentos 

estrangeiros, principalmente para a economia brasileira. Isto pode ate fazer sentido, 

mas e preciso qualificar esses investimentos e conhecer suas origens para saber se 

correspondem realmente as expectativas de crescimento e desenvolvimento das 

economias da regiao. 

3.5 - Os INVESTIMENTOS E X T E R N O S DIRETOS (IEDs) NO M E R C O S U L : A 

E V O L U C A O DO B R A S I L COMO PAIS R E C E P T O R 

Um outro aspecto que reforca a validade do Mercosul como uma 

integracao economica e o volume de investimentos externos diretos (IEDs) que a 

regiao vem recebendo nos ultimos anos. Uma pesquisa realizada, pela Cepal e CNI 

(Confederacao Nacional da Indiistria), mostra que o Mercosul ja pesa nas decisoes de 

investimentos das grandes empresas industrials, principalmente aquelas que atuam 

2 9 0

 Id., ibid. 

: : " Fcrrcira. 1997. 



nos setores mais oligopolizados. A dinamica do comercio intra-regional pode ser 

considerado um dos principals fatores que contribuiram para despertar esse interesse. 

Outro motivo que pode ter impulsionado o ritmo de investimentos externos em 

direcao a regiao foi a crise financeira desencadeada na Asia. O que pode, 

provavelmente. ter favorecido a America Latina e Caribe. 

Outros fatores regionais tambem podem ser destacados, como a venda 

de ativos de empresas estatais (privatizacoes) e empresas privadas, a estabilidade 

economica na regiao depois de anos de indices de inflacao cronica, a desregulacao 

financeira e o renovado marco competitive nas principals economias da regiao/ 9 3 

Entre 1991-1998, houve uma brutal elevacao dos investimentos na 

regiao de USS 10,9 bilhSes para USS 53 bilhoes. Ou seja, um crescimento de 

aproximadamente 500%. Do total em 1998, a America do Sul conta com uma 

participacao de 71%, so os paises do Mercosul receberam USS 28,7 bilhoes. 

Portanto, no periodo considerado, os investimentos estrangeiros no Mercosul 

cresceram quase 1.000% (Tabela 6 e Grafico 3). 

Nao se deve, porem, se entusiasmar com o ritmo e volume de IEDs 

que a regiao vem recebendo, sobretudo depois da metade da decada de 1990. Apos a 

apresentacao dos dados estatisticos faremos uma pequena digressao sobre o conteudo 

desses investimentos e seus agravantes para as principals economias do Mercosul, 

servindo tambem de referenda para as demais economias da America Latina e 

Caribe. 

: s : CNI/Ccpal.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Investimentos na Indiistria Brasileira, 1995 1999: caracteristicas e 

determinantes. Rio dc Janeiro: CNI/DEC. 1997. 

: 9 " Cepal. L'nidad de Inversiones y estrategias Empresariales. dez. 1998. disponivel 

na World Wide Web em www.eclac.cl. 
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Tabela 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  Investimentos externos diretos (IEDs) liquidos na America Latina e 

Caribe: 1991/1998 -  (USS milhoes) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a 

Total 

(1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+2+3) 

America do 

S u l ( l ) 

America 

Central b

 (2) 

Caribe (3) , 5 g 1 7 8 2 n 3 4 5 3 9 6 3 6 2 4 1 0 J 0 0 

10.955 13,262 11.555 24.471 26.958 37.584 57.131 53.195 

5,673 8,158 6.304 12.339 16,174 26.997 42.105 40.440 

5.123 4.926 5.039 11.787 10.388 10.225 14.616 12.255 

Mercosul 
2.612 6.063 4.239 5.269 8.416 14.391 25.629 28.700 

Notas: (a) dados preliminares: (b) inclui o Mexico: (c) nao inclui os seguintes paises: Barbados. Cuba. Jamaica e 

Trinidad Tobago. 

Fonte dos dados: Cepal. disponivel na World Wide Web em www.eclac.cl. Elaboracao FG. 

Grafico 3 - Evolucao dos investimentos externos diretos (IEDs) liquidos no 

Mercosul e na America Latina e Caribe: 1991 1998 - (USS milhoes) 

Entre os paises do Mercosul que mais absorveram investimentos 

estrangeiros em 1998, o Brasil destaca-se com um volume de USS 22,5 bilhoes. Esse 

valor e significativamente superior do que o registrado em 1991, USS 89 milhoes. A 

economia argentina absorveu, no mesmo ano, USS 5,8 bilhoes, apresentando uma 

variacao relativa muito inferior a brasileira, enquanto que as demais economias do 

bloco pouco significam em termos de absorcao de investimentos estrangeiros (Tabela 

7 e Grafico 4). A participacao no total dos IEDs recebidos pelo Mercosul dos quatro 
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paises em 1998 foi a seguinte: Argentina 20%, Brasil 78% Paraguai 0,8% e Uruguai 

0,5%. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 - Investimentos externos diretos (IEDs) liquidos no Mercosul: J991/1998 -

(USS milhoes) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 3 

Mercosul 
2.612 6.063 4.239 5.269 8.416 14.391 25.629 28.700 

Argentina 
2,439 4,019 3,262 2.982 4.628 4.885 6.647 5,800 

Brasil 
89 1.924 801 2,035 3,475 9.123 18.601 22.500 

Paraguai 
84 120 74 97 156 246 221 245 

Uruguai zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* * 102 155 157 137 160 155 

Xotas: (*) dados nao disponiveis: (a) dados preliminares 

Fonte: dos dados: Cepal. disponivel na Wolrd Wide Web em \v\v\v.eclac.d. Elaboracao FG. 

Grafico 4 - Evolugao dos investimentos externos diretos (IEDs) no Brasil, Mercosul 

e America Latina e Caribe: 1991 1998zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  (USS milhoes) 

6 0 0 0 0 1 

5 0 0 0 0 r " 

4 0 0 0 0 

• Brasil • Mercosul E A m . Latina e C. 

Com essa performance o Brasil passou a ser o quarto maior pais 

receptor de investimentos estrangeiros no mundo, ficando atras apenas dos EUA, 

China e Reino Unido."9 4 Os motivos apontados para o pais ter alcancedo esses 

resultados sao varios, como por exemplo, as perspectives de investimentos em 

setores como telecomunicacoes, manufaturas (sobretudo o setor automobilistico), 

energia eletrica e services (com destaque para a area financeira)."95 

2 9 4 Ver Folha dc Sao Paulo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Investimento direto deve recuarem 99. 11 now 1998. 

2 9 5 Em energia eletrica as principals empresas investidoras sao a Enersis. Endcsa e 

AES. No sclor de telecomunicacoes a Telefonica de Espana. Stet. Bell South. Bell Canada c Portugal 
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A maioria dos investimentos estrangeiros vem dos paises europeus em 

seu conjunto (39%), seguidos dos EUA (26%). Dos paises europeus destacam-se 

Alemanha, Franca e Paises Baixos. Paises como a Espanha e Portugal, que antes nao 

apareciam com destaque, cresceram sua participacao no periodo 1996-1997 

(Graficos 5 e 6). 

Destaca-se tambem o crescimento da participacao dos centres 

financeiros nos ultimos anos como provedores de investimentos no pais. Isso reforca 

a colocacao que ha uma grande concentracao desses investimentos externos na fusao 

e aquisicao de ativos ja existentes/96 Nesse caso, o setor financeiro internacional 

joga um papel importante ao ser ele um dos principais adquirentes desses ativos.2 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 5 - Brasil: origem geografica dos IEDs: 

1995 

Outros Paises 

Fonte: Cepal.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vmdad de Inversiones y Estrategios Empresahales. 1998. disponivel na World Wide Web em www. 

eelac.el espanol Publieaeiones inver9S brasilesp sldOOSJitm 

Telecom. Para os servigos financeiros as principais empresas investidoras foram a HSBC. Santandcr e 

BBV. Cepal. Unidad de Inversionesy Estrategias Empresahales. disponivel na World Wide Web cm 

vwvw.eclac.cl 1998. 

2 9 6 A respeito da ccntralizacao de capitals no Brasil. ver Comin. 1997. Para uma 

discussao pormcnorizada. mais de fundo teorico sobre esse assunto (centralizacao do capital) ver o 

capitulo primciro desse trabalho. espccialmcnte o item 1.6. 

2 9 Sem duvidas. a inversao proccdente dos centros financeiros nos ultimos anos tern 

tido uma evolucao crescente de maior importancia relativa. Porem. e bom deixar claro que nesse 

levantamcnto feito pela Cepal. nao e informado que centros financeiros si5o esses. Nesse caso. a 

analise fica incompleta. todavia nao toda prcjudicada para os nossos objetiv os. 
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Grafico 6 - Brasil: origem geografica dos IEDs: 1996 1997 

Outros paises 

Fonte: Cepal.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L'nidad de Inversiones y Estrategias Empresanales, 1998. disponivel na World Wide Web em www. 

eclac.cl'espanol Publieaeiones inver98 brasilesp sld008.htm 

Sem querer estender muito essa discussao, e necessario desmistificar 

esses numeros sobre os investimentos estrangeiros no Brasil. e tambem para a 

America Latina e Caribe. Nao e demasiado lembrar. que grande montante desses 

investimentos aportaram no pais para compra de ativos privados (a modalidade mais 

dinamica, fusoes e aquisicoes de ativos ja existentes) e para participarem do processo 

de privatizacoes, principalmente apos o Piano Real. 2 9 8 Isso nao significa dizer, vale 

salientar, que grandes parcelas desses investimentos contribuam para aumentar a 

estrutura produtiva do pais. Isso so seria possivel se a maioria desses investimentos 

estivessem comprometidos com a abertura de novas indiistrias ou a ampliacao do 

setor de servicos. Esse volume de capital estrangeiro que aportou na regiao, e 

sobretudo no Brasil, apresenta, em sua essencia, caracteristicas de aquisicao e 

controle acionario das principais empresas e grupos economicos nacional. 

Trata-se, entao, de um movimento de fusoes e aquisicoes que, no 

contexto recente, segundo Comin, alcancou niveis sem precedentes e se "apresenta 

hoje como uma das forcas mais poderosas da reestru/uragao produtiva, competitive! 

2 9 8 O Piano Real acclcrou e dinamizou a abertura da economia brasileira como 

estrategia de cstabilizacao c pcrmitiu a liberalizacao e desregulamentacao da conta de capitals do 

balanco de paganicntos do pais. 
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e patrimonial que juntas constituent o cerne da nova fase de desenvolvimento" da 

economia brasileira.299 

Nesse caso, algumas indagacoes podem ser feitas, deixando as 

respostas para uma outra oportunidade.300 Como vimos, o volume de investimentos 

estrangeiros absorvidos pelo Brasil ocupa o quarto lugar em escala mundial. Se esta 

ocorrendo a compra de ativos privados ja existentes, entao que destino esta tomando 

esse capital que e adquirido na venda do patrimdnio privado nacional? Para que fins 

ele esta sendo utilizado, se as principais variaveis macroecondmicas, como a taxa de 

emprego e o PIB apresentam indices tao baixos e as perspectives para os proximos 

anos ainda sao mais conservadoras?301 Tres destinos plausiveis podem ser 

considerados. 

Grande parcela desse capital, adquirido com a venda das empresas 

nacionais, pode esta sendo utilizado para operacoes rentistas. Dois destinos podem 

ser identificados nesse caso. Primeiro, eles estariam concentrando-se basicamente no 

financiamento da divida publica interna, atraves da compra dos ativos financeiros do 

governo (titulos da divida publica, etc.). E. segundo, de dificil comprovecao, esses 

capitals podem esta sendo desviados para outras modalidades de aplicacoes 

financeiras-rentistas em paraisos fiscais.302 

2 9 9 Comin. 1997. p. 78. 

Na formulacao dessas hipotcscs. tivenios a v aliosa contribuicao do professor Jose 

Heleno Rotia do Departamento de Economia e Finances da UFPB/Campus I I . 

J l " Na decada de 1990 a taxa de desemprego nas principais regioes metropolitanas 

do pais alcancou. em media. 16.7% segundo as estimativas do Dieese e Fundacao Seade. O PIB. 

principal variavel da atividadc economica dc um pais, vem aprcscntando uma taxa de variacao 

decrescente. de 6% em 1994 para apenas 1% em 1998. diferentemente da decada anterior, que 

apresentou uma taxa de variacao de 7.8% em 1985. De 1980 para 1988 o pais cresccu 29.3%. de 1990 

a 1998 a taxa de crescimento declinou para 17.5%. A taxa media de investimento com relacao ao PIB 

declinou na decada de 1980 de 18.37% em media para 15.48% na decada de 1990. Folha de Sao 

Paulo. PIB cresce mehos que na 'decada perdida'. 27/09/1998. 

3 0 2 Porem. alguns dados divulgados em fevereiro de 1998 pelo Banco Central 

Brasileiro pcrmitcm rcforcar essa hipotcsc. Segundo as auloridades monetarias brasileiras. alguns 

bancos nacionais mantem em agendas e subsidiarias nas Ilhas Cayman, paraiso fiscal do Caribe. cerca 

de USS 35 bilhoes em creditos e aplicacoes. Isso significa 5% dos ativos totais do sistema financeiro 

nacional. Em outros dois paraisos fiscais. Panama c Bahamas, constataram-se que os bancos 

brasileiros retem. em ativos. USS 10.3 bilhoes. Esses numeros com certeza aumcntariam se o Banco 

Central do pais tivesse acesso as contas de emprcstimos e outras aplicacoes que sao allamente 

protegidas por rigidas leis de sigilo bancario nesses centros financeiros. Jornal da Paraiba. Bancos 

Brasileiros possuein USS 35 hi nas llhas Cayman. 26 fcv. 1999. 



0 terceiro e ultimo destino, o menos provavel, seria realocacao desses 

capitals em outros setores e areas produtivos da economia (investidos em novas 

plantas industrias ou na area de servicos. por exemplo). No entanto, isso sao 

indagacoes e levantamentos que podem ser desenvolvidos em um outro estudo, mas 

que significant muito, nesse momento do trabalho para descortinar algumas ilusoes a 

cerca da presence da economia brasileira entre os maiores receptores de 

investimentos estrangeiros do mundo. 

E necessario tambem colocar que alem da presenca dos Estados 

Unidos na regiao como um dos principais investidores estrangeiros desde o fun da 

Segunda Guerra Mundial, a penetracao de paises da Uniao Europeia, como a 

presenca da Espanha e Portugal nos ultimos anos, demonstra o crescimento da 

importancia do mercado brasileiro para esses paises e, secundariamente, do 

Mercosul. Do ponto de vista, portanto, dos investimentos externos diretos, o 

subcontinente, em especial a economia brasileira e o Mercosul, tern fornecido 

contornos basicos para uma reestruracao patrimonial. 

Para o Brasil, e em menor grau para o restante de paises do Mercosul, 

esse processo tern pelo menos tres agravantes. O primeiro e a crescente determinacao 

por parte dos agentes globais do capitalismo dos rumos que serao seguidos pela 

regiao.303 Em outras palavras, a estrategia de reestruracao produtiva (leia-se tambem 

patrimonial) atraves da liberalizacao economica, converge para a reducao 

progressiva e acelerada do poder interno de conduzir o processo economico com um 

minimo de soberania por parte dos Estados-nacoes do Mercosul, dentre eles o Brasil 

em sua magnitude. A transferencia para o exterior do controle sobre a capacidade 

produtiva ja existente, portanto, aprofunda a situacao de dependencia do pais. 

O segundo agravante e conseqtiencia do primeiro. Numa economia 

onde se encontra um grande numero de empresas estrangeiras, a remessa de lucros e 

dividendos pode contribuir, no medio e longo prazo, para piorar a situacao de um 

pais que se encontra em dificuldades com seu balanco de pagamentos. 

No caso brasileiro, por exemplo, a evolucao das remessas de lucros e 

dividendos de empresas estrangeiras para as suas matrizes toma um impulso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 0 3

 Comin. 1997. p. 103. 



extraordinario apos o Piano Real. Em 1997, essas remessas apresentaram 

crescimento de 69% em relacao ao ano anterior e de 217% em relacao a 1993, ano 

imediatamente anterior ao Piano Real. 3 0 4 Portanto, essa conta vem, tambem, 

contribuindo, porem em menor magnitude, para os desequilibrios no balance de 

pagamentos brasileiro. 

O terceiro e ultimo agravante tern efeitos de curto prazo numa 

economia. O esforco exportador dos paises do Mercosul, por exemplo, pode ser 

obstruido pelo perftl desses investimentos. No caso do Brasil, a atracao desses 

investimentos estrangeiros concentrou-se, basicamente, em empresas do setor de 

servicos ou voltadas para o mercado interno. 

No curto prazo isso pode provocar a deterioracao da balanca 

comercial brasileira a medida que essas empresas adquiridas, seja pelas privatizacoes 

ou fusoes e aquisicoes de empresas privadas nacionais, iniciam uma reestruracao 

produtiva e passam a importar principalmente bens de capital para trocarem 

equipamentos e se atualizarem tecnologicamente. 

Segundo um estudo realizado por dois economistas da Unicamp, para 

cada USS 10 aplicado por multinacionais no Brasil em 1997. USS 4 foram para as 

empresas de eletricidade, gas e companhias de fornecimento de agua, por exemplo. 

Cerca de 10% se destinaram a compra de bancos. Nesse caso. esses investimentos 

podem ate aumentar a competitividade de alguns setores mas nao melhoram o 

desempenho da balanca comercial porque nao produzem bens exportaveis. Isto, 

como ja colocamos, seria provocado pela utilizacao desses setores de uma apreciavel 

quantidade de equipamentos e pecas de reposicao importadas, o que acaba, por fim, 

pressionando para desequilibrios crescentes nas contas correntes e, 

consequentemente, no balanco de pagamentos. 

3 0 4 Benjamin,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 1998. p. 180. 

3 0 5 Os dois economistas os quais nos refcrimos sao Fernando Sarti e Mariano 

Laplane. Segundo esse estudo. mais da nictade dos investimentos externos e direcionado para as 

industrias voltadas principalmente para o mercado interno ficando assim essa distribuicao: 25.3% 

monladoras de veiculos: 12.7% fabricas de eletrodomesticos: 19% indiistria quimica-farmaceutica. 

Folha de Sao Paulo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Investimento deteriora saldo comercial. 11 nov. 1988. Sobre as conscqiiencias de 

medio e longo prazo desse novos investimentos. ver a excclcnte cntrcvista com Antonio Barros de 

Castro. Limitacdes e potencialidades da nova safra de investimentos. concedida ao Jomal dos 

Economistas e disponivel na World Wide Web cm www. cconomislas.com.br/analiscs/antonio.htm. 
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A medio prazo existe um aspecto positivo neste processo: uma maior 

aproximacao dos paises do Mercosul com a Uniao Europeia, posto, que os paises 

europeus sao os maiores investidores na regiao. Como ja enfatizamos, a UE tern uma 

larga experiencia em integracao regional e suas pretensoes para o Cone Sul vao 

muito alem da proposta livre-cambista. 

Neste sentido, o torn do discurso do vice-presidente da Comissao 

Europeia, Manuel Marin, e uma visao clara dos objetivos da UE para o Mercosul: a 

estrategia da Uniao Europeia ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "fortalecer cada vez mais o MercosuT, de forma que 

se transforme no "nucleo duro da integracao latino-americana"
 306 

Os inumeros acordos que veem sendo firmados entre Mercosul/UE 

apontam para o inicio de uma promissora relacao de cooperacao entre as duas regioes 

em diversas areas e setores da economia, como ja apontamos.307 Nesse caso. um 

estreitamento das relacoes economico-comerciais entre os dois blocos pode ser bem 

mais vantajosa para os paises da regiao. 

Isso ainda pode ser reforcado com a recente introducao da moeda 

unica europeia, o euro. A nova moeda pode simplificar o relacionamento e aumentar 

o comercio entre os dois blocos economicos. Alem disso, como os maiores 

tomadores da divida latino-americana sao os grandes fundos dos EUA e Japao. onde 

predomina o dolar como moeda contratual no mercado internacional. o euro pode 

permitir que os paises da regiao possam diversificar suas dividas. e os riscos, em 

308 

casos de instabilidades na moeda hegemdnica. 

O Nafta por sua vez, apesar de ser uma proposta menos ambiciosa, 

nao pode ser descartada, mesmo se vier a ser ampliada e transformada na Alca. 

Todavia, e necessario que o Mercosul nao se desintegre diante dessa proposta. E 

importante que haja continuidade dos esforcos de integracao sub-regional para que os 

306

 Folha de Sdo Paulo. Uniao Europeia qucr fortnlecer Mercosul. 14 set. 1997. 

3 0 7 Esses acordos estao publicados. c temporariamcnte incorporados os novos. nos 

Bolclins de Integracao Latino-Americana do Ministcrio das Relacoes Exteriores do Brasil. Eles estao 

disponivcis na World Wide Web cm www.mre.g0v.br. 

3 0 8 Ver as declaracocs do chcfe do Dirctorio de Assuntos Economicos e Financeiros 

da Comissao Europeia. Peter Bekx. cm artigo na Gazcta Mcrcantil. Euro reforca relacao comercial 

com a AL, 6-7 nov. 1998. 
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paises do Cone Sul possam se inserir de uma forma mais ativa no comercio 

internacional e com mais autonomia em suas respectivas politicas externas. 

Nesse sentido e importante ressaltar que o Mercosul se trata, em 

ultima instancia, de uma importante experiencia para os seus paises-membros. 

Ambiente no qual a economia brasileira joga um papel importante, nao so pela sua 

grandeza, mas tambem por conduzir esse processo de integracao. A seguir 

indicaremos porque essa economia apresenta as condicoes necessarias para alcancar 

esse objetivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 - R E L A C O E S E C O N O M I C O S - C O M E R C I A I S E N T R E B R A S I L - M E R C O S U L E D E M A I S 

B L O C O S ECONOMICOS 

3.6.1 - O V O L U M E , A COMPOSICAO E O PADRAO DE C O M E R C I O LNTRA-REGIONAL 

E L N T E R - R E G I O N A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) na defmicdo das estrategias nacionais terdo peso crescente os 

entendimentos regionais. Conludo, os agrupamentos regionais serdo 

essencialmcnte um meio visando a ampiiar o horizonte de opcoes dos 

centros nacionais de decisdo. vis-d-vis dos centros de influencia mundial. 

Os agrupamentos regionais que favorecam as possibilidades de 

dominacdo destes ultimos atuardo contra o desenvolvimento. porquanto 

estardo limitando as opcoes criadas pelo policentrismo " (Celso Furtado, 

Transformacdo e Crise na Economia Mundial). 

O Brasil assume um papel importante na consolidacao do Mercosul e 

nas intencoes de estender essa integracao aos demais paises da America do Sul. Dois 

motivos explicam essa afirmativa: o tamanho da economia brasileira e sua 

localizacao geografica. 

O mercado brasileiro ja e responsavel pela maior parte das 

exportacoes da Argentina, Paraguai e Uruguai, tornado-se o maior parceiro comercial 

dessas economias. Em um momento onde prevalecem as politicas protecionistas e a 

exclusao de paises da dinamica do comercio internacional, o Brasil exerce o papel de 

centro gravitacional na regiao. Alem disso, o comercio entre esses paises, como 

veremos adiante, tern crescido muito acima do comercio mundial, gracas ao sistema 

de desgravacao tarifaria aplicado na integracao economica. Ja com relacao a 

localizacao geografica, todos os paises do continente, exceto o Chile e o Equador, 
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tern fronteiras com o Brasil, e esta vizinhanca fisica oferece amplas possibilidades de 

aprofundamento da integracao economica.3 0 9 

As estatisticas sobre o comercio intra-regional tern colocado a amostra 

o exito dessa integracao, ao contrario do que alguns afirmavam. Goncalves (1994), 

por exemplo, nao acredita muito no sucesso das integracoes regionais onde nao se 

faz presente um polo dinamico como na Europa, nos Estados Unidos ou Japao. 

Este coloca, dentre outras coisas, que o argumento para a formacao de 

blocos economicos ou a fragmentacao do comercio internacional, e um dos maiores 

mitos da economia internacional em alguns debates sobre o assunto. Para ele, as 

estatisticas mostram que a expansao do comercio inter-regionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "esfd associada d 

polarizogdo do sistema mundial de comercio. Naturalmente, os grandes polos da 

economia internacional aprofundam sens logos comerciais proximos 

geograficamente, o que define 'zonasp/urinacionaispolarizantes"'.
i]0 

A evolucao do comercio intra-regional, em bloco de paises como o 

Nafta e a LTniao Europeia, tern sido relativamente pequena se comparada com o 

crescimento do comercio entre os principais paises desenvolvidos, segundo 

Goncalves (1994). Para afirmar isto, ele toma como exemplo a participacao do total 

do comercio intra-America do Norte, intra-Europa Ocidental e intra-asiatico, relativo 

ao total mundial. Verifica-se. entao, que houve um incremento desta participacao de 

37% em 1980 para 46,4% em 1989. Isto quer dizer, um aumento de 8,8%, pouco 

maior do que aquele verificado no comercio entre Asia-EUA, a Asia-Europa 

Ocidental e EUA-Europa Ocidental, que foi de 8,4%.3U 

Trata-se de uma critica bem fundamentada, que nao acredita muito no 

sucesso de processos de integracao economica do tipo Mercosul, onde a falta de um 

polo economico desenvolvido compromete o seu dinamismo. Porem, os dados sobre 

o comercio intra-regional provam que o Mercosul tern superado as expectativas. Para 

o Brasil em particular, o comercio intra-regional pode nao significar muito em 

3 0 9

 Benjamin,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etal, 1998. 

3 1 0

 Goncalves, 1994. p. 84-85. Grifo do autor. 

311

 Id., ibid. 
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termos relativos, mas ja se configura como uma alternativa para compensar as perdas 

provocadas pelas instabilidades frequentes no comercio internacional. 

Uma analise pormenorizada desses dados e da participacao da 

economia brasileira no Mercosul, e suas relacoes economico-comerciais com outros 

blocos regionais, traz a tona a importancia que a integracao economica tern para o 

Brasil. 

O comercio intra-regional apresentou um crescimento bem superior do 

que o intercambio comercial inter-regional. Entre 1991-1997, o comercio intra-

Mercosul cresceu surpreendentemente 280%, passando de USS 10,4 milhSes para 

USS 39,8 milhoes, enquanto que o extra-Mercosul apresentou uma taxa de 

crescimento de 127%, passando de USS 80,1 para USS 182,2 (Tabela 8). Enquanto 

isso, o comercio mundial cresceu, entre 1990-1997, apenas 60%, passando de USS 

6,9 trilhoes para USS 11 trilhoes (sobre o comercio mundial ver Anexo I). Os 

primeiros reflexos positivos do comercio intra-regional foram sentidos dois anos 

apos a constituicao do Mercosul, em 1993, quando acentuou-se as relacoes mercantis 

na regiao (Grafico 7). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 8 - Volume e variacao Jo comercio (exportagao importacao) intra-MercosuI 

e extra-Mercosul: 1991 1998 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Intra-Mercosul 

USS Var. % 

Extra-Mercosul 

USS Var. % 

1991 10.415 100 SO. 175 100 

1992 11.703 112.3 91.136 113.6 

1993 19,458 1S6.8 102.151 127,4 

1994 24.440 234.6 124,131 154.8 

1995 28,892 277.4 150,355 187.5 

1996 34.579 332 161.921 201.9 

1997 39,839 382.5 182,279 227,3 

Fonte: Estadistieas y Comercio. n 0 13. abr-jiil 98 (ALADI) e 

Departamento de informacoes da A L A D I . disponivel na World 

Wide Web em www.mre.gov.br.EbboracSo FG. 



Grafico 7 - Comportamento da variacao do volume de comercio intra-Mercosul e 

extra-Mercosul - (%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• I n t r a - M e r c o s u l ! 

• E M r a - M e r c o s u l ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esses dados demonstram que o processo de integracao economica no 

Cone Sul tern adquirido uma dinamica propria, nao estando, desta forma, dependente 

por inteiro do dinamismo de algum grande polo economico da economia mundial, 

como por exemplo os EUA, principal economia do continente. Mesmo com esse 

crescimento, Galvao chama a atencao que esses indices nao podem ser considerados 

elevados, tendo-se em conta outras experiencias de integracao regional envolvendo 

paises desenvolvidos 3 1 2 

Esse crescimento do comercio intra-regional nao foi uniforme entre os 

paises-membros, sendo a maior parcela apropriada pela Argentina e Brasil. O 

comercio bilateral entre esses dois paises expandiu-se de USS 6,2 bilhoes em 1991 

para USS 29.9 bilhoes em 1997. ou seja, um incremento de 382% na variacao 

absoluta.313 Esse crescimento foi proporcionado pelo processo de desgravamento 

linear das tarifas aduaneira de diversos produtos comercializados no Mercosul. Esse 

e demais outros aspectos sobre o comercio intra-regional, destacaremos a seguir 

quando analisamos a participacao do Brasil na economia internacional. 

3 , 2 Galvao. 1997. p. 8. 

3 1 3 Esses dados scrao niais detalhados adiante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. — — — — — 1 —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ———zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-— —=== zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1991 1 9 9 : 1993 1994 1995 1996 1997 
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3.6.2 - As E X P O R T A C O E S B R A S I L E I R A S 

Para o Brasil, o Mercosul nao assume a mesma importancia em termos 

de mercado, como ocorre aos demais paises do bloco. Apenas 17% do total das 

exportacoes brasileiras se destinaram ao comercio intra-regional (ver Tabela 9). Isto 

deve-se ao fato do pais apresentar uma posicao relativamente favoravel no comercio 

internacional. 0 Brasil nao concentra suas exportacoes em nenhum bloco regional ou 

pais especificamente. As suas exportacoes sao bem diversificadas, bem distribuidas 

pelos principais mercados mundiais, o que lhe permite apresentar a caracteristica de 

umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA global trader.
314 Esse aspecto torna o pais menos vulneravel as instabilidades do 

comercio internacional. 

Todavia, como veremos, as exportacoes brasileiras vem crescendo 

menos que as exportacoes mundiais, o que significa dizer que o pais vem perdendo 

relativamente mercado. 

Tabela 9 - Exportacdes do Brasil por destino economico: 1991 1997 - (USS milhoes 

de FOB; 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

USS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% USS % USS % USS % USS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% USS % USS % 

UE 10.1 32.2 10.5 29.5 10 25.9 12.2 28 13 28 12.8 26.9 14.5 27.4 

Nafta 7.5 24 8.6 24.1 9.4 24.3 10.5 24.2 9.8 22.4 10.7 22.4 10.9 20.7 

Asia 5.6 17.9 5.6 15,8 6.1 15.8 16 8.2 17,7 7,8 16.3 7,8 14.7 

Al a d i
a 1,8 5,8 2.4 6.S 2.7 7.1 2.8 6.5 3.3 7.1 2.9 6 3.7 7 

Mercosul 2.3 7.3 4.1 11.5 5,4 14 6 13.8 6,1 13.2 7,3 15.4 9 17 

Resto do 

Mundo 
4 12,8 4.4 12.3 4,9 12.6 5 11.5 6 13 6,2 13 7 13.2 

Mun do 31.3 100 35.6 100 38.5 100 43.5 100 46.4 100 47,7 100 52.9 100 

Nota: (a) exclui o Mercosul e o Mexico. 

Fonte: Banco Central do Brasil. Disponivel na World Wide Web em www.bcb.gov.br. Secretaria Adminislrativa do Mercosul 

disponivel na World Wide Web cm www.algarbull.eom.uy secretariamercosur . Elaboracao FG. 

3 1 4 Para cfeito dc exemplo. o Mexico segundo dados das Organizacao de Comercio 

(OMC) comercializava com os EUA. cerca dc 80.5% do total de suas exportacoes. ou seja. 

aproximadamcntc USS 32 bilhoes. Com o acordo assinado no ambito do Nafta, cm 1994. esse indicc 

passou para 84.5% (USS 51.1 bilhoes). Essa conccntracao no destino das exportacoes. oricnlou o 

Mexico a prcparar um acordo de livre comercio com a Uniao Europeia c algumas negociacoes 

preliminares com o Mercosul. com o objetivo dc divcrsificar mais o scu comercio. lentando. dessa 

mancira. ampliar seus mercados compradorcs. Folha dc Sao Paulo. Pais quer ser um "global trader". 

19abr. 1998. 
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Com relacao ao destino, a pauta de exportacao do Brasil e bastante 

diversificada. A Uniao Europeia e nosso principal mercado, absorvendo mais de 27% 

das exportacoes brasileiras em 1997. Em seguida vem o Nafta com 20,7%, o 

Mercosul 17%, a Asia com pouco mais de 14%, o Resto do Mundo com 13% e os 

paises da Aladi com 7% (Tabela 9). No mercado europeu as exportacoes dividiram-

se em USS 3,9 bilhSes para os Paises Baixos, USS 2,6 bilhoes para Alemanha e o 

restante dos paises que compoem a UE USS 6,1 bilhoes.31" No Bloco da America do 

Norte (Nafta), a economia norte-americana destaca-se como a principal importadora 

dos produtos brasileiros. Em 1997, o Brasil exportou para os EUA cerca de USS 10,8 

bilhoes. Para o Mexico e Canada volume de exportacoes do Brasil foi de USS 828 

milhoes e USS 506 milhoes. respectivamente (Tabela 9). 

Na Asia, as exportacoes brasileiras para o Japao somaram USS 7,7 

bilhoes, seguida da China USS 834 milhoes, da Coreia do Sul USS 516 milhoes e, 

por fim, dos demais paises asiaticos USS 1,9 bilhoes.316 

Para a ALADI (exceto Mexico e Mercosul) destacam-se como 

importadores do Brasil, a Bolivia USS 719 milhoes, o Chile USS 1,1 bilhoes. a 

Venezuela USS 468 milhoes e para a Colombia, Equador e Peru, juntos, o Brasil 

exportou USS 640 milhoes em mercadorias. 

No Mercosul, a Argentina, como veremos mais adiante. destaca-se 

como o principal parceiro comercial brasileiro. Para esse pais as exportacoes 

brasileiras em 1997 somaram USS 6.7 bilhoes. Em seguida vem o Paraguai com USS 

1,4 bilhoes e o Uruguai com USS 869 milhoes. 

Nao obstante a relativa diversificacao das exportacoes brasileiras, a 

participacao da Uniao Europeia em relacao ao total vem decrescendo. Em 1991 cerca 

de 32,2% das exportacoes do Brasil foram adquiridas pela UE. Em 1997 esta 

participacao declinou para 27%. Fato semelhante ocorreu relativo a participacao do 

Nafta e dos paises da Asia. Para essas duas regioes, o Brasil exportava em 1991 cerca 

3 1 5 O restante de paises sao a Austria. Bclgica. Luxcmburgo. Dinamarca. Espanha. 

Franca. Irlanda. Portugal. Rcino Unido c Succia. 

3 1 6 Os demais paises considerados sao: Afcganistao. Bangladesh. Brunei. Camboja. 

Coreia do Norte. Filipinas. Hong Kong. India. Indonesia. Laos. Macau. Malasia. Maldivas. Mianmar e 

Mogolia. 
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de 24% e 17,9%, respectivamente, em 1997 esses percentuais declinaram para 20,7% 

e 14,7%, respectivamente (ver Grafico 8). Com relacao a Aladi a participacao de 

5,8% aumentou discretamente para 7% no mesmo periodo. Para o Resto do Mundo 

verifica-se, tambem, um crescimento timido de 12,8% para pouco mais de 13%. 

Porem, surpreendente foi a performance do intercambio comercial do 

Brasil com o Mercosul. A participacao das exportacoes para os tres outros paises do 

bloco aumentaram de 7,3% em 1991 para 17% em 1997, conforme mostra o Grafico 

8. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 8 - Participacao relativa das exportacoes do Brasil por destino economico: 

1991 1997-(%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 

UE — N a f t a - - - Asia Mercosu l 

Apesar do Brasil apresentar uma diversificada relacao comercial, suas 

exportacoes para os principais mercados regionais tern decrescido ao longo dessa 

decada. Vale ressaltar que tal declinio manifesta-se ja no periodo 1991-1994, 

portanto antes da sobrevalorizacao promovida pela politica comercial para 

sustentacao artificial do Real 3 1 7, fortalecendo a tese de que numa economia mundial, 

onde prevalece a ideia de "globalizacao"', ou melhor, de abertura economica e o 

credo do livre mercado, intensiftca-se o protecionismo praticado pelos principais 

paises desenvolvidos, sobretudo nos setores onde encontram competitividade 

internacional. 

' Voltarcmos a esse assunto mais adiantc. 
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A Uniao Europeia e um exemplo disso. O principal parceiro comercial 

do Brasil nao tern facilitado a entrada de produtos (sobretudo de origem agricola) 

em seu mercado. As mudancas ocorridas em 1992 provavelmente intensificaram as 

barreiras contra os produtos agricola brasileiros. Neste ano foi estabelecido o 

Mercado Unico e foram feitas uma serie de mudancas na politica comercial europeia: 

modificaram-se as tarifas de importacao. em decorrencia do processo de 

harmonizacao; aumentaram as restricoes quantitativas para os produtos importados; 

foram concedidos mais subsidios as exportacoes da regiao; e aperfeicoaram-se as 

regulamentacoes tecnicas relatives a saiide e no Sistema Geral de Preferencias 

(SGP). 

Com relacao ao Nafta, ha outras causas. A queda das exportacoes 

brasileiras refletem a vontade dos Estados Unidos de conduzirem um bloco 

economico para fazer frente a UE e ao Japao (lider no continente asiatico), bem 

como para enfrentar o potencial comercial da China. Nesse sentido. a queda das 

exportacoes brasileiras para o Nafta, especialmente para os Estados Unidos, e 

resultado da sobrevalorizacao cambial (em 1994, apos o Piano Real) e a 

intensificacao de politicas protecionistas (ver Tabela 9). E paradoxal que o comercio 

do Brasil com os Estados Unidos sofra tantas dificuldades. logo nesse pais onde a 

defesa do multilateralismo nas relacoes comerciais e questao central na retorica 

oficial. Para Velasco Cruz, isso faz parte da necessidade norte-americana de manter 

sua hegemonia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) apoiada, alternadamente, no discurso do liberalismo economico e 

numa retdrica neomercantilista que faz apelo a sancdes para forcar a 

aceiiacdo de seus objetivos proclamados, parcia/menie reforgada pela 

politica dos demais paises centrais".
 1 

A participacao das exportacoes brasileiras para o Nafta comecou a 

declinar a partir de 1994, passando de USS 1 bilhao para USS 496 milhoes, ou seja 

uma queda de mais de 50% (ver Grafico 8) 

As exportacoes brasileiras para a Asia tambem declinaram. O Grafico 

8 tambem mostra essa involucao. Associado ao cambio sobrevalorizado no Brasil, 

• , 1 S Velasco Cruz. 1994. pp. 16-17. O autor ainda coloca: "Mamfestando-se, 

praticamcnte. como dois aspectos de uma politica cslrategica, esses dois vetores da politica 

comercial americano - multilateralismo e bilateralismo - remetem a Idgicas distintas e se apdiam 

em perspectivas tedricasfrancamente contraditdrias" {id., ibid., p. 16). 
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essa queda tambem reflete o clima recessivo nos principais paises asiaticos, 

provocado pela crise financeira que inicia-se praticamente nesse periodo. 

O comportamento das exportacoes brasileiras para os paises do 

Mercosul nos anos 1980 apresentam dois sub-periodos bem distintos. Na primeira 

metade da decada, as exportacoes apresentam uma retra?ao muito forte, atribuida a 

crise da divida externa, a recessao da economia mundial, principalmente da 

economia norte-americana,319 e aos fortes desequilibrios causados pelas altas taxas 

de inflacao registradas na Argentina.3 2 0 A partir da segunda metade da decada de 

1980, verifica-se um vigoroso impulso nas exportacoes do Brasil para seus principais 

parceiros no Mercosul (cf. Tabela 10 e Grafico 9). Isto deve-se a quatro fatores 

basicos: a recuperacao da economia mundial; os esforcos do Brasil em obter 

superavits comerciais para manter o pagamento dos encargos da divida externa; a 

defasagem no cambio argentino; e a intensificacao do processo de integracao 

economica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 10 - I olume e variacao das exporlagoes do Brasil para os paises do 

Mercosul: 1980 1997 - (USS milhoes) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Argentina Paraguai Uruguai Total 

USS Var. % USS Var. % USS Var. % USS Var. % 

1980 1.091 100 409 100 310 1 00 1.810 100 

1985 548 50 .101 73 140 4? 989 54 

1990 645 59 381 93 295 95 1.321 72 

1991 1.476 135 496 121 337 108 2.309 127 

1992 3.039 278 543 132 514 165 4.096 226 

1993 3.65S 335 952 232 775 250 5.385 297 

1994 4.135 379 1.053 317 731 235 5.919 327 

1995 4,041 370 1.300 323 S31 268 6,172 340 

1996 5,170 473 1.324 323 811 261 7.305 403 

1997 6.767 620 1.406 343 869 280 9.042 499 

Fonte: Thorstenscn ( d al. 1994): SECE.X DECEX M1CT: Estadistieas y Comercio. n 0 13. 

abr-jul 98 (Aladi) e Dcpartamento dc Informacao da .Madi. disponivel na World Wide Web 

em www.mre.gov.br getee. WEBGETEC BILA23 apendice.htm. Elaboracao FG. 

Galvao lembra ainda que a reduzida interacao entre os paises 

membros do bloco na primeira metade da decada de 1980, decorria da ausencia de 

3 1 9

 VerTavarcs. 1997a. 

Thorstcnsen. et al.. 1994. p. 256. 
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mecanismos facilitadores do comercio intra-regional. Para ele, nao obstante as 

caracteristicas geograficas e culturais, os paises da regiao nao buscaram o 

relacionamento regional, preferindo estreitar o intercambio comercial e cultural com 

paises da Europa e os Estados Unidos. 3 2 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 9 - Evolugao das exportacdes do Brasil para os paises do Mercosul: 

1980 1997- (USS milhoes) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

•Argentina — —Paraguai Uruguai 

Em valores absolutos as exportacoes do Brasil para o resto dos paises 

membros do Mercosul tern aumentado ao longo dos anos, como vimos. Todavia, as 

exportacoes para a Argentina tern crescido exponencialmente. reduzindo a expressao 

relativa do Paraguai e Uruguai no total das exportacoes do Brasil para o Mercosul. 

Em 1980 a Argentina absorvia cerca de 60% das vendas brasileiras para o Mercosul. 

Em 1991 esse percentual elevou-se para 74%, ratificando, desta forma, os efeitos da 

assinatura do Tratado de Assuncao. Em 1995 chegou a alcancar 75%. Enquanto isso, 

a participacao do Paraguai e Uruguai. em termos relativos, decresceu no periodo 

1980-1997 de 23% e 17% para 15% e 10%, respectivamente (ver Tabela 11 e 

Grafico 10). 

3 2 1 Galvao. 1997. p. 11. 
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Tabela 11 - Distribuicao das exportagoes do Brasil para o Mercosul: 1980 1997 -

(%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Argentina Paraguai Uruguai Total Mercosul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1980 60 23 17 100 

1985 55 30 15 100 

1990 49 29 22 100 

1991 64 21 15 100 

1992 74 13 13 100 

1993 68 18 14 100 

1994 69 18 13 100 

1995 65 22 13 100 

1996 70 19 11 100 

1997 75 15 10 100 

Fonte: com base nas tabelas 9 e 10. 

Grafico 10 - Participacao relativa das exportacdes do Brasil para o Mercosul: 

1980 1997 - (%) 

• Uruguai 

• Paraguai 

• Argentina 

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Portanto, no geral, vimos que as exportacoes brasileiras nos ultimos 

tempos tern perdido mercado, principalmente pelas dificuldades encontradas de 

acesso aos mercados da Europa e do Nafta. Por outro lado, para os paises do 

Mercosul as exportacoes tern relativamente aumentado, o que implica afirmar que o 

bloco regional pode ainda ser bastante util no sentido de compensar as perdas 

provocadas pelo aumento do protecionismo no comercio internacional. 
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3.6.3 - E S T R U T U R A E P E R F I L DA PAUTA DE E X P O R T A C A O 

A analise da pauta de exportacao do Brasil levara em conta os graus 

de agregacao de valor ao produto e o uso de tecnologia no processo produtivo com o 

objetivo de revelar o conteudo dos produtos que o pais produz para o comercio 

internacional. Neste sentido, utilizaremos a metodologia da UNCTAD (United 

Nations Conference on Trade and Development) que classifica os produtos 

exportaveis em: 

(a) alto valor agregado (AVA) e alta intensidade tecnologica (AIT): aeroespacial, 

computadores, eletronico, farmaceutico. instrumentos de precisao, maquinas 

mecanicas e eletricas, quimica fina, mecanica de precisao e automobilistico; 

(b) medio valor agregado (MVA) e media intensidade tecnologica (MIT): quimica, 

borracha, plastico, papel e celulose, metalurgia e produtos metalicos; 

(c) baixo valor agregado (BVA) e baixa intensidade tecnologica (BIT): minerals 

nao-metalicos, alimentos, bebidas, fumo, refino de petroleo, editorial e grafica, 

madeira e mobiliario, texteis, calcados e couro. 3 2 2 

Vejamos, portanto, como se distribuiu em 1995 as exportacoes 

brasileiras por tipo de produto e por regiao 

Por adicao de alguns setores pode-se deduzir que a LTniao Europeia 

importou do Brasil, mais de 65% em produtos basicos, que apresentavam BVA e 

BIT. Nesse caso, mudancas na politica de comercio exterior da Uniao Europeia, 

atingem em magnitude proporcional as exportacoes brasileiras por elas serem 

bastante concentradas. principalmente no setor de alimentos, 44,63% (Tabela 12) . 

Ja para o Nafta, as exportacoes brasileiras sao mais diversificadas. Do 

total da exportacoes em 1995, 59% corresponderam a produtos com M V A e AVA, 

como tambem de MIT e AIT. Enquanto isso, 41% do total da pauta eram produtos 

com BVA e BIT (Tabela 12). 

3 : 2 Essa parte do trabalho tcra como base aitalitica o estudo rcalizado por 

Thorstenscn. 1997. 
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Para a Asia, 53% das exportacoes constituiram-se de produtos com 

MVA e AVA com MIT e .AIT. Os produtos com BVA e BIT somaram 47% do total 

das exportacoes brasileiras em 1995 (Tabela 12). 

Para a America do Sul e o Mercosul, os resultados das pauta de 

exportacao brasileira nao sao muito diferentes. Por isso, tomamos a America do Sul 

como base. Para essa regiao, o Brasil exportou 77% de produtos com MVA e AVA e 

com MIT e AIT, enquanto que os produtos com BVA e BIT alcancaram 23% do 

total da pauta em 1995 (Tabela 12). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 12 - Exportacdes do Brasil por bloco regional e por setores: 1995 - (%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U E Nafta Asia Am. do Sul Mercosul Resto do 

Mundo 

Total 

Mundo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alim en tos 44.63 13.26 28,45 10.14 12.67 48.77 29,07 

P. Minerals 9.10 3.79 12,57 2,89 3.95 7.66 7,09 

Quimicos 3.18 4.12 5,69 11,43 12,28 3,15 5.46 

Plasticos 1.55 4,12 1.30 8,30 8.76 1,98 3,23 

Couro/Calcados 4.63 11.73 2.06 1.40 0.97 1.54 4.58 

Madeira 3.90 3.30 1.01 0.57 0.63 2.64 2.45 

Papel/Celulose 6.94 5.76 6,15 5.08 4.81 4.76 5.87 

Texteis 2,64 3.74 2,09 5.10 4.92 1.22 3.08 

Min . Nao-
MotAliros 

3.39 3.13 1.27 2.16 1.98 1.67 2.49 

Metais 7.15 17.62 32,82 12,66 10,35 8,19 14,76 

Maq./ Equip. 6.40 21.46 4.18 19.52 18.00 6.01 1 1.78 

Material de. 

Trail snort e 

4.26 6.09 2.04 17,92 18,15 5,00 7,17 

Instnmientos 0.36 0.65 0.16 0.96 0.67 0.33 0.51 

Outros 1,42 1,60 0.08 1,27 1,43 0,79 1.11 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: SECEX e FUXCEX apud Thorstensen. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin Konrad Adenauer. 1997 p. 86. 

No geral, o comportamento das exportacoes brasileiras mostra-se 

equilibrado, ficando a pauta dividida em 50,1% em produtos com MVA e AVA e 

com MIT e AIT, e 49,9% em produtos com BVA e BIT. Entretanto, os indices sao 

mais favoraveis para as exportacoes direcionadas para os paises do Nafta, America 

do Sul e Mercosul. Isto poe o pais como um exportador privilegiado de bens com 
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altos e medios valores agregados e de maior intensidade tecnologica para essas 

regioes (Tabela 12). 

Devido a forte presenca de maquinas e equipamentos e material de 

transports as exportacoes para a America do Sul e Mercosul apresentaram os 

melhores resultados em relacao ao tipo de produto exportado (76,4% e 73,4%, 

respectivamente, em produtos de maior valor agregado e intensidade tecnologica 

media e alta). Isto indica que os bens transacionados no mercado intra-regional 

apresentam um grau de intensidade tecnologica bem mais elevado do que as 

exportacoes da regiao para o resto do mundo (Tabela 13). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 13 - Exportacdes do Brasil por valor agregado e por intensidade 

tecnologica: 1995 - (%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Menor Valor Agregado e Int. Tec. Maior Valor Agregado e Int, Tec 

Baixa Media e Alta 

UE 69,7 30.3 

Nafta 40,6 59.4 

Asia 47.2 52.8 

America do Sul 23.6 76.4 

Mercosul 26.6 73.4 

Resto do Mundo 64.3 35.7 

Total 49.9 50.1 

Fonte: SECEX E FUNCEXzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apudThorstoisen. 1997. p. S8 

Resumindo: a pauta de exportacao brasileira e bem diversificada. 

Entretanto, o pais continua sendo um grande exportador de produtos primarios. 

Destaque merece a pauta de exportacoes do Brasil para a America do Sul e Mercosul, 

que apresenta um conteudo agregado significativo. 

3.6.4 - As IMPORTACOES BRASILEIRAS 

Da mesma forma que estudamos a pauta de exportacoes brasileiras, 

faremos com relacao a pauta de importacoes. A analise da evolucao das importacoes 

brasileiras revela uma elevacao substancial na segunda metade da decada de 1990, 

em virtude da conjuncao da abertura comercial - crescente desde o inicio da decada 

- com a sobrevalorizacao do cambio - exacerbada ao longo da segunda metade da 

referida decada. 
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Todos os blocos economicos indicados na Tabela 14 cresceram suas 

exportacoes para o Brasil ao longo do periodo considerado. Da Uniao Europeia o 

Brasil importava cerca de USS 5 bilhoes em mercadorias, o que representava 24% do 

total das importacoes do pais. Em 1997 o volume das importacoes brasileiras dessa 

regiao aumentou para USS 16,3 bilhoes e a participacao no total passou para 26,7%. 

A participacao do Nafta tambem cresceu, mas muito pouco relativamente, ficando 

em torno dos 27%. No entanto em termos de valores, as exportacoes da America do 

Norte passaram de USS 5,7 bilhoes para USS 16,9 bilhoes. 

A participacao da Asia elevou-se no periodo considerado de 9% para 

16,7% e o volume de suas exportacoes para o Brasil passou de USS 2 bilhoes para 

USS 9 bilhoes. Com relacao a ALADI nao se verifica muitas modificacdes. Enquanto 

isso, as importacoes brasileiras oriundas do Mercosul tiveram um desempenho 

semelhante ao da Asia. Os demais paises do Mercosul aumentaram sua participacao 

de 11% em 1991 para 15,7% em 1997 e o volume eleveou-se de USS 2,3 para USS 

9,6 bilhoes, respectivamente. Esse aumento pode ser atribuido aos acordos de 

integracao e cooperacao assinados entre Brasil e Argentina no final dos anos 1980 e. 

principalmente, ao Tratado de Assuncao. assinado em 1991, incorporando o Uruguai 

e o Paraguai. Esse tratado veio dar por superado um periodo de rivalidades e 

antagonismos que se estendeu por varias decadas e instituiu a regras de um comercio 

mais aberto entre os quatro paises do Cone Sul. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 14 - Importacoes do Brasil por origem economica: 1991 1997zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' -  (USS 

milhoes de FOB) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

US Var.°o USS Var.% USS Var.°o USS Var.°o USS Var* . USS Var.% USS Var. 0 

U E 5 100 4,5 90 5.5 110 8.9 178 13,7 2-4 14,1 282 16.3 326 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nafta 5.7 100 5.4 94 6.1 107 8 140 12.4 217 14 245 16.9 296 

Asia 2 100 2.1 105 3.7 185 5 250 8.2 410 7,5 375 9,1 455 

Al a d i
a 1.1 i 00 1 90 1 90 1.4 127 2.3 209 2,3 209 2 5 227 

Mercosul 2.3 100 2.2 95 3.3 143 4.6 200 6,8 295 8,3 360 9.6 417 

Resto do 

Mundo 
5 100 5.1 102 5.4 108 5,1 102 6 120 6.8 136 6.7 134 

Mundo 21 100 20 95 25 119 33 157 49 233 53 252 61 290 

Nota: (a) exclui o Mercosul e o Mexico. 

Fonte: Banco Central do Brasil. Disponivel na World Wide Web em www.bcb.gob.bn Secretaria Administrativa do Mercosul 

disponivel na World Wide Web eni www.algarbulI.eom.uy secretariamereosur . Elaboracao FG. 



169 

Da Uniao Europeia as importacoes brasileiras se subdividiram da 

seguinte maneira em 1997: USS 5,1 bilhoes da Alemanha, USS 3,4 bilhoes da Italia, 

USS 589 milhoes dos Paises Baixos e USS 7,1 bilhoes dos demais paises que 

compoem a UE. 3 i 3 

No Nafta os EUA sao responsaveis por mais de 80% das importacoes 

brasileiras. Em 1997, o Brasil importou USS 14,3 bilhoes desse pais, do Canada USS 

923 milhSes e do Mexico USS 834 milhoes. Apesar do Nafta nao ter alterado muito 

sua participacao no total das importacoes brasileiras ( ver Tabela 14), os EUA vem 

aumentando suas exportacoes para o pais como veremos mais adiante. 

Os paises da Asia que mais exportaram para o pais em 1997 foram o 

Japao USS 3,5 bilhoes, a Rep. da Coreia 1,3 bilhoes e a China USS 1,1 bilhoes. O 

restante da regiao exportou USS 3 bilhoes. 

Da ALADI destacam-se a Bolivia USS 27 milhoes, o Chile USS 995 

milhoes, a Venezuela USS 1 bilhao e a Colombia, Equador e Peru, juntos. USS 437 

milhoes. 

Da Argentina, o Brasil compra a grande maioria dos produtos 

provenientes do Mercosul. Em 1997, as importacoes advindas desse pais somaram 

USS 8.1 bilhoes, do Uruguai USS 979 milhoes e do Paraguai USS 527 milhoes 

(Tabela 15). 

3 : 3 Os paises que cxportam para a economia brasileira da UE sao: Austria. Belgica. 

Dinamarca. Espanha, Finlandia. France. Grccia. Irlanda. Portugal. Reino Unido e Suecia. 
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Tabela 15 - Volume e variacao das importacoes do Brasil dos paises do Mercosul: 

1980 1997 ~(L1SS milhoes) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Argentina Paraguai Uruguai Total 

USS Var. % USS Var. % USS Var. % USS Var. % 

1980 756 100 91 100 196 100 1.043 100 

1985 468 61 74 81 178 90 720 69 

1990 1,515 200 335 368 594 303 2.444 234 

1991 1.614 213 219 240 434 221 2.267 217 

1992 1,731 22S 194 213 301 153 2.226 213 

1993 2.717 359 275 302 385 196 3.377 323 

1994 3,661 484 352 386 568 289 4.5S1 439 

1995 5,591 739 514 564 737 376 6.842 655 

1996 6,783 897 551 605 931 475 8.265 792 

1997 8,116 1.073 527 579 979 499 9.622 922 

Fonte: SECEX DECEX MICT: Estadistieas y Comercio. n 0 13. abr-jul 98 (Aladi) e 

Departamento de Informacao da Aladi. disponivel na World Wide Web 

em www.mre.gov.br getec WEBGETEC BILA 23 apendiee.htm. Elaboracao FG. 

De acordo com os dados apresentados na tabela 14. fica evidenciado 

que todas as regioes analisadas se beneficiaram da abertura comercial brasileira no 

periodo 1991-1997, destacando-se o crescimento da importacSes provenientes da 

Asia (355%), dos demais paises do Mercosul (317%), da Uniao Europeia (226%) e 

do Nafta (196%). Enquanto isso, as importacSes da ALADI e do Resto do Mundo 

cresceram a taxas bem inferiores (127% e 34%, respectivamente). O Grafico 11 

visualiza bem essas evolucSes. 
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Grafico 11 - Evolucao das importacoes do Brasil por origem economica: 19911997 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com relacao ao comercio intra-regional, embora todos os paises do 

Mercosul tenham ampliado suas exportacoes para o Brasil no periodo 1980-1997, 

todavia foi a .Argentina o pais que mais se beneficiou da abertura comercial 

brasileira. Sua participacao relativa, que ja era elevada no total das importacSes 

brasileiras do Mercosul. ampliou-se de 72% em 1980 para 84,3% em 1997. Em 

conseqiiencia, mesmo crescendo em termos absolutos (Grafico 12), as importacSes 

provenientes do Uruguai e do Paraguai apresentaram reducSes relatives no mesmo 

periodo (Tabela 16). 

Grafico 12 - Evolucao das importacoes do Brasil dos paises do Mercosul: 

1991 1997 - (USS milhoes) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tabela 16 - Distribuiqao das importaqoes do Brasil do Mercosul: 1980 1997 - (%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Argentina Paraguai Uruguai Total Mercosul 

1980 72 9 19 100 

1985 68,5 11 20.5 100 

1990 62 14 24 100 

1991 71,2 9 J 19,1 100 

1992 77.8 8,7 13,5 100 

1993 80.4 8.2 11.4 100 

1994 79,9 7,7 12.4 100 

1995 81.7 7.5 10.8 100 

1996 82 6,7 11.3 100 

1997 84.3 5.5 10.2 100 

Fonte: com base nas tabelas 14 e 15. 

Analisada a evolucao das importacoes brasileiras provenientes dos 

principais mercados mundiais, passaremos agora a apresentacao da estrutura dessas 

importacoes. 4 

3.6,5 - ESTRUTURA E P E R F I L DA PAUTA DE IMPORTACAO 

As importacoes brasileiras totais nao sao diversificadas como se 

apresentam as exportacoes. Elas estao fortemente concentradas em produtos 

manufaturados. As tres maiores regioes fornecedoras sao a UE, Nafta e a Asia. As 

importacoes originarias da Uniao Europeia em 1995. constituiram-se em sua grande 

maioria (71%) de manufaturados, ficando desta forma distribuida a pauta: 34% em 

maquinas e equipamentos, 20% em material de transporte e 17% em produtos 

quimicos. Com relacao ao total das importacoes provenientes do bloco da America 

do Norte, 58% dos produtos sao manufaturados sendo, 34% de maquinas e 

equipamentos, 16% de produtos quimicos e 8% de material de transporte (Tabela 

17). 

3 : 4

 Novamente cstarcmos utilizando como base analitica o trabalho dc Thorstcnscn. 

1997 c a mctodologia da UNCTAD. 
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Tabela 17 - Importacoes do Brasil por bloco regional e por setores: 1995 (%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U E Nafta Asia Am. do Sul * Mercosul 
Resto do 

Mundo 

Total 

Mund< zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alim en tos 7.41 8,08 1,59 34,11 41.47 9.36 11.81 

P. Minerais 2,26 6,54 1,57 20,29 12,05 47,53 12,42 

Quimicos 17.42 16.15 6.15 5.00 4.10 14.35 12.62 

Plasticos 4,14 6,87 6.97 3,97 4.12 1,27 4,86 

Couro/Calcados 0.21 0.21 2.67 1.92 2.52 0.74 0.99 

Madeira 0.07 0,02 0.05 0.54 0.63 0.05 0.14 

Papel/Celulose 2.65 5.13 0.39 2.S2 1.52 1.32 2.75 

Texteis 1.81 2,86 8.17 6,70 8,02 5,93 4,53 

Min . Nao-

Metalicos 
1.34 0.92 0,75 1,00 0.60 0.40 0.97 

Metais 3.98 4,42 3,19 5.62 1.47 4.14 4.28 

Maq./ Equip. 34.27 34.24 45.91 5,31 6.91 10.30 27.67 

Material de. 

Transporte 
19.79 8,26 12,43 11.44 15.26 2.48 11.98 

Instrumentos 3.81 5.45 6.44 0.13 0.16 1.64 3.67 

Outros 0.81 0,71 3.30 0,51 0,65 0,33 1.06 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: SECEX e FUX'CEX apud Thorstensen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in Konrad Adenauer. 1997. p. 87. 

Xota: (*) Exclui os demais paises do Mercosul 

A Asia tambem se mostrou uma grande fornecedora de produtos 

manufaturados, exportando para o pais 46% em maquinas e equipamentos e 12% em 

material de transporte. Por outro lado, a America do Sul e o Mercosul se destacam 

como grandes fornecedores de produtos primarios. Dessa regiao vieram 34% em 

alimentos e 20% em produtos minerais. 

Portanto. tem-se que tanto da UE quanto do Nafta, as importacoes 

concentraram-se em produtos de alto e medio valor agregado (AVA e MVA) e com 

alta e media intensidade tecnologica (AIT e MIT). Da America do Sul e Mercosul as 

importacoes brasileiras foram, na sua maioria, de produtos com BVA e MVA com 

MIT e BIT. 

O intercambio comercial do Brasil com os paises do Mercosul 

apresenta a seguinte composicao: 

(a) no comercio Argentina-Brasil, prevalece o comercio inter-industria, destacando-

se, entre as exportacoes brasileiras, as da industria metalurgica, ferramentas e 
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minerios, e entre as argentinas, produtos de origem vegetal, (cereais e frutas), 

produtos de origem animal (carnes e lacteos) e ainda o petroleo; 

(b) no comercio Brasil-Paraguai, as exportacoes brasileiras baseiam-se em produtos 

alimentares industrials, bebidas e fumo, maquinas e aparelhos mecanicos e 

eletricos, produtos das industrias quimicas, borracha e suas obras e materials 

texteis e suas obras. Com relacao as importacoes provenientes do Paraguai 

prevalecem os produtos agricolas e semi-elaborados com baixo valor agregado: 

produtos de origem vegetal, gorduras e oleos animais e vegetais; 

(c) com relacao ao comercio Brasil-Uruguai, enquanto as exportacoes brasileiras 

concentraram-se tambem em produtos manufaturados: material de transporte, 

maquinas e aparelhos mecanicos e eletricos, materias texteis e suas obras, e 

produtos metalurgicos e ferramentas, as importacoes provenientes do Uruguai, 

predominam os produtos agricolas como os de origem animal em sua grande 

• 325 

maiona. 

Confirma-se entao, que nas exportacoes para o Mercosul, o Brasil tern 

uma pauta relativamente diversificada, com grande participacao dos grupos de 

produtos de media e alta intensidade tecnologica. Quanto as importacoes, elas se 

concentram em produtos alimentares ou produtos industrializados de intensidade 

tecnologica intermediaria. Com relacao aos demais blocos. as importacoes 

brasileiras, sobretudo da UE e Nafta, constituem-se, em sua grande maioria, de 

produtos manufaturados. enquanto que as exportacoes para UE apresentam grande 

volume de produtos primarios e para o Nafta elas sao bem mais diversificadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6.6 - Os R E S L L T A D O S DO INTERCAMBIO C O M E R C I A L DO B R A S I L NA DECADA DE 

1990 

Vimos ate aqui que o Mercosul vem apresentando um dinamismo 

comercial bem superior ao verificado no comercio mundial. Dado esse crescimento 

no fluxo comercial entre os paises do Mercosul e a diversidade e complementaridade 

do intercambio comercial brasileiro na regiao, esse mercado apresenta grande 

3 2 5 IPEA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Brasil na I'irada do Sfilinio: Trajetdria do Crescimento e Desafws do 

Desenvolvimento. 1997. p. 154 ss. 
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importancia estrategica e amplas possibilidades de expansao simultanea com o 

desenvolvimento dos paises membros. 

Foi constatado tambem que vem decrescendo as exportacoes 

brasileiras para a Uniao Europeia, Nafta e Asia, provavelmente como reflexo da 

sobrevalorizacao cambial na maior parte dos anos 1990. Observa-se apenas um 

crescimento para os paises que compoe a ALADI e para o Mercosul. Apesar da 

queda na participacao, o Bloco Europeu continua sendo o maior mercado 

consumidor das exportacoes brasileiras. 

O periodo 1991-1997, como foi visto na secao anterior, mostrou que o 

pais pouco cresceu nas atividades exportadoras, e, como conseqiiencia, do processo 

de abertura, se transformou em um grande importador. Os dados revelam a nova 

realidade da insercao do Brasil no comercio internacional. Desde 1991 as 

exportacoes brasileiras vinham crescendo a uma media (Tabelas 9 e 

18), acompanhando a media mundial. Mas, a partir de 1995, o crescimento mundial 

foi de 19%, enquanto o crescimento das exportacoes brasileiras declinou para uma 

taxa media de 6,8% por ano, revelando a impropriedade da politica cambial brasileira 

(Tabelas 2, 9 e 18). 

Com efeito, a participacao das exportacoes brasileiras no total das 

exportacoes mundiais. que ja tinha alcancado 1,39% em 1985. declina em toda a 

decada de 1990 para 0,9% 3 2 7 (sobre o comercio mundial ver Anexos 1 e II). Isso 

destoa com a potencialidade que o Brasil possui de ser um grande pais exportador e 

reflete os resultados da abertura comercial precipitada e sem criterios. 

Por outro lado, com relacao as importacoes, vimos que o efeito da 

abertura economica foi bastante significativo. O volume das importacoes brasileiras 

aumentou de USS 21 bilhoes em 1991. para USS 61 bilhoes em 1997, isto significa 

um aumento superior a 190%, bem maior que o registrado pelas exportacoes no 

mesmo periodo. Como conseqiiencia, a participacao das importacoes do Brasil no 

total das importacoes mundiais, que ja foi de 0,65% em 1990, elevou-se para 1,17% 

3 : 6 ThorstenseazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al.. 1997. p. 95. 

Fonte: Associacao dc Comercio Exterior do Brasil (AEB) disponivel na World 

Wide Web em www. org.br. 
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em 1997. Chegaram a crescer a uma taxa media anual superior a das importacoes 

mundiais, 17% contra 7% entre 1991-1997 (Tabela 18 e Anexos I e II). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 18 - Intercambio Comercial Brasileiro 1991/1997 - (USS milhoes de FOB) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Ex. Im. Sal Ex. Im. Sal Ex. Im. Sal Ex. Im. Sal Ex. Im Sal Ex. I m Sal Ex. Im. Sal 

Total 31.3 21,0 10,6 35,6 20,3 15,2 38,5 25,0 13 43,5 33,0 10J 46,4 49,9 -3,5 47,7 53,0 -5,3 52,9 61,1 -8,5 

U E 10.1 5 5.1 10.5 4.5 6 10 5.5 4.5 12,2 8.9 3.3 13 13.7 -0.7 12,8 14.1 -1.3 14.5 16.3 -1.8 

Nafta 7.5 5.7 1,8 8,6 5,4 3,2 9.4 6,1 3,3 10.5 8 2,5 9,8 12,4 -2.6 10,7 14 -3,3 10.9 16,9 •6 

Asia 5.6 2 3,6 5,6 2,1 3.5 6,1 3,7 2,4 7 5 2 8,2 8,2 0 7,8 7,5 0,3 7,8 9,1 -1,3 

Aladi 1,8 1,1 0,7 2,4 1 1,4 2.7 1 1.7 2.8 1,4 1,4 3,3 2,3 1 2,9 2,3 0,6 3,7 2,5 1,2 

Mer. 2,3 2,3 0 4,1 2,2 1,9 5,4 3,3 2,1 6 4.6 1,4 6.1 6,8 -0,7 7,3 8,3 -1 9 9,6 -0.6 

Resto 
do 

4 5 -1 4.4 5.1 -0,7 4.9 5,4 -0.5 5 5,1 -0.1 6 6 0 6,2 6.8 -0,6 7 6,7 0.3 

Mundo 
Xota: dadas as aproximacoes feitas nos calculos. os dados podem apresentar algumas diferencas quando somados. 

Fonte: com base nas tabelas 9 e 14. 

Apesar das exportacoes brasileiras terem diminuido para a Uniao 

Europeia e terem aumentado as importacoes dessa regiao, e com o Nafta que 

registra-se o maior desequilibrio comercial do intercambio comercial do Brasil (ver 

Tabela 18 e Grafico 13). 

O deficit comercial com o Nafta foi USS 6 bilhoes em 1997, com a 

Uniao Europeia USS 1,8 bilhoes, com a Asia USS 1,3 bilhoes e com o Mercosul 

pouco mais de USS 600 milhSes. Saldo positivo so foi registrado com os paises da 

ALADI USS 1,2 bilhoes e com o Resto do Mundo, cerca de USS 300 milhoes. 

Quanto aos resultados do intercambio comercial do Brasil, a maior 

consideracao a ser feita e, evidente, a perda do dinamismo do superavit comercial. 

Depois de um expressivo resultado superavitario de USS 15,2 bilhoes em 1992, a 

tendencia da balanca comercial brasileira foi decrescente, apontando em 1995 um 

saldo deficitario de USS 3,5 bilhoes, agravando-se sucessivamente, para chegar em 

1997 com a elevada quantia negativa de USS 8,5 bilhoes, revelando, assim, a 

artificialidade da insustentavel politica economica de estabilizacao adotada a partir 

de 1994 (Tabela 18 e Grafico 13). 
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Grafico 13 - Comportamenlo do saldo da balanca comercial do Brasil: 1991'1997 

(USS milhoes de FOB) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A opcao escolhida para manter a estabilidade economica, baseada na 

manutencao de uma taxa de cambio sobrevalorizada aliada a uma taxa de juros 

elevada, permitiu o agravamento estrutural das contas externas, atraves do aumento 

do volume de importacoes do Brasil, a medida "em que o sistema industrial passa a 

funcionar com crescente substituicao de insumos, partes e componentes, antes 

produzidos domesticamente, por similares importados - irresistivelmente barateados 

pelo cambio atrasado.
 3 i S De fato, em pouco tempo (de 1994 para 1995), as 

importacoes saltaram de um patamar de USS 30 bilhoes para quase USS 50 bilhoes, 

provocando, assm, consequencias negatives para a estrutura produtiva domestica. 

A grande maioria das importacoes brasileiras constituem-se de bens 

intermediaries (materias primas e componentes); bens duraveis de consumo 

(automoveis, linha branca, eletrodomesticos leves, audio e video); bens de capital; e, 

bens ftnais de consumo nao-duraveis. A partir da abertura comercial, foram criados 

canais de comercializacao para importacao desses produtos, de dificil reversao 

posterior, contribuindo sobremodo para a chamada desindustrializacao, como 

acentua Coutinho: "A participacao das importacoes na composiqao da oferta 

aumentou de forma genera/izada e em muitos casos avancou subsfituindo a 

producao domestica ".
3i9 

3 : 8 Coutinho. 1996. p. 229. 

3 : 9

 Id, Ibid, p. 230 
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Deve-se considerar tambem os problemas originados pelos 

investimentos estrangeiros no medio prazo. Os novos investimentos garantem, no 

curto prazo, o financiamento de parte do saldo comercial negativo. Porem, no medio 

prazo podem surgir dificuldades crescentes. A maturacao desses investimentos -

como, por exemplo, as diversas fabricas de automoveis em fase de instalacao - exige 

um substancial aumento do conteudo importado de bens de capital, componentes e 

pecas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "traditzindo-se ttuma expansao amp/a e sigtiiflcativa da importacao de todas 

as categorias de insumos e bens intermedidrios".
 3 3 0 

Tambem deve-se assinalar a falta de uma estrutura mais preparada de 

defesa comercial. A area do governo brasileiro responsavel pela politica de comercio 

exterior carece, ainda, de mecanismos e instrumentos mais eficientes que possam 

melhor controlar as importacoes. Atualmente o pais utiliza relativamente muito 

pouco os instrumentos que dispSe. Medidas antidumping, medidas compensatorias e 

salvaguardas331 sao utilizadas de forma muito timida pelo pais. Por outro lado, um 

estudo de Martone e Braga (1994), mostra que o Brasil foi, dentre os paises em 

desenvolvimento, um dos mais afetados pelas acoes antidumping e medidas 

compensatorias nos ultimos anos. Essas medidas compensatorias, por exemplo, 

foram tomadas pelos paises desenvolvidos, de forma crescente, para proteger suas 

industrias em declinio. No Brasil, percebe-se que apos a liberalizacao do mercado. a 

industria nacional sequer teve a protecao de medidas de salvaguarda. 

Outra alternativa que poderia ser utilizada de uma maneira a atenuar 

esses desequilibrios seria o controle das aliquotas de importacao. No entanto, 

principalmente apos o Piano Real, esse instrumento foi utilizado para permitir que as 

3 3 0

 Id., ibid. 

3 3 1 Medidas antidumping podem ser tomadas quando uma empress exportadora esta 

praticando precos dc exportacao abaixo daqueles cobrados no mercado interno. O pais importador 

nesse caso. pode entao sobrcta.xar esses produtos. Portanto e uma medida contra a empresa que pratica 

dumping. As medidas compensatorias sao tomadas quando um pais esta importando produtos que 

recebem ajuda do governo do pais cxportador. quer dizer. reccbem subsidios. Nesse caso. o pais 

importador pode compensar o subsidio com uma sobretaxacao. Nesse caso particular, toma-se uma 

medida contra o pais cxportador. E praticada medidas de salvaguardas quando um pais julga que um 

setor da sua industria esta sendo prcjudicado por uma invasao de importados e cria barreiras 

temponirias para que o setor reestruture-se. Para se ter uma ideia. o Brasil aplicou apenas uma vez a 

salvaguarda. em 1996. em defesa da industria de brinquedos. elevando o imposto de importacao de 

20% para 70%. Cf. Gnzeta Mercantil. Peru dificulta as exportacoes de onibus brasileiro, 6-7 now 

1998: Folha de Sao Paulo. Defesa comercial do Brasil e acanhada. 20 set. 1998. Uma outra coisa que 

devc-se levar cm considcracao. e a falta de pessoal qualificado c equipamentos modcrnos nas areas c 

setores de fiscalizacao alfandegaria do comercio exterior brasileiro. 
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importacoes fossem realizadas a precos bem menores para influenciar o nivel de 

precos da economia para baixo. Com a enxurrada de produtos importados na 

economia brasileira, as autoridades economicas permitiram tambem que mercadorias 

de qualidade duvidosa entrassem no pais. Nesse caso tambem, pouco uso fizeram do 

orgao responsavel pela fiscalizacao das normas tecnicas e da qualidade das 

mercadorias importadas pelo pais, o Inmetro. Este orgao poderia ser muito bem 

utilizado a exemplo do que ocorre nos paises desenvolvidos, onde os produtos 

importados passam por uma rigorosa averiguacao para atender aos padroes de 

exigencias estabelecidos, em respeito aos interesses dos consumidores desses paises. 

Alem disso tudo, Thorstensen atribui outros dois fatores que 

contribuem para situacao desfavoravel da balanca comercial brasileira: as 

dificuldades de acesso ao sistema de financiamento as exportacoes 3 3 \ agravado 

ainda mais pelas taxas de juros elevadas, e, o chamado "Custo Brasif'. 3 3 3 

Apesar dos problemas macroeconomicos enfrentados pela economia 

brasileira na atual decada, e admissivel reconhecer a importancia que tern o Mercosul 

para o Brasil. Sobretudo na atual fase da economia mundial, onde um dos tracos 

caracteristicos e a divisao do comercio internacional em blocos de paises e a 

concentracao de grande parcela desse comercio em fluxos intra-regionais. Neste 

cenario, amplia-se espaco possivel para acordos preferenciais de comercio entre 

paises e blocos. Esta constatacao exige, conforme acentua Thorstensen. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"toda uma estrategia de insercao do Brasil no cenario internacional que 

coloca em xeque a politica atual de defender para o pais um papel de 

"~ Thorstensen. et al.. 1997. p. 98. Segundo um representante da AEB (Associacao 

de Comercio Exterior do Brasil). o pais possui instrumentos adequados. mas existem inumcras 

dificuldades de accsso a esse sistema. Por exemplo. no caso das ACCs (Adiantamentos de Contratos 

de Cambio). o exportador brasileiro prccisa ofcrccer garantias supcriores a 100% do valor da 

opcracao. Isso provav elmente dificulta muitas empresas brasileiras dc efctuarem suas exportacoes. Cf. 

Folha de Sao Paulo. Defesa comercial do Brasil e acanliada. 20 set. 1998. 

3 3 3 Um exemplo nesse sentido sao altos custos com cmbarque c desembarquc de 

mercadorias e a bai.xa produtividade nos portos brasileiros. O exemplo do pono de Santos e 

cmblcmatico nesse caso. Em Santos, para 1996. o custo medio para movimentar um conleiner. tipo dc 

carga mais comum no porto. era de USS 326. A produtividade media por navio era dc 21.5 conteiner 

nioviinentados por hora. o mais alto do pais. No porto de Buenos Aires na Argentina o preco e tres 

vezes menor e a produtividade e 50% superior. O porto argentino cobra USS 100 por conteiner e 

movimcnta 31.8 deles por hora em cada navio. Esse alto custo nao sc deve atribuir a problemas com 

mao-dc-obra. Para a CAP (Conselho de Administracao Portuaria). o principal problenia reside na falta 

de investimentos c nas altas taxas cobradas como a THC (Terminal Handling Charge), um adicional 

pago pelos donos das mercadorias aos armadorcs para a movimentacao de carga no pais. Ver Folha de 

Sao Paulo. Santos enfrcnta desafio dc rcduzir custo. 11 out. 1998. 
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small global trader, ou seja, de negociar com todos os paises, sem 

estabelecer logos preferenciais. Sem um bloco forte onde se inserir, e sem 

acordos, preferenciais, e dificil ante\'er melhores desempenhos do 

comercio exterior brasileiro".
 3 3 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E, portanto, nessa necessidade de se posicionar na economia 

internacional que o Mercosul pode ser uma estrategia alternativa, ao reforcar os lacos 

regionais e proporcionar para seus paises-membros um certo conforto nas 

negociacoes sobre o comercio internacional e nas relacoes comerciais. Nesse caso, 

usar o mercado regional como uma ferramenta de aprendizado e capacitacao para 

poder explorar mercados mais sofisticados e de extrema importancia. 

Para o Brasil, a integracao economica significa muito mais que os 

resultados comerciais, apesar de ter sido bastante util em eliminar barreiras internas e 

ter ampliado mercados complementares e em estagio similar de desenvolvimento.335 

Varios acordos de cooperacao foram assinados no ambito da ALADI envolvendo os 

quatro paises do Mercosul, como por exemplo na area energetica, onde o Brasil e 

bastante carente em alguns recursos que sao abundantes em seus vizinhos latino-

americanos tais como, petroleo, gas natural e carvao (Anexo III). 

Alem disso, politicamente, o Mercosul apresenta uma peculiaridade de 

fundamental importancia no atual jogo de forcas na economia mundial. conforme 

acentua Galvao: 

"(...) ao adquirir personalidade juridica propria, como uma Uniao 

Aduaneira. o MERCOSUL. como instituigdo. vem dando maior unidade 

politica aos paises membros da Comunidade. aumentando o sen poder de 

barganha nas negociagdes internacionais e permitindo a realizagdo de 

inumeros acordos comerciais e de cooperagdo com outras nagdes ou 

blocos de paises, em condigdes muito maisfmordveis do que se cada pais 

estivesse operando sozinho, sobretudo na era atual, (...) de forte 

competitividade international ".~*
6 

- ,3 Thorstensen. et al.. 1994. p. 275. 

3 3 5

 "(...) as potencialidades do comercio centrado na complementagdo das 

economias latino-americanas parecem estar longe de seu esgolamento, principalmente pelo fato de 

que recursos produtivos de grande importancia comercial e estrategica estao dislribuidos de forma 

muito assimetricas entre os paises do continente " (Galvao. 1997. p. 7). 

3 3 6 Galvao 1997. p. 20. Rego (1995. p. 171). tambem compartilha dessa opiniao 

lcntbrando que uma das vantagens do Mercosul c "possibilitar um aprendizado em termos de 

processo de integragdo. aumentar o poder de barganha nas negociagdes internacionais e propiciar 

uma participagdo mais vantajosa na economia global". 
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Portanto, deve-se entender essa iniciativa sul-americana como uma 

resposta a dupla tendencia contemporanea de globalizacao de mercados (diga-se de 

passagem, mercados financeiros) e de formacao de blocos regionais de comercio. 

RepresentazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "um esforgo para aumenlar e melhorar a insercao dos paises da regiao 

na economia internacional"
33

' apresentando mais elementos de integracao do que 

de simples submissao ou adesao incondicional a um centro hegemonico de poder. 

Por apresentar esses aspectos estrategicos e ter alcancado resultados 

muito favoraveis para a economia da regiao, o Mercosul, principalmente no ano de 

1997, sofreu uma serie de criticas e pressoes que tentaram obstruir ou dificultar seu 

338 

avanco. Elas surgiram principalmente dos Estados Unidos, atraves de alguns 

representantes de seu comercio exterior. O alvo escolhido nao seria outro senao o 

Brasil, lider natural desse processo e maior economia da regiao, tambem rebatendo 

na Argentina. A seguir, veremos quais os interesses que estao subjacentes a acao dos 

Estados Unidos na regiao, ao ponto de formar um clima contencioso entre essa 

economia. o Mercosul e o Brasil. 

3.7 - A L C AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAERSUS M E R C O S U L : A DISPUTA PELA H E G E M O . \ L \ DO E S P A C O 

E C O N O M I C O - P O L I T I C O S U L - A M E R I C A N O 

"Naopode haver maior erro do que esperar/mores entre nacdes. Essa e 

uma ilusao que a experiencia cura " (George Washington, 1796). 

As secoes anteriores trataram de demonstrar que o Brasil tern 

assumido um papel importante no Mercosul. Alem de ser a maior economia do bloco 

(representa cerca de 70% do total), apresenta um parque industrial relativamente 

desenvolvido e bastante heterogeneo. Isso representa muito a medida que o pais 

busca alcancar uma estrutura mais competitiva para o mercado internacional. 

0 Mercosul tambem significa uma especie de laboratorio. onde seus 

paises membros tern a oportunidade de ganharem experiencia em termos de 

integracao e dai partirem para as grandes negociacoes no comercio internacional. 

3 3 1 Galvao. 1997. p. 5. 

3 3 8 No segundo scmcstrc de 1997. as vesperas da visila do presidente norte-

americano a America do Sul. os jornais e noticiarios veicularam. massivamente. reportagens e artigos 

que se referiam a varios aspectos sobre os conflitos comerciais entre o Mercosul. Brasil e Estados 

Unidos. Para aquclcs intercssados sobre o assunto. ver o dossie organtzado por Gucdes (1997). onde 

esta reunida uma grandc parccla desse material jomalistico. 
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Convem afirmar que esse processo integracionista fortalece a posicao e a insercao 

desses paises no mercado mundial, sobretudo a posicao da economia brasileira 

devido a sua maior dimensao. 

No entanto, a experiencia do Mercosul, ate agora exitosa, e o papel de 

lideranca do Brasil no processo de consolidacao do bloco, tern despertado as 

atencoes de outras nacoes interessadas em manter seus privilegios politicos e 

economicos na regiao. Os diversos acordos assinados entre o Mercosul e outros 

paises fora do Hemisferio ou outros blocos regionais, tambem tern provocado 

reacoes contrarias. Grande parte das inquietudes sobre esses aspectos partiram dos 

Estados Unidos, sempre interessados em conter a emergencia de atores que estejam 

em desacordo com o conjunto de principios economicos e politicos delineados para 

regiao. O alvo nao deixaria de ser o proprio Brasil pelo que representa, e as criticas 

partiram dos Estados Unidos, preocupados com a perda de espaco na regiao, como 

assim insinua uma ex-autoridade norte-americana: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Xdo vamos fazer nada que pareca oloque ao Mercosul, mas os 

brasileiros tambem tern de cuidar para nao parecer que esldo nos 

excluindo de uma parte do mundo 

Em certos momentos criou-se um clima de hostilidades que refletia os 

interesses divergentes quanto ao futuro economico e politico da America Latina. 3 4 0 

Varias razoes podem ser levantadas para explicar o ocorrente. Essas razoes sao tanto 

de carater politico quanto economico. 

Como ja foi visto a taxa media de crescimento do comercio intra-

regional nos ultimos anos tern superado a media mundial. O intercambio comercial 

entre Mercosul/Uniao Europeia tambem tern sido bastante superior do que o 

realizado entre Mercosul/Estados Unidos. 

A aproximacao do Mercosul com alguns blocos regionais, como e o 

caso da Uniao Europeia e a Asia, ascendeu as rivalidades economicas pela America 

" 9 Henry Kissinger, ex-sccretario de Estado norte-aincricano. Folha de Sdo Paulo. 

Kissinger leme crise entre EUA e Brasil. 08 out. 1997. 

3 4 0 As declaracocs incontincntes da rcpresentante de comercio exterior dos Estados 

Unidos. Charlcne Barshefsky. dei.xam claros sinais de que o Mercosul rcalmcnle incomoda: "Esse 

Mercosul pode ser visto como uma unidadezinha ou sistema de regras e obrigacdes prdprias 

montados no vacuo da lideranca dos EUA na regiao ". Revista Isto E. Quern pisca primeiro. p. 60. 

fev. 1997. 
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Latina. Fato esse que deixaram preocupadas as autoridades do governo norte-

americano, desdobrando-se em uma serie de acoes ofensivas por parte dos Estados 

Unidos no sentido de garantir o espaco de valorizacao de seus capitais e assegurar os 

interesses de suas multinacionais na regiao. A declaracao abaixo transcrita do 

presidente norte-americano comprova esta assertiva: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Precisamos agir, expandr nossas exportacoes para Asia e America 

Latina, as duas regioes que crescent mais rapidamente, ou ficaremos 

para trds a medida que essa economias fortalecem seus lacos com outros 

paises".
3

'
11

. 

A proposta da Alca (Area de Livre Comercio das Americas) que inclui 

os 34 paises (com excecao de Cuba) num grande bloco economico de comercio, 

passou a ser considerada pelos formuladores da politica economica externa norte-

americana, como uma das principais estrategias de combate a relativa autonomia que 

alguns paises vinham ganhando ao se reforcarem atraves dos acordos de integracao 

regional e sub-regional na America Latina e Caribe. O Mercosul, nesse caso, tomou-

se uma das razoes pela qual se fortalecesse a ideia para a criacao de uma zona de 

livre comercio hemisferica. 

Contra o Mercosul varios argumentos foram levantados. Um deles 

afirma que o bloco regional e muito protecionista e tern realizado negociacoes que 

tern resultado em desvios de comercio.342 A adocao da TEC (Tarifa Externa Comum) 

e um dos principais focos de criticas. Ao adotar uma tarifa contra paises nao-

membros, o Mercosul estaria privilegiando o comercio regional em detrimento das 

relacoes comerciais extra-regionais. Quer dizer, alguns paises de fora do bloco 

estariam sendo descriminados por causa da criacao da TEC e pelo fato dos paises do 

Mercosul estarem comercializando entre si produtos antes importados de fora da 

regiao. 

Esse argumento, no entanto, torna-se bastante fragil ao examinarmos 

os resultados do intercambio comercial do Mercosul com outros paises ou blocos de 

paises nos ultimos anos. Como vimos nas secoes anteriores, o intercambio comercial 

da regiao mostra que o volume das importacoes totais aumentou significativamente 

3 4 1 William Clinton, id., ibid., p. 62. 

3 4 2 Sobre os conceitos criacao c dcsvio dc comercio. ver no capitulo 2 deste trabalho 

a subsccao 2.1.1 



184 

entre 1990 e 1996, passando de USS 29 bilhoes para USS 87 bilhoes. As importacoes 

brasileiras, por exemplo, aumentaram, no mesmo periodo, de USS 18,5 bilhoes para 

USS 53 bilhoes. Afirmar que o Mercosul e um bloco protecionista e um tanto 

exagerado. Pelo contrario, nos anos 1990 o intercambio comercial extra-regional tern 

se mostrado desfavoravel para os paises do Mercosul. O exemplo do Brasil e 

emblematico nesse caso. 

O pais tern alcancado sucessivos deficits em sua balanca comercial, 

principalmente com os Estados Unidos. O intercambio comercial entre esses dois 

paises tern tornado-se cada vez mais conflituoso, sobretudo em funcao das leis 

abertamente protecionistas norte-americanas, como ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Buy American Act", alem de 

sua estrategia de expandir o comercio na regiao. Tais leis tern imposto elevadas 

sobretaxas sobre importantes produtos brasileiros. Enquanto isso, ironicamente os 

paises do Mercosul sao acusados de praticas protecionistas. Abaixo estao os 

principais produtos brasileiros que sofrem restricoes para entrarem no mercado 

norte-americano. 

• Acos - as sobretaxas antidumping para este setor variam de 19,2% a 124,9%, 

dependendo do produto. As sobretaxas contra os subsidios (medidas 

compensatorias) vao de 5,8% a 142%. A industria brasileira exporta anualmente 

para os EUA, cerca de 170 mil toneladas de aco. Sua capacidade de exportacao e 

bem superior a essa media. 

• Acucar - o Brasil e o tinico pais a nao gozar do Sistema Geral de Preferencia 

(SGP). Os produtos brasileiros desse setor sao tarifados em cerca de 150% sobre o 

valor agregado. 

• Tabaco - as exportacoes brasileiras estao restritas em no maximo 10% da 

producao de fumo nos Estados Unidos, alem de pagarem uma sobretaxa de em 

media 350% por tonelada. A cota de exportacao brasileira foi de 80 mil toneladas 

em 1997. Uma lei americana exige que 75% dos cigarros fabricados naquele pais 

use materia-prima local. 

• Texteis - os Estados Unidos impoem cotas globais e cotas especificas por 

produto. Alguns tecidos sao taxados ate em cerca de 36%. 



• Suco de laranja - o governo americano taxa as exportacoes brasileiras em USS 

454 por tonelada, metade do preco do produto. 

• Cames bovina e suina - padroes fitossanitarios proibem a exportacao de carne 

crua ou congelada para os Estados Unidos.3 4 3 

• Frango - o Brasil e um dos principais produtores do mercado mundial de frango, 

servindo a quase 50 paises. No entanto, os Estados Unidos alega que o frango 

brasileiro nao cumpre os requisitos basicos de inspecao do seu Departamento de 

Agricultura, proibindo tambem sua comercializacao no pais.3 4 4 

A maioria dessas barreiras se enquadram numa nova modalidade de 

protecao de mercado. Trata-se da utilizacao de um novo instrumento chamado de 

barreiras nao-tarifarias. Segundo Deardoff e Stern,345 esse instrumento tern sido 

utilizado pela maioria dos paises desenvolvidos para protegerem seus respectivos 

mercados, naquilo que ele chama de praticas neo-protecionistas. As barreiras nao-

tarifarias podem ser classificadas em cinco grupos: restricoes quantitativas, impostos 

nao-tarifarios, participacao governamental no comercio, procedimentos 

alfandegarios, e barreiras tecnicas ao comercio.346 LTma parcela significativa das 

exportacoes brasileiras para os Estados Unidos tern sido enquadrada nesses cinco 

grupos. 

O aumento do protecionismo norte-americano e a expansao de suas 

exportacoes tern provocado resultados negativos na America Latina. O Brasil vem 

sofrendo as consequencias desse processo. Contabilizando afluxos a partir de 1994, 

j 4 3 Esse caso. cm particular, mostra claramcnte ate que ponto silo levantadas 

barreiras nao-tarifarias para protegerem ccrtos mercados. Os norte-americanos nao compram a came 

brasileira com a desculpa dc que cla pode vir a transmitir a febre aftosa. que foi crradicada nos EUA 

ha cerca de 30 anos e ainda existe em alguns Estados brasileiros. Porem. a mesma came que poderia 

ser e.xportada para esse pais c vendida a Inglatcrra c ate agora nao houveram vestigios de contagio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

344

 Revista Isto K Quern pisca primeiro? pp. 64-65. few 1997; Paulino e Rebelo. 

1997. pp. 6-11. A pratica da politica de comercio exterior dos Estados Unidos nos ultimos anos. e 

contraria a rctorica do livre comercio. Nao esta bem afmada com os grandes objetivos das suas 

negociacoes comerciais. cstabclecidos no Omnibus Trade and Competitiveness Act de 1988: a) acesso 

a mercados mais abertos. eqiiitativos e reciprocos: b) rcducao ou climinacao dc barreiras e outras 

politicas e praticas que distorcam o comercio: c) um sistema dc disciplinas c procedimentos mais 

efetivo para o comercio internacional (ver Thorstensen. 1994. p. 160). 

3 4 5 Deardoff e Stent. 1985zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Goncah es. 1994a. p. 154. 

3 4 6 Para uma analise mais dctalltada sobre a magnitude, evolucao e natureza das 

restricoes impostas as exportacoes brasileiras nos principais paises ou blocos economicos. ver 

Goncalves. 1994a. 
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ano de implantacao do Piano Real, ate final do segundo semestre de 1998, o Brasil 

acumulou um deficit de quase USS 12 bilhoes com os Estados Unidos. Entre 1990 e 

1997, as exportacoes brasileiras para esse pais cresceram apenas 23% (de USS 7,6 

bilhoes para USS 9,4 bilhoes), enquanto as importacoes cresceram 225% (de USS 4,4 

bilhoes para USS 14,3 bilhoes). De um saldo comercial positivo de USS 3,2 bilhoes 

em 1990, passamos para um saldo negativo de USS 4,9 bilhoes em 1997. Sao dados 

que evidenciam o quanto o intercambio comercial Brasil/EUA tern sido desfavoravel 

para o Brasil (Grafico 14). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 14 - Intercambio comercial do Brasil com os Estados Unidos: 1990 set. 1998 

- (USS milhoes) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Banco Central do Brasil. disponivel na World Wide Web em www.bcb.gov.bn Conselho Empresarial 

Brasil-Estados UnidoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA opud Jomal Folha de Sao Paulo, cademo 2. p. 1 16 08 1998: Revisia Isto E. 

Fevereiro 1997. p. 65. 

Isso reflete os resultados de uma estrategia norte-americana delineada 

para a America Latina. E a criacao da Alca faz parte dessa estrategia. Os Estados 

Unidos convivem com um deficit comercial gigantesco, e ha duas decadas 

praticamente esse pais nao consegue superar esse deficit com a Asia, especialmente 

com China e Japao. Procurando compensar isso, os Estados Unidos tern procurado 

347 

estimular o comercio com a America Latina, como valvula de escape. Os 

, J

 Opiniao semelhante emile Benjamin, et al., 1998. p. 136: "Fortemente deficitdria 

em suas relacoes com o mundo. essa economia (norte-americana) conferiu a America Latina o papel 

de 'area de criacao de superd\-its - mercado calivo para seus produtos e territdrio de manobra para 

seus capitais -, o que explica a inducao de politicos neoliberais ". 
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resultados comprovam o exito ate o momento dessa politica comercial. A America 

Latina transformou-se numa area de formacao de superavits norte-americanos. De 

acordo com Fiori essa estrategia comercial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

""(...) agora radicahnente livre-cambista, se impds contra toclas as 

resistencias nacionais, nos acordos que deraw origem a nova 

Organizacao Mundial do Comercio dotada de regras e instrumentos 

extremamenle rigorosos que interditam todo tipo de protecdo, subsidio ou 

politica de quota capaz de sustentar estrategias de desenvolvimento da 

producdo nacional. Tern sido esta mesma diretriz que orientou a inclusdo 

do Mexico no NAFTA e vem forcando a adesdo dos demais paises latino-

americanos ao projeto de um mercado comum (ALCA) liderado, 

obviamente, pelas empresas norte-americanas. Estrategia fmorecida 

pela politicas de esiabilizacao com sobrevalorizacdo das moedas locais, 

responsch'eis pela inversao de sinal e o crescimento do superdvit 

comercial norte-americano com a America Latina". 

Como resultado disso, a America Latina transformou-se no unico 

continente onde os Estados Unidos mantem superavit comercial. Em 1997 ele foi de 

USS 9,3 bilhoes. Fica evidente que a politica comercial norte-americana para regiao 

e comprar o menos possivel e vender o maximo, diferenciando-se muito pouco das 

praticas mercantilistas do seculo XV, feitas, e claro, as devidas mediacoes. 

Nesse sentido, a proposta da Alca tern por objetivo ampliar o espaco 

economico (leia-se mercado) para que os Estados Unidos possam vender largamente 

seus produtos, os quais encontram niveis de concorrencia muito baixos na regiao. O 

Nafta podera vir a ser o espelho dessa proposta. A intengao e englobar os processos 

de integracao economica sub-regionais e regionais existentes. passando dessa 

maneira por cima dos acordos estabelecidos entre os paises da regiao. Desta forma, 

os Estados Unidos estariam matando dois coelhos com uma so cajadada: 

fortalecendo sua lideranca na regiao e abrindo os mercados dos paises latino-

americanos para continuar vendendo suas mercadorias, enquanto compensa, em 

parte, os resultados negativos do seu intercambio comercial com a Asia, 

principalmente. 

Economicamente, o fortalecimento do Mercosul tende a dinamizar a 

economia brasileira. Para o Brasil o mercado dessa regiao tern sido relevante para 

suas exportacoes. Nesse sentido pode-se ate afirmar que tern tornado o espaco que 

interessaria as exportacoes norte-americanas, cujo perfil produtivo e vantagens 

3 4 8 Fiori, 1997a. p. 128. 
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competitivas em muito se superpoem, sobretudo nos setores dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA commodities. 

Contudo, se por acaso as negociacoes em torno da criacao da Alca nao sejam 

realizadas levando-se em consideracao essas diferencas, a abertura comercial no 

ambito do hemisferio provavelmente agravara a situacao economica do Brasil, cuja 

estrutura produtiva e ainda muito inferior a norte-americana, como acentua Tavares: 

"O Brasil tern uma estrutura industrial e agricola nao complementar a 

dos EUA, e com um nivel de integracao produtiva. desenvolvimento 

tecnoldgico e escalas de producdo substancialmente menores, o que nos 

coloca numa clara posicao de inferioridade com a industria norte-

americana".''
1 

Nesse caso, o potencial de deslocamento da producao domestica no 

proprio mercado brasileiro e nos outros mercados da America Latina, por 

exportacoes oriundas dos Estados Unidos, seria bastante significative^"" Por 

conseguinte, para o Brasil e outros paises com uma estrutura produtiva similar, os 

efeitos de uma liberalizacao mais ampla seriam bastante penosos. A criacao da Alca 

tornaria muito dificil a sobrevivencia de diversos agentes economicos produtivos 

distribuidos em diversas atividades, por causa da pressao competitiva sobre uma 

estrutura produtiva ainda em desenvolvimento e pouco adaptada, por conseguinte, a 

nova realidade competitiva do mercado internacional.351 

"Uma liberalizacdo do comercio hemisferico, antes mesmo de cbegar d 

eliminacdo total de tarifas e outras barreiras ndo-tarifdrias. teria um 

impacto altamente destrutivo sobre a nossa industria. Mesmo as 

empresas brasileiras que jd conseguiram 'ajustar-se' a maior 

concorrencia das importacdes decorrente da atual politica de 

liberalizacao, inclusive as que operam no ambito do Mercosul, nao 

suponariam sequcr a reducdo de tarifas/rente ao baixo nivel de prorecdo 

3 J 9 Tavares. A .Alca: Intcrcssa ao Brasil? Folha de Sao Paulo. 29 mar. 1998. 

3 5 0 Ferreira. 1997. p 271. 

351

 "A integraqdo de mercados e um processo normal, mas deve ser feita de forma 

gradativa. Um processo abrupto significaria para muilos setores da industria. dificuldades 

competitivas muito serias". Essa declarac2o foi fcita na I Confcrcncia Latino-Americana para o 

Desenvolvimento Sustenlavcl e Compclitividadc. pelo entao presidente do Gmpo Gcrdau. Jorge 

Gerdau Joahannpeter. Isso sugere que emprcsarios brasileiros recciam que a implantacao da Alca seja 

realizada da forma como quer os Estados Unidos. rapida e sem o rcconhecimento da validade do 

Mercosul para os paises da regiao. Eles tcmem realmente o alto poder competitivo daquela economia. 

"Se os EUA acham que nao haveria maiores problemas em implantar a Alca agora, nos lememos que 

sim e, para isso, precisamos estar mats bempreparados". diz Pedro Luiz Dias. gerente de relacSes 

piiblicas c govcrnamcntais da General Motors. Folha de Sao Paulo. Emprcsarios tcmem os efeitos 

ncgativos da antecipagao da Alca. 23 set. 1998. 
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interna e externa da indiistria e da agricultura no pais e no proprio 

Mercosul".
352 

Portanto, a proposta da Alca vai no sentido de esvaziar e 

eventualmente liquidar o Mercosul, cujo sucesso contrapoem-se aos interesses 

estrategicos e a hegemonia politica dos Estados Unidos na regiao. 

Enfraquecendo os acordos regionais e sub-regionais, os Estados 

Unidos tern como objetivo negociar unilateralmente o processo de liberalizacao 

comercial no ambito da Alca. Isto para paises como o Brasil representaria um 

verdadeiro desastre, porque as principals areas que os Estados Unidos querem 

negociar (servicos financeiros e de telecomunica?6es, informatica, investimentos, 

compras governamentais, etc.), a competitividade do pais e muito pequena, como ja 

foi assinalado. 

Se. por um lado, a proposta da Alca inclui a livre circula?ao de 

mercadorias e, por outro lado, tern por objetivo influenciar em areas estrategicas, 

Tavares tern razao quando afirma que a proposta norte-americana vai muito alem dos 

ideais livre-cambistas, nao se enquadrando numa area de livre comercio tradicional. 

Ou seja, nao se limitaria a remocao de barreiras ao comercio de bens dentro das 

Americas. As aspiracoes norte-americanas vao mais longe. 

"Os alcances da ALCA ndo se esgoiani, como sugere seu nome, na 

formacdo de uma area de livre comercio mas representam um acordo 

global que pretende abarcar muito mais, incluindo os sen-icos, o si sterna 

financeiro, as compras governamentais e os investimentos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J isa. neste 

sentido, aprofundar os processos de desregulamentacdo economica e 

financeiro impost os a America Latina no vacuo produzido pela crise da 

divida externa dos anos oilenta, os quais, num quadro de noidveis 

assimetrias economicas e tecnologicas como o que existe entre os EUA e 

os paises da regiao, tendem a fenvrecer claramente a econornia norte-

americana ". 

3 5 2 Tavares. A Alca: Interessa ao Brasil? Folha de Sao Paulo. 29 mar. 1998. Pclo 

menos uma coisa conspira para que a proposta da Alca seja rctardada por enquanto. e o processo de 

libcralizacao comercial nao se intensifique. Trata-se da recusa do Congresso nortc-amcricano de 

aprovar ofasi track, a chamada via rapida. que pcrmite que os acordos comerciais sejam realizados 

sob a responsabilidade direta do Executive Enquanto esse mecanismo. que delega poderes ao 

Executivo na area de comercio exterior, nio e aprovado. os Estados Unidos ficam impossibilitados de 

ncgociarem os temas mais polemicos da agenda Alca. Os paises do Mercosul tern tirado proveito 

dessa situacao para dar continuidade as negociacoes no ambito regional e com outros blocos de paises. 

c ainda fortaleccrem o projeto de integracao economica. 

3 , 3

 Id., ibid. Melo (1997. p. 20). lambem leni opiniao semclhante quanto aos 

alcances da proposta da Alca quando coloca que a acao dos Estados Unidos "tende em transformar o 
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E necessario ressaltar que as autoridades diplomaticas brasileiras tern 

se posicionado contra essas pressoes. O Itamaraty, orgao responsavel direto pelas 

relacoes diplomaticas, tern realizado um grande esforco no sentido dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ampliar o 

raio de manobra das negociagdes e tentar poslergar o initio do processo de 

liberalizacao para depots de 2005", data limite para a entrada em operacao da 

A l c a . 3 5 4 A estrategia brasileira e continuar com o projeto de integracao e negociar os 

acordos no ambito da integracao hemisferica em bloco, como assim declarou 

recentemente o Ministro das Relacoes Exteriores, Felipe Lampreia. 

"Essa estrategia busca assegurar que nao se percam ou prejudiquem os 

esforcos e conipromissos existentes no nivel sub-regional, que constituent 

valioso instruntento de expansdo dos fluxos de comercio e investimentos 

no continente. Xesse sentido, o Mercosul tern reafirmado - e praticado -

sua disposicao de negociar em bloco, em virtude tambem de sua natureza 

aduaneira ". '
5 5 

A posicao adotada pelo Brasil (e demais paises membros do 

Mercosul), quanto a criac-ao da Alca, e a do gradualismo e da prudencia no trato das 

negociacoes em torno de sua implementacao. 

"ganhar tempo, fortalecer o Sul antes de se abrir mais para o Sorte, 

aceitar a convergencia, mas nao a adesdo. Os paises latino-americanos 

precisam de tempo para fortalecerem suas economias, a Jim de adequar-

se as exigencias competitivas da A lea ". 

Enfim, nesse caso, a consolidacao do Mercosul demonstra que as 

economias latino-americanas tern vivido tempos de definicoes importantes. Como 

em outros tempos, a logica da valorizacao do capital impoem-se, ultrapassando as 

fronteiras politicas e economicas. 

No caso da America Latina, houveram momentos em que se 

imaginava a possibilidade de algumas economias sairem da condigao de 

subdesenvolvimento. Porem, o jogo da forcas politico-sociais internas, bem como a 

continente num mercado caiivo para as exportacdes americanas e num lerrildrio de expaitsdo para os 

seus capitals, concentrados, em geral, nas privalizaqocs dos senicos publicos e de utilidade publico ". 

Em contraste com a integracao curopeia. vale salientar mais uma vez. a agenda Alca nao inclui 

qualquer referenda a livre circulacao de Iraballiadores. A integracao das Americas significa apenas o 

maximo de libcrdadc para a circulacao das mcrcadorias. dos scrvicos e do capital (Nogucira BatisLa. O 

Brasil e a Alca. Folha de Sao Paulo. 16/10/1998. 

3 5 4 Tavares. 1998. 

'^Lampreia. 1997. p. 13. 

3 J 6 Brum. 1997. p. 92. 
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relacao dessas forcas com os grandes capitals internacionais, impediram a 

continuidade de importantes projetos de desenvolvimento economico. 3 5 7 

Desta maneira, a condiclo de dependencia sempre esteve relacionada, 

no pos-guerra, com os interesses dos EUA na regiao. Se for implementada a Alca de 

acordo com o figurino proposto pelos Estados Unidos, sera dado um grande passo 

para transformar de vez o Brasil e o resto da America em uma extensao do espaco 

economico norte-americano. 3 5 8 

Todavia, desta vez a America Latina, e em especial a America do Sul, 

atraves do Mercosul, tern a oportunidade de se autonomizar em relacao aos seus 

destinos politico-economicos. Para o Brasil isso e ainda mais importante diante de 

sua potencialidade economica e seu aspecto continental. Nesse caso, cabe entao 

colocar a seguinte questao levantada por Benjamin: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) buscaremos uma posicao indepencknte, com parceiros globais e 

uma pauta exlensa e geograficamente diversificada, como e a nossa 

vocacao. ou aceitaremos nos tornar de vez um pais 'primdrio 

exportador', inserido de forma subordinada em um sistema regional? ". 

Certamente, a reposta para essa colocacao perpassa a conscientizacao 

de que a adesao brasileira a iniciativa dos Estados Unidos carece de fundamento 

politico ou economico. Politicamente representara uma grande perda de soberania e 

autonomia para o Brasil. Economicamente, podera inviabilizar definitivamente a 

3 5 " Vcr Cardoso e Falctto. 1970. 

3 " s Nogueira Batista. O Brasil c a Alca. Folha de Sao Paulo. 16 out. 1998. Benjamin 

(et al, 1998. p. 136). tambem tern a mesma opiniao. vejamos o que ele coloca: "(...) essas poliiicas 

desaguardo na desastrosa (para nos) criacao da Area de Livre Comercio das Americas (Alca), que 

integrard o territorio economico da America do Sul - leia-se, do Brasil - ao terriidrio economico 

norte-americano. Por tratado multilateral de governos, assumiremos compromissos ainda mais 

'liberalizadores' do que aqucles que foram ftrmados no ambito da Rodada I ruguai da Organizacao 

Mundial do Comercio (OMC) (...) Sera o ftm da experiencia do Mercosul, que, com suas limitacdes, e 

a primeira associacao abrangente de Estados latino-amehcanos sem a presenca da superpotencia ". 

3 W Benjamin, et al.. 1998, p. 137. Do ponto de vista estritamcnte comcrciaJ. nem o 

Brasil nem o Mercosul tern qualquer vantagem se adcrirem a Alca. Do ponto de vista das exportacdes 

brasileiras de manufaturados. a consolidacao de um mcrcado sub-regional sul-amcricano traz mais 

resultados favoraveis que o mercado hemisferico. se for criada a Alca. Isto sem conlar com os 

inconvenientcs de uma abertura indiscriminada as cxportacocs nortc-americanas que conduziria o 

Brasil e os demais paises da regiao a condicao de produtores de bens primarios c commodities, (ver. 

Ta\ares. M. C. A A lea: Interessa ao Brasil? Folha de Sao Paulo. 29 mar. 1998). 
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formulacao de um projeto nacional de desenvolvimento em sintonia com os 

interesses da sociedade brasileira. 

A experiencia ate agora tern mostrado que a precipitada abertura 

comercial nao levou a nenhuma reciprocidade por parte dos paises desenvolvidos, 

especialmente os Estados Unidos que, como vimos, continuam a impor barreiras as 

nossas exportacoes atraves de pesadas taxacoes aos produtos brasileiros que tern 

capacidade de competitividade no mercado norte-americano. Esse tipo de 

comportamento contribui para o desequilibrio entre a mediocre atuacao do Brasil no 

mercado internacional e seu potencial nesse sent ido. 3 6 0 

Para que esses aspectos se revert am e necessario repensar a estrategia 

de insercao do Brasil na econornia internacional para o seculozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X X I . E muito 

importante nesse sentido, dar prioridade, em nosso entender, ao fortalecimento das 

relacoes intra-regionais no ambito do Mercosul, e quern sabe ao resto da America do 

Sul. Isso deve ser levado adiante juntamente com uma proposta ou projeto de 

desenvolvimento de natureza continental, de grande vocacao integradora. 

Apesar das incertezas e da dificil tarefa de realizar esse projeto. e 

preciso ser otimista, principalmente quando acreditamos no potencial da econornia 

brasileira e quando a historia nos mostra que ela foi construida atraves do 

enfrentamento de grandes desafios e das lutas daqueles que viam no pais uma grande 

nacao. Nesse caso, o Mercosul e o Brasil reunem uma serie de condicoes para livrar a 

regiao de seculos de exploracao e usurpacao. Nas controversias entre Alca e 

Mercosul. deve-se levar em consideracao os interesses nacionais, como bem assinala 

Tavares: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quern sabe se nao seria mais comeniente, do ponto de vista nacional, 

direcionar nossos esforcos para a consolidagao do MERCOSUL, como 

forma de resgatar o velho sonho da integracao economica latino-

americana, concebida originariamente - e com surpreendente atitalidade 

nos dias de hoje - em oposicao aos mesmos que agora tratam de nos 

impingir a ALCA ".
36t 

Assim, e extremamente importante e necessario, que os paises do 

Mercosul continuem a negociar em bloco qualquer acordo que envolva diretamente a 

Benjamin, et. al. 1998. p. 139. 

Tavares. A Alca: Intcressa ao Brasil? Folha de Sao Paulo. 29 mar. 1998. 



193 

econornia norte-americana, e que possa ser motivo de controversias quanto ao 

desenvolvimento da regiao e a continuidade do projeto de integracao economica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Consideracoes Finais 

Procuramos, neste trabalho, estudar os principals movimentos recentes 

de transformacao no capitalismo mundial e suas especificidades no atual contexto. 

Temas como globaiizacao e regionalizacao vao ficando mais recorrentes na literatura 

cientifica sobre a econornia internacional. A emergencia dessas tematicas e a relacao 

que guardam com a econornia brasileira, despertaram o nosso interesse tambem 

sobre o assunto. O nosso objetivo geral foi argumentar que no ambito de uma 

econornia internacional cada vez mais interdependente, onde os mercados de bens, 

capitals e tecnologia tendem a ficar mais integrados, (leia-se globaiizacao dos 

mercados), ao mesmo tempo que varios paises, tambem, vao ficando excluidos dos 

beneficios de tal processo e outros estao inserindo-se de uma maneira subordinada, e 

necessario que iniciativas de integracao economica regional, a exemplo do Mercosul, 

sejam fortalecidas para proporcionar aos seus paises membros uma insercao na 

econornia internacional mais favoravel e condizente com os interesses nacionais de 

suas respectivas sociedades. Nesse sentido, a integracao economica foi entendida 

como um instrumento estrategico de relacionamento internacional para os paises que 

se posicionam numa situacao de fragilidade frente as novas imposicSes economicas, 

politicas e sociais do mundo contemporaneo. 

No primeiro capitulo, tratamos exclusivamente sobre o tema 

globaiizacao. De maneira alguma procuramos conceituar esse fendmeno. O objetivo 

perseguido em todo o capitulo foi entender a globaiizacao como um fendmeno que 

caracteriza um estagio mais avancado e intenso de internacionalizacao do capital. 

Para sustentar essa posicao, procuramos na historia economica os principals 

momentos que marcaram a expansao do capital, principalmente nas formas (ou 

categorias) analiticas desenvolvida por Marx: capital-comercial, capital-produtivo e 

capital-financeiro. Entao, adotamos a premissa basica em toda essa parte do trabalho, 

de que o tao aclamado processo de globaiizacao em nossos dias, nao passa de um 

processo historico de transformacoes da estrutura capitalista de producao e sua 

transposicao das fronteiras nacionais rumo a econornia mundial, em um movimento 

de reproducao e acumulacao de capital em suas tres formas constituidas. 
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Dois aspectos devem ser destacados nesse capitulo. Primeiro, que o 

crescimento do intercambio comercial internacional cresceu mais no seculo X I X , do 

que em todo o seculo X X . Isso demonstra que apesar da econornia internacional 

atualmente apresentar-se numa fase de ampla liberalizagao economica e 

desregulamentacao, nao consegue repetir a mesma dinamica do seculo precedente. 

Alem disso, o volume de comercio internacional foi mais elevado em fases onde 

predominou o protecionismo entre as nacoes do que em periodos que prevaleceram 

situacoes livre-cambistas (entre 1890 e 1913, periodo de forte protecionismo, o 

comercio internacional representava cerca de 14% do PNB mundial). 

Portanto, o crescimento do intercambio comercial em ambito 

internacional foi marcante em tres fases entao: uma fase protecionista (mercantilista), 

entre 1815 e 1860; uma fase liberal, de 1860 a 1890; e, numa nova fase protecionista, 

de 1890 a 1914. Bairoch 3 6" reforca esta inferencia, afirmando que a expansao das 

trocas internacionais foi bem mais rapida no seculo X I X (42 vezes entre 1815 e 

1913) do que em quase todo o seculo X X (20 vezes entre 1913 e 1995). 

Um outro segundo aspecto que merece a atencao e a predominancia 

das atividades financeiras em escala mundial no contexto atual. Tratamos desse 

assunto na subsecao 1.6, e vimos que o capital financeiro tern assumido o papel de 

condutor do processo de acumulacao contemporaneo, levando o sistema capitalista a 

entrar numa crise sistemica, mais grave que a registrada no inicio deste seculo. Esse, 

portanto, e o aspecto mais marcante da atual fase de internacionalizacao do capital. 

Portanto, uma das diferencas entre a atual fase de globaiizacao e as demais e um 

sistema de acumulacao e reproducao do capital baseado na proliferacao em escala 

mundial das operacoes rentistas numa magnitude jamais vista e com uma rapidez 

espantosa. 

Por outro lado, ao longo dos ultimos vinte e cinco anos vem 

aumentando a interdependencia dos mercados, suscitando novamente o movimento 

de formacao de blocos economicos de paises em varias regiSes do mundo. A 

America Latina, depois de uma longa historia nesse aspecto, apresenta-se mais uma 

vez nesse novo cenario da econornia internacional atraves de dois grandes blocos 

importantes: a A L A D I , que congrega quase todos os paises da regiao mais os paises 

, : Bairoch. 1996zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Paillox, 1997. p. 57. 



do Caribe, e o Mercosul abrangendo Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, contando 

ainda com dois paises associados, Bolivia e Chile. 

Varios aspectos teoricos serviram de base para os nossos estudos 

sobre integracao regional, desde a concepcao livre-cambista de Jacob Vinner, 

passando pela teoria integracionista de Friendrich List de caracteristica protecionista, 

chegando aos aspectos mais importantes e elementos integradores da proposta 

desenvolvimentista latino-americana. O estudo dessas abordagens teoricas serviram 

para balizar o conhecimento tanto sobre os atuais processo de integracao regional 

como as tentativas anteriores. Percebemos, no segundo capitulo, que os processos de 

integragao economica empreendidos na America Latina acompanharam as 

especificidades historicas do avanco da estrutura capitalista de producao. Por 

exemplo, o modelo de desenvolvimento baseado na substituicao de importacoes 

adotado para regiao apesar de ter representado um grande passo para o rompimento 

das formas tradicionais de dominacao exercida pelos paises centrais sobre a periferia, 

conseguiu proliferar a estrutura industrial nos principals paises da regiao a exemplo 

da Argentina, Brasil e Mexico. A integracao economica proposta atraves da A L A L C 

tinha por objetivo compensar os exiguos mercados de alguns paises, com excecao 

dos acima mencionados. Desta forma, as grandes indiistrias aproveitariam com 

melhor eficacia suas economias de escala. 

Porem, apesar da proposta ser relevante para o contexto 

desenvolvimentista. nao logrou o sucesso esperado por uma serie de fatores, dentre 

eles o forte protecionismo que imperou na regiao, as metas ambiciosas estabelecidas 

pela A L A L C , aliadas a rigidez dos prazos a serem cumpridos e, a propria influencia 

da politica externa norte-americana delineada para a regiao, a qual conseguiu criar 

varios obstaculos para as iniciativas que pudessem criar uma consciencia coletiva 

entre os paises latino-americanos e representassem uma guinada para outras 

alternatives politico-economicas que nao estivessem alinhadas aos objetivos 

estadunidenses. 

No entanto, depois de um longo interregno, o tema integracao 

economica ressurge nos anos 1980. Houve uma verdadeira reviravolta quanto aos 

objetivos que levariam os paises latino-americanos a criarem uma nova associacao, a 

A L A D I . Os erros da tentativa anterior de integracao foram revistos e novas metas 

foram estabelecidas, levando-se em consideracao a realidade regional e os aspectos 
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politico-economicos peculiares a cada pais. Nesse interim, come$aram a estabelecer-

se aproximacoes mais estreitas entre historicos rivais como Argentina e Brasil, 

nascendo, dai, as primeiras intencoes rumo a criacao do Mercosul estabelecido so em 

1991, com a participacao tambem do Paraguai e do Uruguai. 

Assim, o Mercosul nasce na esteira do processo de globaiizacao no 

atual contexto de internacionalizagao capitalista, quando o mercado internacional 

passa realmente a representar um elo entre diversos paises ou blocos economicos 

regionais. Nesse contexto, a regionalizacao assume algumas funcoes importantes ao 

nosso ver. Primeiro, representa uma nova iniciativa de insercao de alguns paises na 

econornia internacional. Segundo, da suporte para que as grandes empresas 

multinacionais aproveitem melhor os novos mercados constituidos pela uniao de 

paises, principalmente aqueles que contem imimeros e diversos acordos de 

cooperacao de desenvolvimento em setores de infra-estrutura, tecnologia e etc. E, por 

f im, pode compensar, em termos, a perda de espaco das exportacoes dos paises 

subdesenvolvidos para os paises desenvolvidos. devido as fortes barreiras 

protecionistas impostas por estes aos principals produtos daqueles. 

Adiante. no terceiro e ultimo capitulo, analisamos basicamente os 

elementos mais importantes do Mercosul. Estudamos um pouco da historia da 

integracao latino-americana por um angulo diferente da forma como abordamos na 

secao 2.3. Aqui, foi dado enfase a constitui?ao historica do proprio Mercosul, 

levantando os principals acordos e momentos importantes que levaram a sua 

constituicao. Na secao 3.2 onde vimos os aspectos demograficos de cada pais, bem 

como as caracteristicas do territorio, ressaltamos que a colonizacao da regiao 

apresentou caracteristicas bastante diferentes. Isso influenciou na divisao territorial e 

na lingua, bem como em outros aspectos culturais. Nesse caso, e importante como o 

Brasil, que teve uma colonizacao bem diferente do resto da America espanhola -

bem mais sanguinaria com a dizimacao de varias sociedades aborigenes -, conseguiu 

preserver um grande espaco territorial e homogeneizar a lingua. 

Tambem foi observado que a populacao nos quatro paises do 

Mercosul apresenta uma tendencia de envelhecimento, devido a queda dos indices de 

natalidade e fecundidade e a elevacao do indice da expectativa de vida ao nascer. No 

tocante aos aspectos da moradia, verificou-se que as populacoes vem concentrando-

se em grandes parcelas em espacos urbanos o que. no futuro, provavelmente 



197 

provocara o agravamento de varios problemas urbanos, dos quais a maioria ja 

conhecemos. 

Ao tratarmos do novo regionalismo proposto pela Cepal, procuramos 

fazer uma relacao entre o novo contexto da integracao regional na America Latina, 

atraves do estudo do documento cepalino,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA El regionalismo abierto en America 

Latina y el Caribe" (1994) e de algumas leituras complementares, e a principal 

proposta anterior, a qual discutimos na secao 2.2. O novo regionalismo trata-se, na 

verdade, de uma nova proposta de desenvolvimento, ainda em fase de discussSes, 

portanto embrionaria, mas que da um grande passo no sentido de considerar a nova 

realidade da econornia internacional e ainda incluir temas como, equidade e meio 

ambiente por exemplo, nao contidos nas propostas anteriores. Em outras palavras, e 

um modelo de desenvolvimento que contem como proposta central possibilitar a 

conciliacao do crescimento, equidade, sustentabilidade ambiental e democracia. 

Alem disso, a Cepal faz uma autocritica, quando coloca que o esgotamento do antigo 

modelo de desenvolvimento voltado para dentro, ou de substituicao de importacoes, 

foi provocado pelo proprio padrao de financiamento, pautado na absorcao de 

emprestimos externos. Apesar de todas as conquistas em termos de desenvolvimento 

economico alcancadas pela regiao. a crise da divida externa em 1980 potencializou 

os argumentos a favor do neoliberalismo na America Latina. Com a crise da decada 

de 1980, diminuiu o interesse sobre propostas desenvolvimentistas de ampla 

participacao do Estado e o papel da Cepal ficou em segundo piano nesses aspectos. 

A integracao regional na nova proposta da Cepal passa a ter um papel 

conceitual renovado. como modo de estimular o desenvolvimento e a 

competitividade, de acelerar os processos de aprendizagem tecnologicos e 

organizativos nas empresas, para que na fase posterior a integracao regional, passem 

a exportar para outros mercados internacionais. Alem disso, propoem o reforco das 

instancias de coordenacao em escala regional. Nesse sentido, o novo regionalismo 

parece apontar para novas alternativas de desenvolvimento regional, quando melhor 

aproveitadas as oportunidades oferecidas pelo comercio internacional. O Mercosul 

converge em muitos aspectos com o novo regionalismo, portanto, pode-se dizer que 

o bloco apresenta simetrias com essa proposta cepalina. Isto quer dizer, que o 

Mercosul contem, ao nosso ver, mais elementos desenvolvimentistas que livre-

cambista. 
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O restante do terceiro capitulo nos concentramos na analise das 

principals variaveis que identificam as relacoes internacionais do Mercosul e do 

Brasil, em especial. Procuramos estudar o intercambio comercial intra-regional e 

inter-regional para realizar algumas comparacoes de dinamica e crescimento. 

Dedicamos mais espaco a relacao comercial do Brasil com Mercosul e alguns 

principais parceiros regionais. Alem disso, tambem analisamos ainda o volume e 

conteiido dos investimentos externos diretos na America Latina e Caribe, enfatizando 

o caso do Brasil por ser o maior receptor na regiao. Nosso objetivo nesse caso foi 

verificar que elementos justificam o grande volume de investimentos estrangeiros 

recebidos pela regiao nos ultimos anos. Por ultimo, nos concentramos nas relacoes 

entre o Brasil e Estados Unidos em torno da tematica Alca/Mercosul. 

A escolha por estudar e analisar o comportamento das exportacoes, 

importacoes e os investimentos externos diretos, justifica-se pela importancia que 

essas variaveis assumem em termos de serem apropriadas para expor as formas de 

internacionalizacao de paises ou blocos econdmicos. 3 6 3 Vejamos entao, os principais 

pontos de conclusao dessa ultima parte do capitulo e tambem do trabalho. 

• As relacoes economicas e comerciais que o Mercosul mantem com outros blocos 

de paises sao bastante diversificadas. Destacam-se os relacionamentos com a 

Uniao Europeia, Nafta e Asia. A UE e o principal parceiro comercial do bloco, 

seguida do Nafta. 

• Em termos de participacao no comercio internacional a posicao do Mercosul e 

ainda muito timida, portanto. com amplas possibilidades de crescimento. Em 

1997 a participacao das exportacoes e importacoes do bloco no total do comercio 

mundial foram de 1,42% e 1,59%, respectivamente. 

• O intercambio comercial intra-Mercosul. no periodo 1980-1997, apresentou um 

crescimento superior ao comercio mundial, 180% contra 168%. 

• As exportacoes do Mercosul distribuiram-se da seguinte maneira em 1995, por 

tipo de produto e destino economico: para a UE elas constituiram-se em mais de 

60% de produtos primarios, ficando assim a pauta de exportacoes para esse 

regiao bastante concentrada. Para o Nafta, pelo contrario, a pauta de exportacao 

do Mercosul mostra-se bem mais diversificada, com uma predominancia relativa 

5 3 Vcr Hagucnaucr. Ferraz c Kupfcr. 1996. p. 195. 
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de produtos manufaturados. Como as relacoes comerciais entre os paises do 

Mercosul e a UE ainda apresentam larga margem de aprofundamento, qualquer 

indicacao de uma maior abertura comercial europeia tende a traduzir-se 

rapidamente em saldos positivos para o bloco do Cone Sul, devido as grandes 

dificuldades interpostas aos produtos dessa regiao nos mercados da Europa. 

• Alem do que foi considerado no ponto anterior, para os paises do Mercosul o 

estreitamento das relacoes politicas e economicas com a Uniao Europeia parece 

trazer importantes vantagens em tennos de experiencia no ambito da integracao 

economica, visto que os dois blocos, Mercosul e UE, apresentam fortes indicios 

de complementaridade nas estruturas de suas economias. 

• Com relacao aos investimentos externos diretos na America Latina e Caribe, 

analisados na secao 3.5, vimos que a regiao tern apresentado-se como uma das 

mais atraentes nesse aspecto. Por exemplo, o Mercosul ja influencia nas decisoes 

de investimentos das grandes multinacionais oligopolizadas. Em 1997, de USS 

57 bilhoes recebidos pela America Latina e Caribe em investimentos 

estrangeiros, USS 25,6 bilhoes foram direcionados para o Mercosul, ou seja, 

quase 50%. Desse ultimo montante, o Brasil recebeu USS 18,6 bilhoes, no 

mesmo ano, tornando-se, assim, a quarta maior econornia receptora de 

investimentos estrangeiros, ficando atras apenas dos EUA, China e Reino Unido. 

Porem, chegamos a constatar que apesar dessa surpreendente performance, a 

grande parcela de investimentos externos diretos que estao aportando na regiao, 

sobretudo no Brasil, apresentam uma outra conotacao. Eles estao sendo 

responsaveis pela maiorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA despatrimonializacao ja vista na econornia brasileira. Ou 

seja, estao realizando uma restruturacao patrimonial que permite, alem das fusoes 

do capital nacional com o multinacional, a aquisicao de grandes parcela de ativos 

ja preexistentes, assumindo o controle acionario das principais empresas 

privatizadas e de grupos economicos privados nacionais. Outro aspecto muito 

importante que tambem ressaltamos, e quanto ao destino daqueles capitals que 

estao sendo adquiridos com a venda das empresas privadas nacionais. 

Provavelmente, grande parte desses capitals nao estao contribuindo para a 

ampliacao da capacidade produtiva do pais (investimentos produtivos), mas, 

deslocados para operacdes fmanceiras-rentistas ou com titulos da divida publica 
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brasileira ou em paraisos fiscais. Essas operacoes enquadram-se na atual logica 

de acumulacao de capital que analisamos na secao 1.6 do primeiro capitulo. 

• Com respeito as relacoes comerciais entre os paises do Mercosul, elas tern 

evoluido significativamente, porem apresentando disparidades, ficando a parcela 

maior apropriada entre Argentina e Brasil. O comercio entre esses dois paises 

cresceu 382% entre 1991 e 1997. As exportacoes do Brasil para a Argentina 

corresponde a 75% do total do pais para o Mercosul. Por outro lado, as 

importacoes brasileiras provenientes da Argentina representam 85% do total do 

Mercosul. Todavia, a dinamica comercial intra-bloco na decada de 1990 supera 

as relacoes externas. Entre 1991 e 1997 o comercio entre os paises do Mercosul 

cresceu 282%, enquanto que o intercambio comercial do bloco com outros paises 

ou blocos economicos alcancou 127%. 

• Quanto ao Brasil, mas especificamente, verificamos que as exportacoes do pais 

vem perdendo espacos em mercados importantes, como na Europa por exemplo. 

Apesar de deter ainda o titulo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA global trader, a participacao das exportacoes do 

Brasil na exportacSes mundiais, na decada de 1990, tern sido mediocre com 

relacao ao seu potencial, cerca de 0,9%. Isso indica claramente que o Brasil 

perdeu espaco no mercado mundial. Por outro lado, as importacoes totais do pais 

cresceram substancialmente. Entre 1991 e 1997, enquanto as exportacoes 

cresceram 69%, passando USS 31,3 bilhoes para USS 52.9 bilhoes, as 

importacoes deram um salto de USS 21 bilhoes para USS 61 bilhoes, ou seja, um 

crescimento de 190%, respectivamente. Pode-se adiantar algumas explicacoes 

para essa discrepancia, tanto de ordem interna quanto externa. No piano extemo, 

verificou-se que o crescimento do protecionismo dos paises industrializados 

aumentou consideravdmente, desrespeitando as regras de livre comercio 

estabelecidas no ambito da OMC (Organizacao Mundial de Comercio). As 

barreiras tarifarias e nao-tarifarias (como as fitossanitarias por exemplo) tern sido 

duramente aplicadas aos principais produtos brasileiros (produtos primarios na 

grande maioria), principalmente pela Uniao Europeia e, sobretudo, pelos Estados 

Unidos. Alem disso, o pais se encontra entre aqueles mais afetados por acoes 

antidumping e medidas compensatorias nas ultimas duas decadas. 

No piano interno, nao obstante aos principais fatores acima 

mencionados, a desastrosa abertura comercial iniciada em 1989 e a destrutiva 
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sobrevalorizacao das taxas de cambio e juros, potencializaram as dificuldades do 

Brasil no piano do comercio exterior. Nao faltasse as dificuldades de vender no 

comercio internacional, a politica economica do Piano Real solapou com a ja 

prejudicada estrutura produtiva do pais e, ainda, promoveu sua desnacionalizacao, 

atraves da exposicao do mercado brasileiro a competitividade internacional sem a 

devida estrategica de protecao dos setores mais importantes da econornia. Portanto, 

nesse caso em especial, pode-se dizer que grande parte dos indices de desemprego no 

pais nos ultimos anos, provavelmente derivam de dois fatores: o alto grau de 

exposicao do Brasil a econornia internacional e a sua entrada na logica da 

financeirizacao global, que nao permite que aquele montante de investimentos 

externos diretos recebidos, promova o aumento da estrutura produtiva do pais, 

consequentemente o aumento do emprego e da renda. 

Alem de todos esses problemas, o pais ainda sofre pressSes para que 

aceite uma area de livre comercio hemisferica (a A L C A ) , de acordo com os objetivos 

livre-cambistas dos Estados Unidos. Na ultima secao do trabalho, tratamos de 

analisar o conteudo da acao norte-americana na America Latina na decada de 1990. 

Percebemos que se trata de uma estrategia de garantir o espaco politico-economico 

de manobra para realizacao dos interesses estadunidenses na regiao. Principalmente 

quando o objetivo e expandir as exportacoes para a America Latina e Caribe e 

garantir os investimentos das principais multinacionais americanas na area. Nesse 

sentido, os Estados Unidos, atraves de seus representantes de Estado, passaram a 

levantar uma serie de criticas ao Mercosul, principalmente no ano de 1997. A 

intencao foi minar com os esforcos realizados pelos quatro membros do bloco, sobre 

a lideranca do Brasil, para fortalecer a integracao regional e passarem a negociar os 

acordos no ambito da A L C A conjuntamente. Fica evidente que os interesses norte-

americanos sao contrarios a negociac&o via bloco. Quer prevalecer seu poderio 

politico-economico nas negociacoes unilaterais e bilaterais. Nesse sentido, as 

manobras realizadas nos ultimos cinco anos objetivaram enfraquecer a proposta de 

integracao economica sul-americana e impor a supremacia do grande capital 

estadunidense. 

Quando na introducao deste trabalho lancamos algumas indagacoes 

sobre a globaiizacao, ainda nao tinhamos feito as mediacoes necessarias para que 

pudessemos responde-las. No piano mais estrutural, agora temos condicoes de 
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afirmar que essa nova etapa de expansao capitalista apresenta duas caracteristicas 

centrais, portanto: uma nova organizacao industrial, atraves da adocao de novas 

tecnologias, com a centralizacao nos paises desenvolvidos das decisoes de 

investimento e pesquisa e descentralizacao da producao manufatureira; e, a forte 

internacionalizacao do capital financeiro em escala global. Nesse sentido, o 

movimento em escala global desses dois aspectos acompanha o ritmo historico da 

internacionalizacao do capital. Portanto nao e nenhuma novidade que as formas de 

sua reproducao e valorizacao apresentem uma tendencia a escala mundial, 

modificando as caracteristicas sociais, politicas e economicas de paises ou regioes. 

Nesse sentido, impoem-se a logica do grande capital, aquele 

caracterizado nas grandes multinacionais oligopolizadas e nos novos atores globais, 

os agentes institucionais financeiros (fundos de pensao, seguradoras, etc). Atraves 

deles as relacoes entre os paises tern apontado para o aprofundamento do abismo 

entre as economias desenvolvidas e subdesenvolvidas. A globaiizacao nessa logica, 

tern colocado serios desafios adversos para os paises em desenvolvimento. Um deles 

e a falta de perspectives de desenvolvimento e crescimento economicos. Aqueles 

paises subdesenvolvidos que insistirem em participar da econornia internacional sem 

manterem relacoes regionais que possam proteger-lhes das imposicoes politico-

economicas dos paises desenvolvidos e inseri-los de uma maneira mais soberana. 

estarao condenados a exploracao e dominacao. 

E exatamente por isso que ressaltamos o papel do Mercosul nesse 

novo contexto. Para os paises do bloco. a integracao economica regional pode 

possibilitar uma nova estrategia de desenvolvimento e insercao na econornia 

internacional. Para o Brasil, em especial, fatores conjunturais e estruturais devem ser 

modificados para que o pais consiga se libertar dessa perversa situacao que foi 

colocado diante da politica economica adotada em boa parte da decada de 1990. 

O Mercosul pode contribuir para que economias de desenvolvimento 

medio como o Brasil, possam ganhar experiencia de convergencia de politicas 

nacionais e de adequacao de normas supranacionais, que daqui por diante 

prevaleceram nas negociacoes internacionais. E necessario reaparelhar o Estado 

brasileiro para que possa responder com mais eficacia as demandas para o 

fortalecimento de instituicoes como o Mercosul e ter a capacidade de avaliar os 

beneficios e os custos de tal processo. E necessario, com essas mudancas, que se leve 
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em consideracao o estabelecimento de programas adequados de insercao do pais na 

econornia internacional, que favorecam a introducao do progresso tecnico em suas 

diversas unidades produtivas, que possam melhorar a competitividade sistemica. Para 

isso, tambem e necessario uma serie de investimentos em infra-estrutura, educacao e 

em setores estrategicos da econornia. Na nova realidade da econornia mundial, o 

Estado brasileiro deve se organizar para atuar de forma mais efetiva e coerente nos 

proximos anos nas areas de comercio exterior e de relacoes diplomaticas 

internacionais. 

Nao se deve esquecer que num processo de integracao economica 

coexistem aspectos positivos e negativos. Estes podem ser compensados se for 

adotado um piano de desenvolvimento economico nacional, onde a integracao nao 

seja tratada como uma variavel exogena, a ser incorporada depois, mas considerada 

como um elemento constitutive, considerando as nocoes de complementaridade em 

economias assimetricas. A construcao dessa alternative pode ter um efeito 

demonstracao sobre a America Latina, hoje hegemonizada pela alternativa 

neoliberal que destina papel mais ativo ao mercado do que as politicas 

desenvolvimentistas. 

Retroceder nessa perspective, seria abandonar os avancos 

democraticos e o sonho latino-americano de mais autonomia, liberdade e 

desenvolvimento. Para o Brasil, no piano internacional, portanto, o Mercosul 

representa as portas abertas para uma nova realidade em termos de insercao e. no 

piano interno, e necessario compensar as possiveis perdas com esse processo e 

integrar cada vez mais a sociedade, para que desse projeto ela face parte. 
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This work shows the main changes in the international capitalist 

economy at the end of 20 th century. Then it was necessary to make a historical 

recovery of the main moments of the expansion of the system based an the 

reproduction and accumulation of the capital in its three basic forms: commercial, 

productive and financial. In the present context os capitalist internationalization a 

world scale expansion privails as a result as a wide historical process of capitalist 

accumulation. This, there have been several movements towards the enlargement of 

the markets to value and reproduce these capitals. Therefore, globalization and 

regional integration take part in this process. However, in the logic of capitalist 

accumulation, the regional economic integration can be considered a new 

opportunity for the underdeveloped countries to face the challenges that come. So, 

we consider the Mercosur as an strategic alternative to stabilishing a new political 

and economic relationship among its members and the industrialized countries that 

dominate the new outlook and that it may be more adequate to the needs of the 

countries involued. The process achieved by the integration in South America shows 

that region may form a new basis for development project. For Brasil in particular, 

the economic integration means the opening of new horizons in the way 

characteristic of global trader. Furthermore, may provide the country with an 

important experience in terms of international negotiation, especially when national 

interests are dealt with. 
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A N E X O I 

Exportaciones raundiales de mereancias, por regiones v determinadas economias, 

1980, 1985, 1990, 1996 y 1997 1980, 1985, 1990, 1996 y 1997 

(Miles de millones de dolares y porcentajos) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- -

Variacion porcentual anual 

Valor Parte Valor Volumeu 

1980 19S5 1990 1996 1997 1980 1996 1995 1996 1997 1995 1996 1997 

Mundo a 2034.00' 1950.00 3438.00 5295.00 5464.00 100.00 100.00 20 4 3 9.1 5.4 10.2 

America del Norte 293.56 309.9S 521.78 827.16 903.49 14.43 15.62 15 6 9 9.1 6.3 10.9 

Canadi 67.73 90zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.95 127.63 201.63 214.42 3.33 3.81 16 5 6 10.1 6.1 8.2 

Estados Unidos 225.57 218.82 393.59 625.07 688.70 11.09 11. SO 14 7 10 S.7 6.3 11.S 

America Latina 109.60 108.50 145.60 252.50 278.80 5.39 4.77 22 12 10 12.0 10.9 11.6 

.Antigua y 

Barbuda 

0.03 0,01 0.03 0.05 0.00 0.00 -9 22 

.Argentina 8.02 8.40 12.35 23.S1 25.52 0.39 0.45 34 14 7 21.6 5.6 8.2 

Bahamas 2.98 0.86 1.05 1.40 1.56 0.15 0.03 -18 0 11 

Barbados 0.23 0.35 0.21 0.2S 0.28 0.01 0.01 27 19 0 

Belice 0.11 0.09 0.11 0.15 0.16 0.01 0.00 12 8 3 

Bolivia 0.94 0.62 0.93 1.14 1.13 0.05 0.02 7 3 -1 

Brasil 20.13 25.04 31.41 47.76 52.99 0.99 0.90 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 3 11 -1.0 3.8 9.3 

Chile 4.71 3.80 8.37 15,35 16.8S 0.23 0.29 39 .5 10 

Colombia 3.92 3.55 6.77 10.59 11.52 0.19 0.20 20 5 9 

Costa Rica 1.00 0.98 1.45 3.01 3.28 0.05 0.06 27 6 9 

Cuba 5.5S 5.98 5.10 2.02 2.03 0.27 0.04 16 26 0 

Dominic3 0.01 0.03 0.06 0.05 0.00 0.00 -4 13 4 

Republics 

Dcminicana 

0.96 0.74 0.74 0.82 o.ss 0.05 0.02 21 7 8 

Ecuador 2.48 2.91 2.71 4.90 5.21 0.12 0.09 13 14 6 

El Salvador 0.9" 0.68 0.58 1.02 1.36 0.05 0. >2 IS 3 33 

Granada 0.02 0.02 0.03 0.02 0.00 0.00 -8 -9 

Guatemala 1.52 1.06 1.16 2.03 2.15 0.07 0.04 42 -6 6 

Guvana 0.40 0.21 0.25 0.55 0.60 0.02 0.01 6 1" 9 

Haiti 0.23 0.17 0.16 0.09 0.12 0.01 0.00 34 -IS 33 

Honduras 0.S3 0.78 0.83 1.32 1.44 0.04 0.02 45 N 9 

Jamaica 0.96 0.57 1.14 1.3S 1.35 0.05 0.03 19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-1 
Mexico 18.12 27.23 40.98 96.29 1 10.43 0.89 1.82 .31 21 15 25.6 19.2 19.0 

Antillas 

Neerlandesas 

5.16 1.68 1.79 1.50 0.25 0.03 -1 11 

Nicaragua 0.45 0.30 0.33 0.67 0.63 0.02 0.01 50 27 -6 

Panama 0.36 0.33 0.34 0.62 0.71 "."2 0.01 - - ! 15 

Para sua v 0.31 0.30 0.96 1.04 1.:
; 

0.02 0.02 13 14 1 

Peru 3.90 2.98 3.23 5.90 6 "5 0.19 0.11 22 6 15 

Saint Kitls y 

Nevis 

0.02 0.02 0.03 0.03 0.00 0.00 -10 15 

Santa Lucia 0.06 0.06 0.13 0.08 0.00 0.00 8 -18 

San Vicente y 

las Granadinas 

0.02 0.06 0,08 0.05 0.05 0.00 0.00 -15 9 -1 

Sunname 0.51 0.33 0.47 0.49 0.58 0.03 0.01 -10 1 20 

Trinidad y 

Tabago 

4.08 2.16 2.0S 2.57 2.71 0.20 0.05 26 4 5 

I'ruauav 1.06 0.91 1.69 2.40 2."3 0.05 0.05 10 14 14 

Venezuela 19.22 14.44 17.50 23.06 23.07 0.94 0.44 15 25 0 3.8 7.4 5.3 

Europa Occidental 815.54 776.34 1637.12 2296.09 2276.47 40.10 43.36 23 4 -1 S.4 5.4 9.4 

Austria 17.49 17.24 41.27 57.83 5S.59 0.86 1.09 28 1 1 10.7 8.7 10.1 

Belgica-

Luxemburgo 

64.54 53.74 117.70 170.34 168.22 3.17 3.22 23 0 -1 8.0 2.5 7.4 

Croacia -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 4.51 4.34 - 0.09 9 -3 -4 

Dtnamarca 16.75 17.09 36.87 51.03 48.93 0.82 0.96 1 -4 4.0 3.1 6.1 
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Finlandia 14.15 13.62 26.57 40.53 40.78 0.70 0.77 37 1 1 7.2 5.6 12.2 

Francia 116.03 101.67 216.59 288.96 289.55 5.70 5.46 22 X 0 7.9 3.4 11.7 

Alemania b 192.86 183.93 421.1C 524.29 511.68 9.48 9.90 22 0 6.2 9.3 11.9 

Grecia 5.15 4.54 8.11 11.88 10.80 0.25 0.22 16 9 -9 1.9 0.9 3,8 

Islandia 0.92 0.82 1.59 1.90 1.85 0.05 0.04 11 5 -2 -2.6 11.0 .3.3 

Irlanda 8.40 10.36 23.74 48.65 53.10 0.41 0.92 31 9 9 20.1 9.9 13.9 
Italia 78.10 76.72 170.30 252.05 238.22 3.S4 4.76 22 8 .s 12.8 -1.3 5.0 

Malta 0.48 0.40 1.13 1.74 1.64 0.02 0.03 23 -7 _5 

Paises Bajos 73.96 68.26 131.78 203.98 193.85 3.64 3.S5 25 4 _s 9.3 4.3 8.2 

Noruega 18.56 19.99 34.05 48.96 47.74 0.91 0.92 21 17 _2 5.6 12.9 4.5 

Portugal 4.64 5.69 16.42 24.61 23.16 0.23 0.46 26 9 -6 14.1 7.3 11.1 

Eslovenia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - 8.31 8.37 - 0.16 22 0 1 

Espaiia 20.72 24.25 55.64 102.09 104.28 1.02 1.93 25 11 2 11.0 9.7 14.9 

Suecia 30.91 30.46 57.54 84.88 82.71 1.52 1.60 30 7 -3 11.4 6.0 11.2 

Suiza 29.63 27.43 63.78 80.84 76.19 1.46 1.53 16 -1 -6 4.1 2.1 7.7 

Turquia 2.91 7.96 12.96 23.08 26.25 0.14 0.44 20 7 14 3.S 2.2 14.6 

Reino t'nido 110.13 101.25 185.17 261.69 281.56 5.41 4.94 18 8 8 S.7 7.4 7.0 

Yugoslavia, ex 8.98 10.70 14.31 - • 0.44 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - -

Union Europea 

(15) 

753,83 708.81 1508.80 2122.80 2105.41 37.06 40.09 23 3 -1 8,7 5.3 9,6 

Exporlaeiones 

extra-lTE 

295.08 287.69 529.14 SO 1.03 825.64 14.51 15.13 21 6 3 

E. Central y 

Oriental, 

los Estados 

Baltieos 

v la CEI 

157.45 156.10 105.42 172.80 178.81 7.74 3.26 29 3 15.3 6.1 9.9 

E. Central y 

Oriental 

80.94 69.31 46.42 84.13 89.95 3.98 1.59 30 3 7 11.4 4,2 13.9 

Bulgaria 10.39 13.31 5.03 4.S9 4.92 0.51 0.09 34 -9 1 13.S -9.3 6.1 

Rep. Fed. Checa 

y 

Eslovaca. ex 

14.93 10.66 11.88 0.73 

Rep. Checa - - - 21.91 22.7S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0.41 34 1 4 

Rep. Dem. 

Aleniana. ex 

1S.59 15.20 22.70 - - 0.91 - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - -

I lun aria 8.61 8.47 10.00 15.71 19.10 0.42 0.30 20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA; 22 
_ . 4 4.6 29.9 

Polonia 17.02 11.49 14.32 24.44 2 > 7 ̂  0.84 0.46 33 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV 16.7 9.7 13.7 

Rumania 11.40 10.18 4.96 S.09 8.43 0.56 0.15 29 2 4 21.5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 7 1 1.4 

Rep. Eslovaca - - - S.S9 S.S4 0.17 2S 4 -1 

Estados Baltieos 

y la CEI 

- - - SS.67 SS.87 - 1.67 28 1 i 0 

Belarus - - - 1.45 1.43 • 0.03 74 -15 _2 

Estonia - - - 1.2
-

1.72 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0.02 70 36 36 

JC. zukstan - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2.74 3.51 - 0.05 72 19 28 

Letonia - - 0.77 1.00 - 0.01 42 11 31 

Lituania - - 1.44 1.60 - 0.03 53 10 11 

Rusia. Fed. de - - - 69.15 66.28 - 1.31 9 -4 

Turkmenistan - - - 0.55 0.30 • 0.01 97 -42 -46 

Ucrania - - - 6.71 S.37 - 0.13 23 13 25 

Uzbekistan - - - 3.28 3.14 • 0.06 78 96 -4 

URSS. ex 76.50 86.78 59.00 - 3.76 - - - - -

Africa 120.20 80.60 102.10 1 20.60 123.00 5.91 2 28 14 13 2 

Argelia 13.29 12.4S 11.33 11,55 12.70 0.65 0.22 13 24 10 

.An aola 1,88 2.25 3.91 4.34 4.44 0.09 0.08 24 17 2 

Benin 0.06 0.15 0.12 0.20 0.21 0.00 0.00 IS 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.
;  

Botswana 0.50 0.73 1.78 3.23 2.94 0.02 0.06 14 51 -9 

Burkina Faso 0.09 0.07 0.15 0.15 0.00 0.00 13 1 

Burundi 0.07 0.11 0.08 0.04 0.09 0.00 0.00 .2 -63 l U 

Camen'in 1.3S 0.72 2.00< 2.33 2.39 0.07 0.04 37 14 3 

Cabo Verde 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 20 0 

Republic;! 

Centroafricana 

0.12 0.09 0.12 0.17 0.20 0.01 0.00 13 -3 IS 

Chad 0.07 0.06 0.19 0.23 0.25 0.00 0.00 70 -9 9 

Comoras 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0 0 

Congo 0.91 1.09 0.98 1.48 1.60 0.04 0.03 22 26 8 

Congo. Rep. 1.63 0.95 1.00 0.59 0.50 o.os 0.01 5 35 -16 
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Dem. 

Cote d'lvoire 3.13 3.20 3.07 4.37 4.40 0.15 0.08 33 14 1 

Djibouti 0.01 0.01 0.03 0.02 0.00 0.00 0 0 

Egipto 3.05 1.84 2.59 3.54 3.91 0.15 0.07 -1 3 11 

Guinea Ecuatorial 0.01 0.02 0.06 0.09 0.00 0.00 39 0 

Etiopia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 0.42 - 0.01 13 -1 

Etiopia. ex 0.43 0.33 0.30 - - 0.02 - . - -

Gabon : . I T 1.95 2.20 3.15 3.13 0.11 0.06 15 16 -1 

Gambia 0.03 0.04 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 -49 10 -39 

Ghana 1.26 0.62 0.90 1.48 1.40 0.06 0.03 13 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-0 

Guinea 0.40 0.49 0.67 0.60 0.02 0.01 4 20 

Guinea-Bissau 0.01 0.01 0.02 0.02 o.o 0.00 8 23 

Ken\a 1.25 ' .96 1.03 2.07 2.05 0.06 0.04 17 10 -1 

Lesotho 0.06 0.02 0.06 0.19 0.20 0.00 0.00 12 19 5 

Liberia 0.59 0.44 0.15 0.36 0.03 0.01 0 20 

Jamahiriya 

Arabe Libia 

21.91 12,31 13.88 11.30 10.5 ' 1.08 0.21 13 19 -7 

Madagascar 0.40 0.27 0.32 0.30 0.22 0.02 0.01 -9 -19 _2s 

Malawi 0.30 0.25 0.42 0.48 0.49 0.01 0.01 25 19 2 

Mali 0.21 0.12 0.36 0.46 0.54 0.01 0.01 56 4 18 

Mauritania 0.19 0.37 0.47 0.49 0.47 0.01 0.01 20 -1 -5 

Mauricio 0.43 0.44 1.19 1.75 1.80 0.02 0.03 14 14 3 

Marruecos 2.49 2.17 4.27 6.88 6.99 0.12 0.13 16 2 

Mozambique 0.28 O.OS 0.13 0.23 0.23 0.01 0.00 13 34 4 

Namibia 1.4o 0.73 1.09 1.39 1.50 0.07 0.03 4 1 8 

Nieer 0.57 0.26 0.28 0.28 0.27 0.03 0.01 28 -2 -5 

Nigeria 25.97 12.55 13.67 14.40 14.50 1.28 0.27 14 35 1 

Rwanda 0.07 0.13 0.11 0.06 0.09 0.00 0.00 29 11 47 

Santo Tome y 

Principe 

0.02 0,01 0.00 0.01 0.01 0,00 0.00 -32 7 0 

Senegal 0.48 0.56 0.76 0.99 0.93 0.02 0.02 21 14 -6 

Seychelles 0.02 0.03 0.06 0.06 0.00 0.00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J, 9 

Sierra Leona 0.22 0.13 0.14 0.05 0.01 0.00 -78 85 

Somalia 0.14 0.09 0.15 0.17 0.01 0.00 7 17 

Sudafrica 25.53 16.29 2.3.55 2S.68 30.35 1.25 0.54 10 2 6 -5.9 1.1 9.4 

Sudan 0.54 0.37 0.37 0.62 0.63 0.03 0.01 6 12 2 

Swazilandia 0.37 0.1S 0.56 0.89 0.94 0.02 0.02 22 -7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<; 

Tanzania. R. L*. 

de 

J.51 0.25 0.42 0.
-

6 0.-2 0.03 0.01 2.3 19 -6 

Togo 0.34 ,, ] 9 0.27 0.20 0.24 0.02 0.00 29 -6 21 

Tiinez 2.20 1.74 3.53 5.52 5.56 0.11 0.10 18 1 1 

I ganda 0.35 0.39 0.15 0.60 0.56 0.02 0.01 9 31 -8 

Zambia 1.30 0.78 1.31 0.99 1.09 0.06 o j : i : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
: 

Zimbabwe 1.41 1.11 1.7.3 2.45 2.30 0.07 0.05 12 15 -6 

.Africa exeepto 

Sudani ca 

94.68 64.31 78.55 91.92 92.66 4.65 1.74 15 16 1 

Oriente Medio 214.50 102.3 1.3.3.70 164.50 163.80 1 '.5 5 VI • 15 14 0 

Bahrein 3.59 2.90 3.76 4.70 4.32 0.1S ( I ,,y 14 14 -8 

Chipre 0.53 0.4S 0.96 1.40 1.25 0.03 0.03 yi 13 -11 

Iran. Rep. 

Islamica del 

14.08 13.80 16.87 18.70 17.67 0.69 0.35 14 11 -6 

Iraq 26.28 12.22 12.3S 1.00 3.70 1.29 0.02 10 79 270 

Israel 5.54 6.26 12.08 20.61 22.50 0.27 0.39 13 8 9 7.1 8.7 9.8 

Jordan ia 0.57 0.79 1.06 1.82 2.01 0.03 0.03 24 3 11 23.0 -1.9 

Kuwait 19.66 10.49 7.04 14.S6 14.S0 0.97 0.28 11 15 0 

Libano 0.S7 0.48 0. 4" 1.02 0.72 0.04 0.02 ŝ  23 -29 

Oman 3.75 4.97 5.51 -.34 7.63 0.1S 0.14 8 23 4 

Qatar 5.67 3.42 3.53 4.47 5.80 0.28 0.08 13 23 30 

.Arabia Saudita 109.08 27.48 44.42 56.72 52.SO 5.36 1.07 1 - 13 .7 

Republiea .Arabe 

Stria 

2.11 1.64 4.21 4.00 3.90 0.10 0.08 0 12 
"

2 

Emiratos Arabes 

Unidos 

21.97 16.78 20.73 26.10 25.00 l.o'S 0.49 13 17 -4 

Yemen O.SO 0.59 0.69 1.79 1.70 0.04 0.03 70 13 -5 

Asia a 323.60 416.40 792.40 1461.50 1539.60 15.91 27.60 IS 1 s 10.3 4.1 11.5 

Afganistan 0.67 0.57 0.24 0.16 0.03 0.00 0 0 

Australia 21.94 22.60 39.75 60.48 62.S9 1.08 1.14 11 15 4 2.9 10.0 16.5 
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Bangladesh 0.79 1.00 1,67 3.30 3.70 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0.04 0.06 19 4 12 

Bhutan 0 .0 2 0.02 0.08 0.08 0.00 0.00 15 0 

Brunei 

Darussalam 

4.58 2.97 2.21 2.66 2,67 0.23 0.05 -1 17 0 

Cambova 0.02 0.02 0.09 0.35 0.00 0.01 43 2 

China 18.19 27.34 62.09 151.07 182."0 0.89 2.85 23 2 21 

Fiji 0.47 0.31 0.62 0.75 0.02 0.01 19 23 

Hong Kong. 

China 

20.32 30.08 82/39 180.92 188.20 1.00 3.42 15 4 4 12.0 4.8 o.l 

exportaeiones 

locales 

13.68 16.60 29.00 27,43 27.31 0.67 0.52 4 -8 0 1.9 -8.4 2.2 

reexporta ciones 6.64 13.48 53.39 153.49 160.89 0.33 2.90 17 7 5 14.3 7.5 6.S 

India 8.59 9.1 4 17.98 33.05 33.90 0.42 0.62 23 7 3 

Indonesia 21.91 18.59 25.68 40.S! 53.54 1.08 0.94 13 10 7 

Jap on 130.44 177.16 287.58 410.90 421.02 6.41 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7.7"  12 -7 2 3.8 -0.7 9.5 

Kiribati 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 80 0 

Corea. Rep. Pop. 

Dem. de 

0.90 1.33 1.86 0.59 0.04 0.01 -30 0 

Corea. Rep. de 17.51 30.28 65.02 129.72 136.16 0.86 2.45 30 4 s 23.9 19.8 24.9 

Rep. Dem. Pop.. 
Lao 

0.03 0.05 0.08 0.32 0.00 0.01 4 3 

Macao 0.54 0.91 1.69 2.10 2.28 0.03 0.04 10 4 9 

Malasia 12.96 15.44 :o.4; 77.80 78.45 ".04 1.47 26 5 1 

Maldivas 0.01 0.02 0.05 0.06 0.07 0.00 0.00 8 20 23 

Mongolia 0.42 0.69 0.66 0.42 0.42 0? 0.01 46 -11 -1 

Mvanmar 0.47 0.30 0.33 0.73 0.S7 0.02 0.01 10 -14 18 

Nepal 0.08 0.16 0.21 0.39 0.00 0.01 12 

Nueva Zelandia 5.42 5.72 9.49 14.42 14." : 0.27 0.27 13 5 -3 2.9 4.8 3.7 

Pakistan 2.62 2.74 5.59 9.32 8."2 0.13 0.18 9 17 -6 ==== 18.7 -5.S 

Papua Nueva 

Guinea 

1.03 0.91 1.14 2.51 2.14 0.05 0.05 0 .5 -15 

Filipinas 5."4 4.61 8.07 20.42 2S ?7 0.28 0.39 32 17 24 

Samoa 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 145 15 4S 

Singapur 19.38 22.SI 52.75 125.' 1 125
 1 2.36 22 6 0 16.0 7.5 6.S 

exportaeiones 

locales 

12.66 14.97 34.S5 73.4" 0.62 1.39 19 6 -1 14.3 6.4 4.9 

reexportaeiones 6.72 7.85 17.90 51.55 52.58 0.33 0.97 27 6 2 19.1 8.8 9.9 

Islas Salomon 0.07 0.07 0.07 0.18 0.O0 0.00 18 9 

Sri Lanka 1.07 1.29 1.98 4.10 4.63 0.05 0.08 IS S 13 7.2 3.9 

Taipei Cliino 19.78 30.70 67.14 115.73 121.85 0.97 2.19 2" 4 5.8 5.3 7.2 

Tailandia 6.51 7.12 2.3.07 55.72 57.39 0.32 1.05 2 5 -1 3 14.2 -2.9 

Ton aa 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 4 -29 

Tuvalu 

Vanuatu 0.04 0.03 0.02 0.03 O.i '4 0.00 0.00 13 ( 17 

Vict Nam 0.34 0.70 2.40 7.26 8.90 0.02 ".14 28 40 23 

Pro niemoria 

Gnipo de paises en los que no hav m i dob e computo significativo 

Mundo 2"2S."" 1937.00 3384.60 5141.50 5303.10 100.00 100.00 20 4 3 9.0 5.3 10.3 

Economias 

desarrolladas 

1279.85 1288.80 2490.35 3596.15 3662.95 63.13 69.94 19 3 2 7.8 4.8 9.9 

Economias en 

desarrollo 

590.50 491.85 788.95 1372.75 1461.30 29.13 26.70 21 S 6 11.7 6.4 11.6 

Economias en 

transicion 

157.45 156.10 105.40 172.80 ! "8.8 7.77 3.36 29 7 3 15.3 6.1 9.9 

Asia 316.95 402.90 739.00 1308.0 137S."0 15.63 25.44 18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: 5 9.8 3.7 12.1 

a Ineluye una cantidad considerable de reexportaeiones. 

b Las eifras de 1980 y 1985 eorresponden a la antigua Republics Federal de Alemania. 

Fuente: Veanse 

las notas. 
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A N E X O II 

Importacione? mundiales de menrancias, por regiones y dererminadas economias, 

1980, 1985,1990, 1996 y 1997 

(Miles de milloiies de dolares y porcentajes) 

Variation porcentual anual 

Valor Parte Valor Volumen 

1980 1985 1990 1996 1997 1980 1996 1995 1996 1997 1995 1996 1997 

Mundo a 2073.00 2008.00 3538.00 5467.00 5630.00 100.00 100.00 20 5 3 9.1 5.8 9.3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.America del Norte 320.21 433.S4 641.36 998.37 1101.04 15.45 18.26 11 6 10 7.3 5.7 13.4 

Canada 62.54 80.64 123.24 175.16 200.93 3.02 3.20 9 4 15 7.8 5.3 18.7 

Estados L'nidos 256.98 352.46 516.99 822.03 899.02 12.40 15.04 12 7 9 7.0 5.6 12.1 

.America latina 122.10 82.90 126.00 271.40 319.00 5.89 4.96 12 11 18 4.5 1 1.7 20.8 

Antiaua v Barbuda 0.11 0.11 0.21 0.28 0.01 0.01 12 

Argentina 10.54 3.81 4.08 23.76 30.35 0.51 0.43 -7 18 28 -14.2 19.5 30.3 

Bahamas 5 ^2 1.21 1.74 1.72 1.77 002" 0.03 -11 1 3 

Barbados 0.52 0.61 0.70 0.83 0.99 0.03 o.02 24 9 IS 

Belice 0.15 0.13 0.21 0.26 0.29 0.01 0.00 - 2 0 12 

Bolivia 0.67 0.69 0.69 1.64 1.81 0.03 0.0.3 is zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\' 11 

Brasil 24.96 14.33 22.52 56.95 65.01 1.20 1.04 49 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 14 31.4 5.1 18.9 

Chile 5.80 3.07 7.68 17.83 I9.S6 0.28 0.33 35 12 11 

Colombia 4."4 4.14 5.59 13.68 15.3S 0.23 0.25 17 -1 12 

Costa Rica 1.54 1.10 ! ." 0 3.48 4.09 0.0" 0.06 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1 8 

Cuba 6.51 7.98 4.60 3.21 3.84 0.31 0.L'6 37 13 20 

Dominica 0.05 0.06 0.12 0.13 0.00 0.00 22 11 

Republics 

Dominicana 

1.64 1.49 2.06 3.69 4.12 0.0S 0.07 13 24 12 

Ecuador ? 2 " 1.77 1.S6 3.94 4.95 0.11 0.07 14 -6 26 

El Salvador 0.97 0.96 1.26 2.67 2.97 0.05 0.05 11 -6 11 

Granada n 1 *  0.07 0.1 1 0.15 0.00 0.00 9 17 

Guatemala 1.60 1.18 1.65 3.15 3.4" 0.0S 0.06 26 -4 10 

Guvana 0.37 0.23 0.31 0.59 0.64 0.02 0.01 7 10 9 

Haiti 0.38 0.44 0.33 0.67 0.65 0.02 0.01 160 2 -3 

Honduras 1.01 0.89 0.94 1.84 2.05 0.05 0.03 56 12 11 

Jamaica 1.10 1.1 1 1.86 2.93 3.03 0.05 0.05 27 6 3 

Mexico 21.21 17.81 40.31 91.66 113.26 1.02 1.68 -10 2 ̂  24 -14.9 22 5 26.3 

Antillas 

Neerlandesas 

5.68 2.26 2.15 1.S5 0.2" 0.03 4 1 

Nicaragua 0.89 0.96 0.64 1.16 1.21 O.04 0.02 10 21 4 

Panama 1.45 1.39 1.54 2.7S 2.97 0.0" 0 . -: 4 11 7 

Para guav 0.62 0.50 1.35 3.12 .3.23 0.03 0.06 33 -1 4 

Peru 2.50 1.84 3.47 9.4" 10.2S 0.12 0.17 38 3 9 

Saint Kitts v Nevis 0.05 0.05 0.12 0.16 0.00 0.00 19 3 

Santa Lucia 0.12 0.13 0.27 0.30 0.01 0.01 2 -1 

San Vicente y 

las Granadinas 

0,06 0.08 0,14 0.13 0.00 0.00 4 -3 

Suriname 0.50 0.30 0.47 0.59 0.02 0.01 7 1 

Trinidad y Tabago 3.1S 1.53 1.26 2.20 2.58 0.15 0.04 52 28 17 

I'ruguav 1.68 0.71 1.34 3.32 3.72 0.0'S 0.06 3 16 12 

Venezuela 11.83 8.11 7.34 9.88 11.47 0.5- 0.1S 38 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 16 26.3 -20.3 19.7 

Europa Occidental 925.56 795.41 1 "00.34 2282.20 2262.99 44.65 41.74 22 3 -1 7.5 5.2 7.7 

.Austria 24.44 20.99 40.1 5 6 ".3 3 64."5 1.18 1.23 20 2 -4 7.6 2.0 4.7 

Belgica-

Luxemburgo 

71.86 56.18 1 19.70 161.30 155.84 3.47 2.95 22 3 -3 5.5 6.1 4.2 

Croaeia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 7.79 0.1 2 - 0.14 44 4 17 

Dinamarca 19.34 18.25 33.33 44.9S 44.62 0.9.3 0.82 25 -1 -1 6.8 1.6 8.6 

Finlandia 15.64 13.23 27.00 30.S1 30.66 0.75 0.56 28 5 0 7.6 7.8 S.6 

Franeia 134.87 10S.25 234.44 281.48 26S.42 6.51 5.15 20 0 . J 5.1 2.4 6.9 

Alemania b 188.00 158.49 355.69 458.81 441.47 9.07 8.39 21 -1 -4 3.8 6.6 4.2 
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Greet a 10.55 10.13 19.78 28.42 25.21 0.51 0.52 21 10 -1 1 1 1.4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5.1 6.8 

Islandia 1.00 0.91 1.68 2.03 1.99 0.05 0.04 19 16 -2 4.7 11.0 3.3 

Irlanda 11.15 10.02 20.67 35.89 39.20 0.54 0.66 28 9 9 14.4 10.0 14.7 

Italia 100.74 87.69 181.97 208.24 208.10 4.86 3.81 22 1 0 9.6 -4.1 10.0 

Malta 0.94 0.76 1.96 2.80 2.56 0.05 0.05 IS -3 -9 

Paises Bajos 7S.04 65.20 126.10 184.41 177.21 3.76 3.37 26 4 -4 12.4 5.9 7.0 

Xoruega 16.93 15.56 27.23 35.62 35.50 0.S2 0.65 21 8 0 7.2 10.0 5.9 

Portugal 9.31 7.65 25.26 35.19 33.55 0.45 0.64 20 9 6.8 5.4 8.7 

Eslovenia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 9.42 9.36 - 0.17 30 -1 -1 

Espana 34.08 29.96 S7.72 1 21.87 122.71 1.64 2.23 25 6 1 1 1.3 5.4 1 1.8 

Suecia 33.44 28.55 54.26 66.91 05.44 1.61 1.22 25 4 -2 9.2 2.5 11.0 

Suiza 36.34 30.70, 69.68 79.26 75.96 1.75 1.45 18 -1 -4 6.2 1.5 6.4 

Turquia 7.91 11.34 22.30 42.93 48.59 0.38 0.79 53 20 13 28.3 20.1 13." 

Reino Unido 115.55 108.96 222.98 287.25 308.22 5.57 5.25 17 8 7 4.S 9.7 7.5 

Yugoslavia, ex 15.08 12.21 18.87 - - 0.73 - - - - - - -

Union Europea (15) 847.00 723.55 1 558.-4 2093.97 20"'.;.43 40.86 3S.30 22 3 -1 4.8 7.3 

Importaeiones e.xtra-

UE 

390.61 305.20 576.5 1 768.39 786.97 18.S4 14.05 18 4 2 

E. Central y Oriental, 

los Estados Baltieos 

A26y la Comunidad 

de Estados 

Independientes 

(economias en 

transieion) 

153.95 148.10 113.72 177,78 193.34 7,43 3.25 28 14 9 15.0 12.9 16.2 

Europa Caitxal y 

Oriental 

S5.44 65.18 47.45 111,51 117.73 4.12 2.04 29 15 6 -85.8 -87.8 -88.6 

Bulgaria 9.67 13.63 5.10 5.08 4.89 0.47 0.09 23 -10 -4 2.5 -16.4 2.2 

Rep. Fed. Checa 

v Eslovaca. ex c 

15.18 10.33 12.46 - - 0.73 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Rep. Checa c - - - 27.72 27. IS - 0.51 45 10 -2 

Rep. Dem. 

Alemana. ex 

19.0S 13.80 13.10 - - 0.92 - - - - - - -

Hun gria 9.19 8.19 !0'.34 18.15 21.24 0.44 0.33 6 5 17 -3.9 5.5 26.4 

Polonia 19.12 10.S4 11.57 37.14 42.31 0.92 0.6S 28 28 14 20.5 2S.0 22.0 

Rumania 13.20 8.40 7.60 11.44 11.28 0.64 0.21 45 11 -1 20.5 0.2 3.8 

Rep. Eslovaca c - - - 11.09 10.23 - 0.20 33 26 -8 

Estados Baltieos y 

la CEI 

- - - 66.28 75.61 - 1.21 24 1 1 14 

Belarus - - - 2.16 2.64 - 0.04 97 21 22 

Estonia - - - 2.57 3.50 - 0.05 58 37 36 

Kazakstan - - - 1.28 1.95 - 0.02 -16 12 52 

Letonia - - - 1.45 1.85 - 0.03 49 31 27 

Lituania - - - 2.81 3.56 - 0.05 68 45 27 

Rusia. Fed. de - - - 43.09 48.
_

9 - 0.79 19 1 13 

Turkmenistan - - - 0.90' 0.51 - 0.02 -19 48 -43 

Ucrania - - - 6.23 6.92 - 0.11 46 19 11 

Uzbekistan - - - 3.14 3.21 - 0.06 34 97 2 

URSS. ex c 68.52 82.92 66.27 - - 3.31 - - - - - -

Africa 96.80 69.40 94.80 123.30 127.30 4.67 2.26 21 0 3 

Argelia 10.56 9.S4 9.72 9.11 8.70 0.51 0.17 12 -16 -4 

.Angola 1.33 1.40 1.58 2.05 2.33 0.06 0.04 4 21 13 

Benin 0.33 0.33 0.27 0.67 0.66 0.02 0.01 40 -4 -1 

Botswana 0.69 0.58 1.95 1.74 2.26 0.03 0.03 17 -9 30 

Burkina Faso 0.36 0.33 0.54 0.55 0.02 0.01 36 2 

Burundi 0.17 0.19 0.23 0.13 0.12 0.01 0.00 4 -46 -5 

Camerun 1.60 1.15 1.40 1.39 1.52 0.08 0.03 15 12 10 

Cabo Verde 0.07 0.08 0.14 0.25 0.00 0.00 21 -1 

Republics 

Cenlroafricana 

O.OS 0.11 0.1 5 0.12 0.13 0.00 0.00 25 -32 6 

Chad 0.07 0.17 0.29 0.24 0.23 0.00 0.00 24 9 -4 

Comoras 0.03 0.04 0.05 0.07 0.00 0.00 19 11 

Congo 0.58 0.60 0.62 0.71 0.75 0.03 0.01 6 6 0 

Congo. Rep. Dem. 0.S4 0.79 0.S9 0.42 0.40 (004 0.01 4 7 -0 

C6le d'lvoire 2.97 1.75 2.10 2.98 2.92 0.14 0.05 60 2 -2 

Djibouti 0.21 0.20 0.22 0.25 0.01 0.00 1.3 -9 

Egipto 4.S6 5.50 0.22 13.02 13.U 0.23 0.24 15 1 1 1 
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! Guinea Eeualorial 0.03 0.02 0.06 0.06 0.00 0.00 35 10 

• Etiopia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1.30 - 0.02 24 2 

Etiopia. ex 0.72 0.99 1.08 0.03 - - . -

Gabon 0.67 0.86 0.92 0.90 0.94 0.03 0.02 17 2 4 

: Gambia 0.17 0.09 0.20 0.24 0.25 0.01 0.00 -3.3 70 

Ghana 1.13 0.73 1.21 2.06 1.86 0.05 0.04 " 22 -10 

Guinea 0.36 0.45 0.72 0.85 0.02 0.02 9 1.3 

Guinea-Bissau 0.06 0.06 0.07 0.06 0.00 0.00 11 -10 

Kenya 2.13 1.44 2.13 2.91 3.27 0.10 0.05 37 -1 12 

Lesotho 0.46 0.34 0.67 0.96 0.98 0.02 0.02 17 -3 2 

Liberia 0.54 0.28 0.21 0.32 0.03 0.01 0 14 

Jamahiriya 

.Arabe Libia 

6.78 4.10 5.34 5.30 5.10 0.33 0.10 19 14 -4 

Madagascar 0.60 0.40 0.57 0.51 0.48 0.03 0.01 17 2 -6 

Malawi 0.44 0.29 0.58 0.62 0.76 0.02 0.0 1 -3 31 22 

Mali 0.44 0.30 0.62 0.76 0.68 0.02 0.01 31 -1 -10 

Mauritania 0.29 0.25 0.39 0.36 0.35 0.01 0.01 3 -8 -3 

Mauri cio 0.61 0.52 1.62 2.28 2.56 0.03 0.04 2 15 13 

Marrueeos 4.16 3.85 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.80 9.70 9.51 0.20 0.18 19 -4 -2 

Mozambique 0.80 0.42 0.88 0.84 0.86 0.04 0.02 -23 S 1 

Namibia 1.16 0.58 1.16 1.38 1.45 0.06 0.03 23 -6 5 

Niger 0.59 0.37 0.39 0.34 0.38 0.03 0.01 14 -8 10 

Nigeria 16.66 8.88 5.63 8.00 8.40 0.80 0.1 5 43 -14 

Rwanda 0.24 0.30 0.29 0.26 0.3!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 0.01 0.00 0 10 16 

Santo Tome y 

Principe 

0.02 0.01 0.03 0.04 0.00 0.00 -21 13 

Senegal 1.05 0.83 1.22 1.2" 1.19 0.05 0.02 IS -3 -6 

Seychelles 0.10 0.10 0.19 0.27 0.00 0.01 13 18 

Sierra Leona 0.43 0.15 0.15 0.21 0.02 0.00 -1 0 56 

Somalia 0.35 0.11 0.10 0.23 0.02 0.00 -2S 19 

Sudafrica 19.60 11.32 18.40 30.13 32.94 0.95 0.55 31 -1 9 18.7 9.2 10.0 

Sudan 1.58 0.77 0.62 1.34 1.26 0.08 0.02 2 13 -6 

Swazilandia 0.62 0.32 0.66 1.17 1.29 0.03 0.02 19 6 10 

Tanzania. R. U. de 1.25 1.32 1.03 1.39 1.34 0.06 0.03 8 -14 -4 

Togo 0.55 0.29 0.58 0.40 0.37 0.03 0.01 74 5 -7 

Ti' inez 3.54 2.76 5.54 7.75 7.91 0.17 0.1 4 20 -2 2 

Uganda 0.29 0.33 0.21 1.19 1.31 0.01 0.02 22 12 11 

Zambia 1.34 0.65 1.22 1.40 1.57 0.06 0.03 25 -7 12 

Zimbabwe 1.45 1.03 1.85 2.81 3.02 0.07 0.05 19 6 7 

.Africa excepto 

Sudafrica 

77.20 58.08 76.40 93.17 94.36 3.72 1,70 19 0 1 

Oriente Medio 102.80 SS.90 99.20 142.10 144.40 4.96 2.60 14 7 2 

Balirein 3.48 3.1 1 3.71 4.27 3.87 0.17 0.08 -1 15 -9 

Chip re 1.20 1.25 2.57 3.98 3.70 0.06 0.0" 22 8 -7 

Iran. Rep. 

Islamica del 

12.25 11.64 15.72 12.90 13.80 0.59 0.24 3 15 7 

Iraq 13.94 10.56 7.66 1.10 2.60 0.67 0.02 16 53 136 

Israel 9.78 10.17 16.79 31.62 30.78 0.47 0.58 17 7 -3 9.7 6.6 1.6 

Jordania 2.40 2.73 2.60 4.43 4.01 0.12 0.08 9 20 -9 5.6 12.9 

Kuw a it 6.53 6.01 3.97 8.37 8.10 0.32 0.15 16 8 -3 -10.1 0.8 

Libano 3.65 2.20 2.53 7.58 7.47 0.18 0.14 23 4 -1 

Oman 1.73 3.15 2.68 4.58 5.03 0.08 0.08 8 8 10 

Qatar 1.42 1.14 1.70 2.84 3.70 0.07 0.05 57 -6 30 

.Arabia Saudita 30.17 23.62 24.07 27.77 27.26 1.46 0.51 20 -1 -2 

Republica Arabe 

Siria 

4.12 3.97 2.40 5.38 4,88 0.20 0,10 -14 14 -9 -10.1 0,8 

Emiratos .Arabes 

Unidos 

8,75 6.55 11.20 25.90 27.80 0.42 0.47 15 9 7 

Yemen 3.38 2.76 1.57 1.36 1.40 0.16 0.02 -38 5 3 

.Asia a 352.00 389.40 "62.20 1472.10 14S1.70 16.98 26.93 22 5 1 13.8 5.4 6.2 

Afganistan 0.84 1.19 0.94 0.45 0.04 0.01 22 0 

Australia 22.40 25.S9 42.03 65.43 65.88 LOS 1.20 15 7 1 11.0 9.5 18.5 

Bangladesh 2.60 2.77 3.60 6.62 6.76 0.1.3 0.12 .38 2 

Bhutan 0.05 0.08 0.11 0.11 0.00 0.00 -4 0 

Brunei Darussalam 0.57 0.62 1.00 2.60 2.01 0.0.3 0.05 13 36 -23 

Cambova 0.18 0.12 0.16 0.65 0.01 0.01 26 3 

China 20.05 42.49 53.35 138.S4 142.36 0.97 2.54 14 5 3 
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Fiji 0.56 0.44 0,74 0.98 0.0.3 0,02 19 13 

Hong Kong, China 

d 

22.99 31.20 84,73 201.28 213.30 1.11 3.68 18 3 6 13.7 4.3 7.2 

importaciones 

definitivas 

16.36 17.72 31.34 47.80 52.41 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,79 0.87 21 -8 10 16.3 -6,9 10.9 

India 14.86 15.93 23.64 37.38 40.36 0.72 0.68 29 S 8 

Indonesia 10.83 10.26 21.84 42.93 42. <••': 0.52 0.79 2- 6 -2 

.lap on 141.30 13". 40 235.37 349.15 338.75 6.82 6.39 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 4 -3 12.5 2.3 2.7 

Kiribati 0.02 0.0-2 0.03 0.03 0.00 0.00 31 0 

Corea. Rep. Pop. 

Dem. de 

1.20 1.79 2.93 1.60 0,06 0.03 16 9 

Corea. Rep. de 22.2V 31.14 69.S4 150.34 144.62 1.0S 2.-5 32 11 -4 21.2 12.6 1.5 

Rep. Dem. Pop.. 

Lao 

0.09 0.19 0.20 0.69 0.00 0.01 4 17 

Macao 0.54 0.78 1.53 1.99 2.08 0.03 0.04 -3 -2 4 

Malasia 10.82 12.30 29.26 78.42 79 .04 0.52 1.43 30 1 1 

Maldives 0.03 0.05 0.14 0.30 0.35 0.00 0.01 21 13 i 6 

Mongolia 0.57 1.10 0.92 0.44 0.43 0.03 0.01 86 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. ? 

Mvanmar 0.35 0.28 0.27 1.36 2.26 0.02 0.02 51 2 66 

Nepal 0.34 0.45 0.69 1.44 0.02 0.03 15 8 

Nueva Zelandia 5.47 5.99 9.50 14.72 14.52 0.26 0.27 17 5 -1 6.5 3.3 4.0 

Pakistan 5.35 5.89 7.38 12.13 11.60 0.26 0.22 29 6 -4 S.3 -2.1 

Papua Nueva 

Guinea 

1.18 1,01 1,19 1.-4 1.70 0.06 0.03 20 -3 

Filipinas 8 .30 5.46 13.04 34.12 38.03 0.4!J 0.62 26 20 11 

Samoa 0.06 0.05 0.08 0.10 0.10 0.00 0.00 16 6 -4 

Singapur d 24.01 26.29 60.90 131.34 132.45 1.16 2.40 21 5 1 13.8 ".I SO! 

importaciones 

definativas 

17.29 18.44 43.00 79,79 79 .S6 0.83 1.46 IS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^  0 

Islas Salomon 0.09 0.08 0.09 0.15 0.00 0.00 6 -1 

Sri Lanka 2.04 1.84 2.00 5.42 5.84 0.10 0.10 9 4 8 2.9 2.2 

Taipei Chino 19.76 20.12 54.S3 101.29 11.3.22 0.95 1.85 21 .2 12 8.6 1.1 19.3 

Tailandia 9.21 9.24 33.38 "3.4S 63.59 0.44 1.34 31 4 -13 

Tonaa 0.04 0.04 0.06 o.os 0.00 0.00 12 -3 

Tuvalu 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 -36 0 

Vanuatu 0.07 0.07 0.10 0.10 0.00 0.00 6 3 

Viet Nam 1.31 1,86 2.75 11.14 11.30 0.06 0.20 44 48 1 

Pro niemoria 

Grupo de paises en lo:; que no hak' tm doble eomputo significati'o 

Mundo 2067.00 1995.00 3484.60 5313.50 5469.10 100.00 100.00 20 3 9.0 5.7 9.4 

Economias 

desarrolladas 

1410.25 1378.25 2603.30 .3668.70 3737.00 68.25 69.04 19 4 : 7.8 4.9 8.7 

Economias en 

desaiTollo 

502.60 46S.15 767.20 1467.30 15.3S.50 24.32 27.61 21 6 11.5 7.0 10.1 

Economias en 

transicidfi 

153.95 148.10 113.70 177.80 193.35 7.45 3.35 2S 14 9 15.0 12.9 16.2 

Asia 345.35 375.90 708.80 1318.60 1320.80 16.71 24.82 23 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA; 0 13.S 5 2 6.1 

a Ineluye importaciones considerables destinadas a la reexportation. 

b I JS cifras de 1980 y 19S5 eorresponden a la anligua Republica Federal de Alemania. 

c Importaciones se entienden f.o.b. 

d Ineluye importaciones considerables destinadas a la reexportaeion. Las cifras de las reexportaeiones llguran en la hoja de las 

exportaeiones. 

Fuente: Veanse las 

notas. 

FONTES E NOTAS 

Preparado por la Seccion del Comercio de Mercancias de la Division de Estadistica y Sistemas de Informacion. 

Feeha de cierre: junio de 1998. 

Proxima actualization: marzo de 1999. 

Fuentes 

FMI. Estadisticas financieras intemacionales: I/NSD. Monthly Bulletin of Statistics: FAO. Anuario de comercio: C E P A L C : 

estadisticas 

naeionales y estimaeiones de la Seerctaria. 

Notas 

Para las definiciones, metodos y eomentarios sobre la calidad de los datos veanse las notas tecnieas que llguran en el volumen II 
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del Informe Anual 1997 de la OMC. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Advertencias 

Las cifras correspondieiites a 1997 son provisionals. Las cifras mas reeientes indicadas para varios paises y territorios situados 

ftiera de .America del Norte y Europa OccidentalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA han sido estimadas por la Secretaria. 

La information de que se dispone es mueho mas restringida en relacion con el volumen que con el valor. Por consiguiente. las 

estimationes relativas al volumen pueden ser objeto de un mavor margen de error v no se indican para varios paises y regiones 

las 

Cabe senalar que el total mundial y el total para Asia que fiauran en el cuerpo principal del cuadro contienen un importante 

elemento de doble 

computo debido al sistema general utilizado para registrar las estadisticas del comercio de mercaneias que inclu 

Los agregados nacionales en los que se ha eliminado gran parte del doble computo (a saber las reexportaeiones de Hong Kong) 

se indican en 

la partida pro memoria. 

Por faha de information suriciente. se excluye el comercio entre los antiguos Estados de la Union Sovieliea. 

Pro memoria 

Esta partida indica a los usuarios los agregados correspondieiites a las agrupaciones de paises. 

Estas se definen de la manera siguiente: 

Economias desarrolladas - .America del Norte. UE. A E L C . Sudafrica. Australia. Japon y Nueva Zelandia. 

Economias en desarrollo - .America Latina. .Africa (excepto Sudafrica). Europa (excepto UE y A E L C ) . Oriente Medio y Asia 

(excepto Australia. 

Japon y Nueva Zelandia). 
Economias en transition - Europa Central y Oriental. Estados Baltieos y CEI . 

Estas denominaciones no responden a una opinion de la Secretaria sobre la situacion de un determinado pais, territorio o 

region ni sobre la 

delimitation de sus fronteras. 

Signos convencionales 

faha el dalo 

noaplieable 
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Alguns dos Principais Projetos de Cooperacao em Infra-Estrutura entre os Paises 

do Cone Sul e seus socios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONCEITO ARGENTINA BRASIL 
• 

PARAGUAI URUGUAI CHILE BOLIVIA 

1. PROJETOS ENERGETICOS 

1.1 GAS 

Fornecimento de gas (Acordos 

de Promocao de Comercio) 

Gasoduto Parana-Uruguayana 

Fornecimento de gas a Curitiba 

desde Salta 

Construcao de gasoduto 

Construcao de gasoduto entre 

Rios-Paysandu 

Construcao de gasoduto Buenos 

Aires-Montevideo 

Construcao gasoduto de gas 

boliviano a Sao Paulo (Br) 

I.2 PETROLEO 

Oleoduto de 425 Km ate perto de 
Talcahuano 

CONCEITO ARGENTINA BRASIL PARAGUAI URUGUAI CHILE BOLIVIA 

1.3 ENERGIA ELETRICA 

1.3.1 HIDROELETRICAS 

Aproveitamento dos rios Bermejo 

e Tarija (producao de energia 

eletrica) 

Garabi- central hidroeletrica 

Represa de Yacireta 

Represa Salto Grande 

Represa de Itaipii 

1.3.2 INTERCONEXOES, 

CENTRAIS E LINHAS 

ELETRICAS 

Interconexao eletrica Paso de los 

Libres - Uruguaiana 

Construcao de duas centrais 

termicas em Salta 

Linha de trasmissao eletrica ate 

Antofagasta (Chile) 

Interconexao dos sistemas 

eletricos sobre o rio Uruguai 

Interconexao eletrica Rivera (Ur) 

- Livramento (Br) 

Interconexao eletrica San Carlos 

(Ur) - Brasil 

CONCEITO ARGENTINA BRASIL PARAGUAI URUGUAI CHILE BOLIVIA 

II. PROJETOS DE 

INFRAESTRUTURA 

11.1 RODOVIARIOS 

Ponte Colonia - Buenos Aires 

(Rio do Prata) 

Ponte Salto-Concordia sobre rio 

Uruguai 

Constr. Ponte complementar 

Ciudad del Este-Foz do Iguacii 

Construcao da ponte San Borja-

Santo Tomaz (em obra) 

Modernizacao de pasos de 

montana 

Tiinel de baixa altitude 
(Mendoza-Santiago) 
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Autopista bi-oceanica: Santos, 

AJtiplano, Arica 

Superautopista San Pablo -

Buenos Aires 

Estrada Cobija (fronteira Brasil)-

Yucumo (norte de La Paz) 

11.2 FERROVIARIOS 

Melhoramento trecho ferroviario 

Bauru-Corumba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONCEITO ARGENTINA BRASIL PARAGUAI URUGUAI CHILE BOLIVIA 

11.3 OUTROS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 

Transporte fluvial Hidrovia 

Paraguai-Parana 

Experiencia Trem Biomecanico 

ou Trem da Confraternidade 

III. OUTROS PROJETOS 

111.1 COOPERACAO 

Emprendimentos sobre 

cooperacao biotecnoldgica 

(CABBIO) 

Convenio Andres Bello 

(integ.educativa,cienti.,tecnol6gic 

a) C) 

III.2 FRONTEiRA 

Comissao Cooper. 

Desenvolvimento Zonas de 

Fronteira (CODEFRO) 

Programa de Pasos de Fronteira 

(*) Ademais dos paises assinalados, fazem parte deste convenio: Espanha e o Panama. 

Fonte: ALADI, disponivel na World Wide Web em www.aladi.org. 


